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بینی سوء استفاده از کودکان بر اساس هدف این پژوهش تعیین مدل ساختاری پیش هدف:

امعه همبستگی و ج-پژوهش حاضر توصیفی روش پژوهش:های شخصیتی و پیوند والدین بود. ویژگی

دختر به همراه  384بود که   98-96دختر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال 248594آماری 

ای های ننتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ویژگیشان به صورت تصادفی چند مرحلهوالدین

( و 1979ی گوردن پارکر )(، مقیاس پرسشنامه پیوند خانوادگ1989شخصیتی کاستا و مک کری )

آوری شده های جمع( بود. داده2003برنستاین و همکاران ) مقیاس پرسشنامه ترومای دوران کودکی

 نتایج ا:هیافتهبا استفاده از ضرایب همبستگی و مدل ساختاری تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد 

صیتی های شخبر اساس ویژگی بینی سوء استفاده از کودکاننشان داد که طراحی مدل ساختاری پیش

والدین و پیوند والدینی با مدل نظری مطابقت داشته و از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج نشان 

برون  های شخصیتیمراقبت و پیوند والدینی در حمایت عاطفی با ویژگیداد بین پیوند والدینی در 

( و با P=01/0همبستگی مثبت معنادار ) پذیر بودنگرایی، وظیفه شناسی، دلپذیر بودن و مسئولیت

( دارد؛ P=01/0همبستگی منفی معناداری ) سوءتغذیهآزار عاطفی، آزار جسمی، آزار جنسی، غفلت و 

هم های شخصیتی والدین سهمچنین مسیر مستقیم پیوند والدینی در مراقبت، حمایت عاطفی، ویژگی

دن  و با مسئولیت پذیر بودن  بر سوء استفاده از گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بوروان رنجوری، برون

های شخصیتی این پژوهش ضرورت بررسی ویژگی نتیجه گیری:(. P=01/0کودکان معنادار است )

و راهبردهای رویارویی والدین با فرزندان و نیز اهمیت پیوند والدینی را برای شناخت هرچه بیشتر 

 کند.طرح میوالدین و تدوین برنامه های درمانی مناسب م

 

 یتیشخص یهایژگیو ن،یوالد یعاطف وندیسوءاستفاده از کودکان، پ :هادواژهیلک

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 خانواده درمانی کاربردی

 
 2717-2430شاپا )الکترونیکی( 

http://Aftj.ir 
 237-254 |7پیاپی 3شماره  | 2دوره 

 1400 پاییز

 د:ینکر استناد یل زکن مقاله به شیبه ا

 درون متن:

 (1400، فریبرزیو  ناصری، بهمنی)

 
 در فهرست منابع:

و  .،نازیاسادات، ناصری، .تهمینه، بهمنی

مدل  یطراح (.1400) .الهام، فریبرزی

اده سوءاستف ینیبشیپ یمناسب برا یساختار

 یهایژگیو یهاازکودکان براساس مؤلفه

فصلنامه خانواده . نیوالد وندیو پ یتیشخص
 .237-254(: 7 پیاپی 3)2، درمانی کاربردی

 

https://orcid.org/0000-0002-0009-6431
https://orcid.org/0000-0003-0197-2269
https://orcid.org/0000-0002-9679-7813


  238 |                                                                                    3شماره      | 2دوره     |1400   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 مقدمه

فرهنگی که نشان دهنده بحران در یک جامعه است، امروزه  -عنوان یک پدیده اجتماعی به 1کودك آزاری

ها تحقیقات و پژوهش (.1394رستمی، سعادتی و قزلسفلو، کند )روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می

که سابقه سوءاستفاده از کودکان در دوران کودکی خود دارند در آینده اختالالت  دهند کسانینشان می

کاهش  ،«تأخیر در حرف زدن»ی، شبه جسمی، اشکاالت کالمی اضطراب ای،شناختی، شخصیتی، تجربه

اجتماعی را خواهند داشت )پورنقاش  ماندگی رشدی و افکار خودکشی و همچنین عقبافسردگ ،نفساعتمادبه

عدم سازگاری  به صورتاین کودکان، دارای کارکرد اجتماعی مختل  نیهمچن .(1398تهرانی و امینی تهرانی، 

آزار  تر وبا محیط منزل و مدرسه، خیالبافی دائم کودکانه، بیش فعالی، آزار همکالسی، خواهر و برادر کوچک

تواند با سوءاستفاده از یکی از عواملی که می .(1393و حیدری، گردد )رستمی، عبدی حیوانات می

مروزه ا ؛(1394های شخصیت والدین است )قزلسفلو و رستمی، کودکان ارتباط داشته باشد ویژگی

تواند دانش ما را درباره اند که مدل پنج عاملی شخصیت میبسیاری از محققان بر این عقیده

توان هر یک چنانکه می. (1393شنویس، افروز و اسماعیلی، )خو شخصیت و سالمتی افزایش دهد

 عنوان هرا ب وجدانی بودنو  سازگاریپذیری، ، برونگرایی، انعطافآزرده خوییعامل اصلی روان  5از 

توانند هم به فرد و هم به گروه جهت رسیدن به ای از صفات سازش یافته دانست که میمجموعه

ادعا ؛ 1988، 2یبالب (.2011روتون، هید، کلینبرگ و استاینفیلد، ) ندیکمک نما شاننیازهای اساسی

نزدیک ماندن و  کنندهتضمین است کهکند که دلبستگی یک نظام محرك غریزیِ رفتاری یا بیولوژیک می

 هایهمین راستا تصور بر این است که رابطه در ؛ها را تضمین کندارتباط کودك و مادر بوده تا ایمنی آن

ساالن، تحت کنترل یک نظام واحد بیولوژیکی است )سالکون، دلبستگی هم در کودکان و هم در بزرگ

گاهی آورد تا به عنوان پایمی فراهمهای دلبستگی یا مراقبان ای برای نمایه(. یک دلبستگی ایمن زمینه2015

آن کودکان قادر به اکتشاف محیط و یادگیری از آن هستند  واسطهبه ایمن برای کودکان عمل کنند که

ی کند که این تجارب اولیهمی انیب ؛1969بالبی،  نیهمچن .(1396پور و اسدزاده،  )هاشمی، درتاج، سعدی

زاده، پورشریفی، رنجبری پور، باقری و  )خراسانی اثرگذارندکارکردی درونی  هایمدلدلبستگی، بر ایجاد 

 ،ها و تجارب بین فردی آینده را تحت تأثیر قرار خواهند دادهایی که ادراکات، نگرشمدل. (1398امنش، پوی

 ای هستند که شامل اجزای عاطفی، دفاعیهای پیچیدهکارکردی درونی است که در واقع طرحواره هایمدل

کودك در  .باشندستگی میتعامالت دلبو  ی دلبستگیهای خود، نمایهو توصیفی شناختیِ مرتبط با جنبه

 در .(2011)سیمارد، موس و پاسکازو،  شودیآشنا مو ارتباطات اجتماعی  خانه با فلسفه اجتماعی جامعه

ی ، پیروآنانو تأمین مصالح ی فرزندپروری سالم هاها برای تعیین هدفاشتراك و همراهی آن بهنجار والدین

که  ییهایریگمیشرکت دادن تمام اعضای خانواده در تصم  عقالنی در کلیه امور خانوادگی، یهااز روش

خانواده و همچنین فرصت دادن برای  یو مسئولیت میان اعضا کارمیمربوط به امور خانوادگی است و تقس

 به (؛1396رحمانی، یارمحمدزاده و حبیبی کلیبر، خورد )یدر محیط خانواده به چشم مفرزندان اظهار نظر 

مختلف شخصیتی بهتر فراهم  یهادر جنبه  و اسباب رشد او کندیاین ترتیب بچه نیز از این وضع استفاده م

                                                           
1. Chaild abuse 

2. Bowlby 
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دارای اهمیت شایان توجهی  ردیگیبه عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار م والدینی ستمیس گرددیم

 (.2011لی و کیم، است )

پس از ورود به جامعه و  آسیب دیده وفرزندان نباشد،  برخوردار صالحیت کافیاز  والدینواضح است اگر 

یفرومبا سایرین، بیماری خویش را به دیگران سرایت داده، ساختار جامعه را از هم  کنش متقابل اجتماعی 

؛ و گاهی ممکن است یک رفتار نامعقول و غیرمعقول اجتماعی، در اثر (1393)رستمی و همکاران،  پاشند

 طورنیهم .(1394)قزلسفلو و رستمی،  تعامالت به صورت یک رفتار پسندیده، در جامعه ظهور کند نیهم

تسای، چن، بود )یک جامعه، بهنجار و متعادل باشند، جامعه نیز از سالمت واقعی برخوردار خواهد والدین اگر 

کان یی که کودهاوهیشبا کودك اصطالحی است که برای توصیف  یبدرفتار (.2011چن، هسیائو و چن،

ی سوبهو رفتاری  شودیممورد بدرفتاری قرار گیرند استفاده  ساالنبزرگ لهیوسبهممکن است 

شخص دیگر است که خارج از هنجارهای رفتار است و علت خطر اساسی آسیب فیزیکی یا هیجانی 

 .(1394 به کودك است )رستمی و همکاران،

. ردیگیمدر بافت خانواده، محله، جامعه، کشور و جهان صورت  هاآن. رشد کنندینمرشد  خألکودکان در 

تحت تأثیر والدین، خواهران و برادران، سایر منسوبین، دوستان، همتایان و سایر  هاآندر این بافت، 

 اثرگذار اقتصادی –، هستند. در میان تمام عوامل اجتماعی رندیگیمکه در تماس با آنان قرار  یساالنبزرگ

 یهاوهیشو  هاعادت ،هاآرمان اخالقی، اصول ،هاارزش اصلی یدهندهانتقال خانوادههم هنوز کودك، رشد در

دهی  ق(. خانواده از طریق گفتگو و سرمش1387، ترجمه فروغان، 2001)رایس،  دیآیمتفکر و عمل به شمار 

را در  شوندیمکه به عادت تبدیل  یایعمل یهاروشفکری و  یهاوهیشو  دهدیمبه شخصیت کودك شکل 

همچنین پژوهشگران  (.1387، ترجمه فروغان، 2001، به نقل از رایس، 1990)کوچابسکا،  کندیماو القا 

و سایر خصوصیات  شناختیروانشخصیتی و رشد نیازهای  یهایابیجهتفرزندی در –معتقدند که روابط والد 

ها در مورد خانواده و اثرات آن بر شخصیت کودك به وسیله گذارد. از نظر تاریخی مؤثرترین دیدگاهتأثیر می

پردازان روان تحلیلگری و یادگیری اجتماعی ارائه شده است. روان تحلیلگران رشد را نتیجه حرکت نظریه

کند، در روابط بین کودك و والدین بازی می جنسی که نقش مهمی -روانی  یهاتعارضکودك از میان 

کارگیری تشویق و هایی چون بهپردازان اجتماعی از دریچه اصول یادگیری، یعنی جنبهدانند و نظریهمی

های نگرند. این نظریات باعث شده است که پژوهشگران در پژوهش، به تأثیر خانواده مییالگودهتنبیه و با 

ای از صفات شخصیت کودك تحت تأثیر چه نوعی از رفتار اشند که چه دستهخود به دنبال این موضوع ب

 .(1391سعیدی،) رندیگوالدین خود در آینده قرار می

با توجه به اثراتی که سوءاستفاده از کودکان در سالمت کودکان دارد و اثرات درازمدت آن در زندگی 

کند الزم است تحقیقاتی در این زمینه یکند که سالمت روانی را تهدید مسالی نمود پیدا میبزرگ

همچنین تحقیقات کمی در این زمینه . و ابعاد گوناگون آن بررسی شود مؤثرانجام شود و عوامل 

راهگشای تحقیقات بعدی باشد و نتایج آن در مراکز  تواندیموجود دارد که نتایج تحقیق حاضر 

مسئله پژوهش در این تحقیق به تدوین  لذا .استحاضر عبارت  پژوهش .مشاوره و خانواده استفاده شود

نهایت  در است. کودکان سوءاستفاده ازبا  نیوالد وندیپی شخصیتی و هایژگیوارائه مدلی جهت تعیین عوامل 

 زیر پاسخ دهد.به این سؤال اساسی 
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 پیوند وشخصیتی  هایویژگیبر اساس  از کودکان سوءاستفادهبینی پیش یمناسب برا یمدل ساختار. 1

 چگونه است؟والدینی 

 

 روش پژوهش

از نوع  یهمبستگ -یفیتوص هایپژوهشو از نظر روش جزء  ادییبن یپژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهش

از  سو استفاده ینیبشیپ یمناسب برا یمدل ساختار یاست که به طراحشده  تیو هدا یمتوال-یاکتشاف

جامعه . پرداخته است دانش آموزان در یوالدین پیوندشخصیتی و  یهایژگیوهای مؤلفه بر اساس کودکان

ن دوره اول شهر مشهد و والدین آندبیرستا مقطع سال 15 یال 13 یسنمقطع کودکان  آماری، شامل کلیه

حجم نمونه و  یاچندمرحله یتصادف صورتبه یریگنمونه. بودندنفر  248594بالغ بر که  98-96سال ها در 

 هاآزمودنیافت  درصد 20و با توجه به احتمال  (نفر 510نمونه )برآورد اندازه  سمپل پاور افزارنرم اساس بر

 .شد نتخابا هاآن نیوالد 1060و ( دختر 265 و پسر 265آموز )دانش 530 نمونهتعداد 

 ابزار پژوهش

است توسط  سؤال 60دارای  شخصیتی نئو فرم کوتاه کهپرسشنامه  .1عاملي نئو فرم کوتاه 5پرسشنامه  .1

، 11، 6، 1 هایسؤال ییخو رنجوربرای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت روان ارائه و  1989کرا کاستا و مک

، 47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2 هایسؤال گراییبرون، 56و  51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16

 هایسؤالموافق بودن ، 58و  53، 48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 هایسؤالگشودگی ، 57و  52

، 30، 25، 20، 15، 10، 5 هایسؤال وجدانی بودنبا ، 59و  54، 49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4

روان رنجور  یبرا 86/0 ییایپاضریب  1992کرا کاستا و مک. رودمیبه کار  60و  55، 50، 45، 40، 35

برای با وجدان بودن،  81/0و  موافق بودنبرای  68/0 گشودگیبرای  73/0، گراییبرون یبرا 77/0خویی و 

، روان رنجوریبرای عوامل  1377توسط گروسی  در ایران ضریب پایانی به دست آمدهگزارش کردند. 

بوده است  79/0، 79/0، 80/0، 75/0، 83/0، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب گراییبرون

برای پنج عامل بین  (1393در پژوهش خوشنویس و همکاران ) و ضریب آلفای کرونباخ( 1381، مالزاده)

، 73/0، 66/0به ترتیب گزارش شد. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ پنج عامل  82/0تا  71/0

 به دست آمد. 69/0، 74/0، 32/0، 68/0

خودگزارشی کودك آزاری توسط نوربخش  سؤالی 25مقیاس  .2خودگزارشي کودک آزاریمقیاس . 2

، 18و  14، 10، 6، 2 هایسؤال، آزار جنسی 17و  13، 9، 5، 1 هایسؤال( و در پنج بعد آزار جسمی 1392)

آزار عاطفی و  20، 16، 12، 8، 4 هایسؤال سوءتغذیه، 19و  15، 11، 7، 3 هایسؤال توجهیبیغفلت یا 

ی انهیگزپرسشنامه، مقیاس پنج  گیریاندازهمعیار . کندیمبررسی  را 25و  24، 23، 22، 21 هایسؤال

 به مربوط امتیاز آوردن دست به ؛ برایشودمی گذارینمره 5تا خیلی زیاد= 1خیلی کم =از  کهاست  لیکرت

 آوردن امتیاز به دست و برای میینمایم جمع هم با را بعد آن به مربوط سؤاالت امتیازات مجموع بعد، هر

 بیشتر آزار نشان دهنده باالتر نمرات ؛میکنیم جمع هم با را سؤاالت همه امتیازات مجموع پرسشنامه، کلی

                                                           
1. NEO-Personality Inventory – Revised (NEO-FF-R) 

2. Child Abuse Self-Report Scale 
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 آن به محتوایی روایی (1391) نوربخشو نمرات کمتر نشان دهند آزار کمتر فرد در دوران کودکی است. 

 نیز صوری روایی رسید؛ همچنین عمومی روانشناسی دکتر یک و بالینی روانشناسی متخصص دو دیتائ

 قابلیت اعتماد با این مقیاس نیز شد. پایایی دیتائ روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده اساتید از تن دو توسط

که ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل برابر  شد؛ محاسبه کرونباخ آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن

، غفلت 72/0، کودك آزاری جنسی برابر با 69/0، برای خرده مقیاس کودك آزاری جسمی برابر با 80/0با 

گزارش شد )نوربخش،  77/0و کودك آزاری عاطفی برابر با  82/0 سوءتغذیه، 70/0برابر با  توجهیبییا 

انجام شده بود  متأهلزن و مرد  230( که بر روی 1395و رفاهی )(. همچنین در پژوهش اسکندری 1391

، 74/0و برای خرده مقیاس کودك آزاری جسمی برابر با  88/0ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل برابر با 

و کودك آزاری عاطفی  85/0 سوءتغذیه، 76/0برابر با  توجهیبی، غفلت یا 77/0کودك آزاری جنسی برابر با 

و برای  86/0حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل برابر با  پژوهشبه دست آمد. در  80/0ا برابر ب

 توجهیبی، غفلت یا 71/0، کودك آزاری جنسی برابر با 70/0خرده مقیاس کودك آزاری جسمی برابر با 

 به دست آمد. 78/0و کودك آزاری عاطفی برابر با  79/0 سوءتغذیه، 73/0برابر با 

 توسط گوردن پارکر، هیالری تاپلینگ و ال. بی. بران دراین پرسشنامه  .پرسشنامه پیوند خانوادگي. 3 

 13( و حمایت افراطی )سؤال 12خرده مقیاس مراقبت ) 2گویه و  25ساخته شده است که از  1979سال 

 گذارینمره .(1390)بهزادی،  رودمی( تشکیل شده است که به منظور سنجش پیوند خانوادگی بکار سؤال

اً تقریب»، «تقریباً زیاد»، «خیلی زیاد» هایگزینهکه برای  است اینقطه 4طیف لیکرت  صورتبهپرسشنامه 

، 17، 8-13، 6، 5، 1های گویه شود.در نظر گرفته می 3و  2، 1، 0به ترتیب امتیازات « خیلی کم»و « کم

حداکثر نمره خرده مقیاس (؛ 1979)پارکر و همکاران،  شوندیم گذارینمرهبه صورت معکوس  20و  19

نمره باال در مقیاس توجه به معنی آن است و  39و حداکثر نمره خرده مقیاس حمایت افراطی  36مراقبت 

معموالً در کنار نوجوان  هاآن ؛است که والدین افرادی همدل، گرم، فهیم و دارای برخوردی دوستانه هستند

 دهدیم. از سوی دیگر نمره پایین در این مقیاس نشان فهمندیمو او را  کنندیمحضور دارند، با او گفتگو 

، بدون آن که منشأ اثر باشند و توجه کافی به فرزندشان داشته باشند. اندکنندهکه والدین افرادی سرد و طرد 

افراطی، عامل وابستگی و کودك  یکنندهتیحمابا عباراتی نظیر در یک انتهای مقیاس کنترل، والدین 

در انتهای دیگر طیف، والدین به فرزند خودمختاری  ؛شوندیمتوصیف  کنندهکنترلماندگی و نیز متجاوز و 

بهزادی، ) دیآیم. نمره باال که به معنی کنترل افراطی است، یکی از عوامل خطرآفرین عمده به شمار دهندیم

 یهامؤلفههای روانسنجی در تحلیل عاملی به شیوه در بررسی اولیه قابلیت شاخص (.1390د و سامانی، سروق

و فرم  3/2866و آزمون بارتلت فرم مادر  888/0و فرم پدر  884/0فرم مادر  KMOاصلی دو شاخص نسبت 

پرسشنامه را  یهاپرسش یهمبستگ ،یهمبستگ سیچهار عامل مستخرج از ماترگزارش شد؛  2/2920پدر 

را  پرسشنامه انسواری %1/51 پرسشنامه و در رابطه با فرم پدر انسواری %8/50 در فرم مادر در مجموع

ه مادر( ب فرم) ینیوالد وندیپرسشنامه پ یچهار عامل سیحاصل از چرخش ماتر جی. طبق نتادادندیمپوشش 

-14-12-11-6-5-1 یهایهچرخش داده شده، گو هایمؤلفه سیماتر بر اساس( ماکسیمتعامد )وار هویش

 عامل) 2عامل  یبر رو 23-20-19-13-10-9-8 یهایه(، گومانهیعامل رابطه صم) 1عامل  یبر رو 17

-15-7-3 یهایه( و گویتفاوتیبعامل ) 3عامل  یبر رو 24-18-16-4-2 یهاهی(، گویوابستگ یبرا تالش

حاصل از چرخش  جینتا نیهمچن ؛قرار گرفته است (به استقالل قیعامل تشو) 4عامل  یبر رو 21-22-25
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یمشده نشان  دهچرخش دا هایمؤلفه سی( بر اساس ماترماکسیمتعامد )وار وهیبه ش یچهار عامل سیماتر

هی(، گومانهیعامل اول )عامل رابطه صم یبر رو 24-17-14-12-11-6-5-1 یهایهکه در فرم پدر گو دهد

-21-15-7-3 یهاهی(، گویوابستگ یعامل دوم )عامل تالش برا یبر رو 23-20-19-13-10-9-8 یها

)عامل  عامل چهارم یرو بر 16-418-2 یهایهاستقالل( و گو یبرا قیعامل تشو)عامل سوم  یبر رو 22-25

امل به عو نیاعتبار ا بیعوامل به دست آمده و ضر یکرونباخ برا یآلفا بیقرار گرفته است. ضر (یتفاوتیب

 (.1390و همکاران،  یقرار گرفت )بهزاد یهفته مورد بررس کی یفاصلهبه  ییبازآزما وهیش

 1،196،634 یونیلیم دانش آموزی تیبه عنوان کالن شهر با جمع مشهد که شهر ییاز آن جا شیوه اجرا.

 شتتهر مناطق شتتمال، جنوب، شتترر، غرب نیب از ،استتت وپرورشآموزشمختلف  یو نواحمناطق  یدارا نفر

دخترانه و چهار مدرسه پسرانه و از  مدرسه 4 یاچندمرحله یاخوشهتصادفی  یریگنمونه بر اساس مشهد،

سپس از والدین دانش آموزان انتخاب شده درخواست شد تا در جلسه انتخاب شدند، هر مدرسه دو کالس 

ضیح در شرکت نموده و پس از تو شنامه و همچنین هدف از پژوهش  اولیا و مربیان  س مورد نحوه اجرای پر

به همکاری جهت  لیما .را بدون پاستتتخ رها نکنند یانهیگزالمقدور هیچ ستتتؤاالت پاستتتخ دهند و حدبه 

و نیز تکمیل فرم رضایت آگاهانه و کسب آسودگی درباره محرمانه بودن اطالعات  هاپرسشنامهبه  یدهپاسخ

شرکت در مطالعه شخصی  صاحبه از انجام پس .انجام گردیدجهت  شد تا به  هایآزمودناز  اولیه م سته  خوا

سخ دهندسؤاالت  سهنگام  در .مذکور پا سش ،یبرر سخ و یا به  کهیی هانامهپر  نهیدو گزناقص و بدون پا

سخ داده بودند، شد کنار پا شته  شنامه به عنوان نمونه مورد مطالعه، در نرم افزار  530 تینها در گذا س پر

 .معادالت ساختاری اس.پی.اس.اس و اموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 اهیافته

سال  15تا  13اساس ویژگی جمعیت شناختی از لحاظ دامنه سنی بین  مطالعه برافراد مورد  در این پژوهش

درصد دارای مدرك  9/34دیپلم، درصد دارای مدرك فور 7/18 هابودند. میزان تحصیالت والدین آن

درصد دارای مدرك دکتری یا دانشجوی  1/22درصد دارای مدرك کارشناسی ارشد و  3/24کارشناسی، 

 دکتری بودند.

 

 متغیرهای پژوهش هایهای نمره. میانگین، انحراف معیار، مفروضه1جدول 

انتتحتتراف  میانگین متغیر

 معیار

ضتتریب  کشیدگی چولگی

 تحمل

تتتتتتتورم 

 واریانس

دوربتتیتن 

 واتسون

78/18 روان رنجورخویی  66/8  09/0 01/1 81/0 22/1 41/1 

18/1 

10/1 

16/24 گراییبرون  02/8  13/0 08/0- 82/0 20/1 

26/18 گشودگی  42/8  63/1- 30/1 83/0 20/1 

96/18 موافق بودن  03/8 85/1- 33/1 61/0 63/1 17/1 

84/19 با وجدان بودن  16/7 88/0 84/0 64/0 55/1 23/1 

 66/1 63/1 77/0 -393/1 -333/0 825/13 966/20 خرده مقیاس مراقب

 54/1 69/0 -573/0 -167/0 074/11 607/19 خرده مقیاس حمایت افراطی
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های متغیرهای قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 2دهد که چولگی و کشتتتیدگی بین نشتتتان می 2جدول 

از  ترکوچکو  1/0از  تربزرگ بینپیشپژوهش طبیعی و مقادیر ضتتتریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای 

قرار دارد؛ بنابراین مفروضه هم خطی  5/2تا  5/1است؛ همچنین مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز  10

 برقرار است. بینپیشبودن نیز در بین متغیرهای 

 

. ماتریس ضرایب همبستگي متغیرهای پژوهش2جدول   

 متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 روان .1 1            

 رنجورخویی

          1 **15/0- 2. 

 گراییبرون

 یگشودگ .3 **0/21- **0/33 1         

 موافق .4 **0/28- **0/15 **0/14 1        

 بودن

وجدان  با .5 **0/13- **0/13 **0/5 **0/51 1       

 بودن

 مراقب .6 **0/37- **0/31 **0/31 **0/36 **0/32 1      

حمایت  .7 *0/10 **0/18- *0/10- **0/15- **0/13- **0/17- 1     

 افراطی

 جسمی آزار .8 **0/17 *0/10- **0/16- **0/13- *0/12- **0/17- **0/43 1    

 جنسی آزار .9 **0/48 **0/36- **0/30- **0/40- **0/21- **0/30- **0/23 **0/25 1   

 غفلت .10 **0/22 **0/25 **0/26- **0/27- **0/33- **0/21- **0/20- **0/26 **0/23 1  

 هیسوءتغذ .11 **0/25 **0/30 **0/36 **0/38- **0/38- **0/40- **0/28- **0/33- **0/31 **0/20 1 

 آزار .12 **0/25 **0/24- **0/19- **0/33- **0/27- **0/28- **0/30- **0/31 **0/27 **0/40 **0/18 1

 عاطفی

**P 01/0>  *P 50/0>  

 

 سوءتغذیهکه بین آزار عاطفی، آزار جسمی، آزار جنسی،  نشان داد 2نتایج ضرایب همبستگی جدول 

 و سوءتغذیهو غفلت با روان رنجور خویی رابطه مثبت و بین آزار عاطفی، آزار جسمی، آزار جنسی، 

ابطه ر حمایت افراطیبه، موافق بودن، با وجدان بودن، مراقبت و گرایی، گشودگی به تجرغفلت با برون

 - - - 03/0 -62/0 28/3 75/17 آزار جسمی

 - - - 98/0 -77/0 56/3 95/17 آزار جنسی

 - - - -03/1 49/0 79/3 95/18 یتوجهیبغفلت یا 

 - - - -10/0 -38/1 14/3 68/16 هیسوءتغذ

 - - - 71/1 -50/0 87/2 75/14 آزار عاطفی
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گرایی، با روان رنجوری رابطه منفی و با برون مراقبت و حمایت افراطیمنفی دارد. همچنین بین 

 گشودگی به تجربه، موافق بدون و با وجدان بودن رابطه مثبت معناداری دارد.

 

 . ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در الگوی ساختاری3جدول 

ضرایب  موجود در الگومسیرهای 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

β  مقدارT 

     بر از روی

 33/7** 36/0 09/0 41/0** آزار جسمی روان رنجورخویی

 81/6** 30/0 10/0 38/0** آزار جنسی روان رنجورخویی

 55/5** 24/0 10/0 29/0** غفلت ن رنجورخوییروا

 16/5** 21/0 07/0 30/0** سوءتغذیه روان رنجور خویی

 09/5** 20/0 08/0 33/0** آزار عاطفی روان رنجورخویی

 42/4** -18/0 -10/0 -35/0** آزار جسمی برون گرایی

 75/5** -25/0 -11/0 -38/0** آزار جنسی برون گرایی

 72/5** -24/0 -09/0 -40/0** غفلت برون گرایی

 13/4** -17/0 -05/0 -38/0** سوءتغذیه برون گرایی

 06/4** -16/0 -06/0 -36/0* آزار عاطفی گراییبرون

 59/4** -18/0 -09/0 -30/0** آزار جسمی گشودگی

 63/5** -20/0 -08/0 -41/0** آزار جنسی گشودگی

 68/5** -21/0 -10/0 -43/0** غفلت گشودگی

 22/4** -19/0 -10/0 -38/0** سوءتغذیه گشودگی

 89/3** -14/0 -12/0 -37/0** آزار عاطفی گشودگی

 03/4** -15/0 -11/0 -34/0** آزار جسمی با وجدان بودن

 46/5** -28/0 -09/0 -39/0** آزار جنسی با وجدان بودن

 00/4** -16/0 -10/0 -30/0** غفلت با وجدان بودن

 11/5** -23/0 -08/0 -28/0* سوءتغذیه با وجدان بودن

 40/4** -19/0 -06/0 -38/0** آزار عاطفی با وجدان بودن

 33/5** -24/0 -04/0 -34/0** آزار جسمی موافق بودن

 03/4** -14/0 -03/0 -29/0** آزار جنسی موافق بودن

 10/4** -15/0 -05/0 -40/0** غفلت موافق بودن

 38/4** -16/0 -06/0 -35/0** سوءتغذیه موافق بودن

 88/4** -21/0 -09/0 -30/0** آزار عاطفی موافق بودن

 39/5** -26/0 -10/0 -29/0** آزار جسمی مراقبت

 40/4** -18/0 -10/0 -40/0** آزار جنسی مراقبت

 34/4** -17/0 -12/0 -44/0** غفلت مراقبت

 13/4** -14/0 -09/0 -38/0** سوءتغذیه مراقبت
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 78/3** -13/0 -11/0 -40/0** آزار عاطفی مراقبت

 81/4** -19/0 -04/0 -41/0** آزار جسمی حمایت افراطی

 87/4** -20/0 -05/0 -38/0** آزار جنسی حمایت افراطی

 34/5** -24/0 -08/0 -35/0** غفلت حمایت افراطی

 41/5** -26/0 -09/0 -33/0** سوءتغذیه حمایت افراطی

 00/5** -20/0 -06/0 -34/0** آزار عاطفی حمایت افراطی

 **P 01/0>  *P 05/0>  

آزار (، β=36/0) جسمی، نتایج مدل ضرایب مسیر نشان داد که بین روان رنجوری با کودك آزاری

( رابطه مستقیم β=20/0( و آزار عاطفی )β=31/0) سوءتغذیه(، β=24/0(، غفلت )β=30/0جنسی )

(، β=25/0جنسی )(، آزار β=18/0)کودك آزاری جسمی، گرایی بین برون( دارد. P=01/0مثبتی )

( دارد. P=01/0( رابطه مستقیم منفی )β=16/0( و آزار عاطفی )β=17/0) سوءتغذیه(، β=24/0غفلت )

 سوءتغذیه(، β=21/0(، غفلت )β=20/0(، آزار جنسی )β=18/0)کودك آزاری جسمی، بین گشودگی با 

(19/0=β( و آزار عاطفی )14/0=β رابطه مستقیم منفی )(01/0=P .دارد ) با کودك  با وجدان بودنبین

( و آزار β=23/0) سوءتغذیه(، β=16/0(، غفلت )β=28/0(، آزار جنسی )β=15/0)آزاری جسمی، 

-24/0)و موافق بودن با کودك آزاری جسمی،  ( داردP=01/0( رابطه مستقیم منفی )β=19/0عاطفی )

=β( آزار جنسی ،)14/0=β( غفلت ،)15/0=β ،)سوءتغذیه (16/0=β( و آزار عاطفی )21/0=β رابطه )

با کودك آزاری مراقبت  مؤلفهپیوند والدینی  هایمؤلفه( دارد. همچنین از P=01/0مستقیم منفی )

( و آزار عاطفی β=14/0) سوءتغذیه(، β=17/0(، غفلت )β=18/0(، آزار جنسی )β=26/0)جسمی، 

(13/0=β رابطه )( 01/0مستقیم منفی=P و )19/0)با کودك آزاری جسمی، حمایت افراطی  مؤلفه-

=β( آزار جنسی ،)20/0=β( غفلت ،)24/0=β ،)سوءتغذیه (26/0=β( و آزار عاطفی )20/0=β رابطه )

های ( دارد. با توجه به نتایج ضرایب مستقیم در ادامه به بررسی شاخصP=01/0مستقیم منفی )

 ترسیمی گزارش شده است. مدلبرازش الگوی نهایی مدل پرداخته و 
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 >P 08/0> 95/0< 90/0< 95/0>05/0 نقاط برش قابل قبول

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjausted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 
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گیری با برازندگی از برازش قابل قبول برخوردار است و الگوی اندازه هایخصدهد که شانشان می 4 جدول

های برازندگی بیانگر برازش قابل قبول الگوی های گردآوری شده برازش دارد. در مقادیر شاخصداده

تی روان شخصی هایویژگیی شد که ریگجهینتبنابراین چنین های گرداوری شده هستند؛ گیری با دادهاندازه

ی دلبستگی ایمن، اجتناب هایسبکین ، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن و همچنگراییبرونرنجوری، 

 کردند. ینیبشیپو دوسوگرا، کودك آزاری را در قالب یک الگو 

 های شخصیتي و پیوند والدینيویژگي بر اساس بیني کودک آزاریپیشمدل نهایي  1شکل 

 

 گیرینتیجه و بحث

تفاده بینی سوءاسشیوع و پیشهای شخصیتی و پیوند والدین بر بین ویژگی حاضر به بررسی رابطه در مطالعه

 هایتر در مورد چگونگی این رابطه، آسیبمنظور فراهم نمودن اطالعات بیشو به ن پرداخته شداز کودکا

 های محاسبهیهمبستگ ها با متغیرهای دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دادیم.کودکی و ارتباط آن شدهادراك

ت رابطه مثب با سو استفاده از کودکان نیوالد یجوررن روان یتیشخص یژگیو نیبشده نشان دادند که 

نمرات سو استفاده از  ی،روان رنجور یتیشخص یژگینمرات ورفتن با باال معناداری وجود دارد. به عبارتی 

 بوسچارت و همکاران-ورولیجک (،1394. این یافته با نتایج قزلسفلو و رستمی )شودیم کودکان بارزتر

 توانیماست. در تبیین این یافته  ( همسو2015(، هیلی و همکاران )2017گ و همکاران )لیندربر (،2019)

بار دارند و انط هاتکانهگفت که افراد روان رنجور دارای باورهای غیرمنطقی هستند، قدرت کمتری در کنترل 

بنابراین چنین افرادی آمادۀ پرخاشگری و ؛ با دیگران دارند و بیشتر مستعد استرس هستند یترفیضع
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(. چنین افرادی 2017وابسته به آن از قبیل احساس درماندگی و ناکامی هستند )مانتا و همکاران،  یهاحالت

 آزارکودكدر افراد  ژهیوبهتخلیه چنین حالتی در خانواده و  یهاراهو یکی از  باشندیمآمادگی ابراز خشم 

مختلف از قبیل جسمی، جنسی و عاطفی سعی در تخلیه عصبیت  یهاتیاذر و و با آزا استخود کودك 

 یالهمقابموجب کاهش راهبردهای  هاتکانهپرخاشگری خود هستند. از طرفی تکانشوری و ناتوانی در کنترل 

منفی عاطفی نظیر  یهاحالتکه متعاقب آن دچار  دهندیمسالم شده و رفتارهای ناسازگاری از خود نشان 

این پژوهش، بین ویژگی شخصیتی  در (.2015)لیندربرگ و همکاران،  شوندیمردگی و اضطراب افس

نمرات  رفتنباال  گرایی والدین و سو استفاده از کودکان رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارتی بابرون

های . از ویژگیابدییم ها کاهشسو استفاده از کودکان در آنوالدین نمرات  گراییبرون یتیشخص یژگیو

ی گروهی، فعال بودن و کارهای اجتماعی هاتیفعالافراد برونگرا دوستدار دیگران بودن، تمایل به شرکت در 

شود و افراد با این خصوصیات به احتمال روانی می سالمتبهخود باعث آرامش و کمک  نوبهبه هاتیفعالو این 

؛ همچنین، بین ویژگی شخصیتی پردازندیمکودکان  ژهیوبهکمتری به پرخاشگری و آزار و اذیت دیگران و 

تن رفباال  ی والدین و سو استفاده از کودکان رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارتی باشناسفهیوظ

افراد  .ابدییم ها کاهشسو استفاده از کودکان در افراد در آن نمرات یشناسفهیظو یتیشخص یژگینمرات و

و به مرحله  رندیگیمنحوه مدیریت تمایالت و نیازهای خود را یاد  مروربهدر فرایند تکوین و طی مراحل رشد 

 ی ودهازمانسطور فعال وظایف محوله را طراحی، و به ابندییممهمی از رشد یعنی کنترل خویشتن دست 

(. از طرفی افراد با نمرات پایین در این خرده مقیاس افراد فاقد 1394)قزلسفلو و رستمی،  کنندیممدیریت 

پایبندی به اصول اخالقی هستند و معموالً در انجام کارها و زندگی روزمره چندان مصمم نیستند و این 

ی روانی، پرخاشگری و رفتارهای ناسالم و به دنبال آن مشکالت شناسبیآسخصوصیات فرد را به سمت 

 نیب .ابدییمدهد و در چنین شرایطی امکان سو استفاده از کودکان افزایش روانی سور می سالمتبهمربوط 

والدین و سو استفاده از کودکان رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی  یریپذانعطافویژگی شخصیتی 

 ابدییم ها کاهشاستفاده از کودکان در آنءسونمرات ی ریپذانعطاف یتیشخص یژگینمرات ورفتن  باال با

 ایسابقه سو استفاده از کودکان غفلت  نیب(. در بررسی رابطه 2019بوسچارت و همکاران، -)ورولیجک

دو  نیا نیآزمون رابطه ب یسطح معنادارآمد  دست به نیوالد یریپذانعطاف یتیشخص یژگیتوجهی و وبی

ودکان نمرات سو استفاده از ک نیوالد یریپذانعطاف یتیشخص یژگیبا باال نمرات وو  کندمی دیرا تائ ریمتغ

 .(1394)قزلسفلو و رستمی،  است افتهیکاهش 
است ناز کودکان همراه بوده است، این بدان مع سوءاستفادهافزون بر آن، در مراقبت و حمایت والدین با کاهش 

. شودوع آزار کودك فرزندان مییها از کودك باعث کاهش شکه کنترل افراطی باال و یا مراقبت پایین آن

نسبت به پدرشان توصیف  دهیآزاردداد کودکانی که خود را به عنوان  ( گزارش2011سیمارد و همکاران )

تر ها نسبت به پدران کودکان آزار ندیده، در مقیاس مراقبت، پایینکرده بودند، پدرانی داشتند که نمرات آن

های شخصیتی بر شاخص پیوند والدینی تأثیرگذار کنیم که مؤلفهاز میانگین بود. در اینجا نیز مشاهده می

های کودکی ادراك شده خصیتی متفاوت، در میزان آسیبهای شاند. همچنین افراد دارای سبکبوده

وجو و اکتشاف مربوط به محیط مادی های قبلی، است. در دوران کودکی، جستکه همسو با یافته اندمتفاوت

 ی که در دوران نوجوانی بر استقالل هیجانی و شناختی از والدین تمرکز دارد.در حالو فیزیکی است، 
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یوند های پهای کودکی و شاخصهای شخصیتی، آسیبطور کلی ارتباط میان مؤلفهی حاضر بهمطالعه جینتا

شخصیتی  یهایژگیو ریتأثتر کردند. تمام نتایج از چگونگی این ارتباط را روشن نمودند ووالدینی را مشخص 

ون در اگی پژوهشی گونهاافتهبه ی با توجههای ادراك شده بر شاخص پیوند والدینی حمایت کردند. و آسیب

رای را ب لیفرا تحلبر ویژگی شخصیتی پیوند والدینی ضرورت یک پژوهش  رگذاریتأثی هامؤلفهمورد 

. همچنین انجام پژوهش با طلبدیممتعدد را  یهاپژوهشی نتایج حاصله از بندجمعو  هاافتهی یسازروشن

این  یهاافتهی بر اساس. همچنین شودیمجامعه آماری و نمونه گسترده جهت تعمیم بهتر نتایج پیشنهاد 

های ارتباطی و سبک شخصیتی یهایژگیخصوصاً و، شناختیروانشود تمامی ابعاد پژوهش، پیشنهاد می

بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در کاهش سو استفاده از کودکان در سطح جامعه  آزارکودكوالدین 

 اقدامات مناسبی انجام گیرد.

 

 قيموازین اخال

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

روج خ مورد کنندگان درشرکتها، ید به تکمیل تمامی سؤالتأکها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 خیارتاول بود که در  نویسنده رساله دکتری از برگرفته این مقاله رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز می

اه آزاد اسالمی واحد مشهد به تصویب توسط معاونت پژوهشی دانشگ 9719به شماره نامه  02/10/97

 .رسیدهاست

 

 سپاسگزاری

 .شودیم یقدردان تشکر وکنندگان در پژوهش شرکت یو تمام شهر مشهد مدیران مدارساز همکاری 

 

 مشارکت نویسندگان

تحلیل ها، داده یگردآورشناسی، ، روشسازیمفهومنقش یکسانی در طراحی، این مقاله همه نویسندگان 

 داشتند. ، ویراستاری و نهایی سازی نوشتهسینوشیپ، هاداده آماری

 

 تعارض منافع

 ندارد. منافع و تعارض مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر
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 عمناب

ی با رضایت جنسی در افتگیزیتمابین تجربه آزار در کودکی و رابطه (. 1395اسکندری، سجاد.، رفاهی، ژاله. )
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم  نامهپایان. شهرستان گراش وپرورشآموزشزنان و مردان شاغل در اداره 

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

بر نسخه فارسی مقیاس پیوند  تأییدیتحلیل عامل (. 1390بهزادی، بهناز.، سروقد، سیروس.، و سامانی، سیامک. )

 98-81(: 6)2، شناختیروان هایمدلو  هاروشمجله . والدینی پارکر

(. بررسی کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پیوند والدینی پارکر در جمعیت دانش1390بهزادی، بهناز. )

 واحد مرودشت نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمیآموزان. پایان

های دلبستگی و (. نقش فرزندپروری ادراك شده در رابطه بین سبک1390خانجانی، مهدی. ) و .،پاکدامن، شهال

 81-102 :(4)1، های روانشناسی اجتماعیفصلنامه پژوهشگرایی در دانشجویان. جمع

 یکودکناگوار در روابط دوران  یهاتجربه(. تأثیر 1398امینی تهرانی، محمدعلی. ) و .،پورنقاش تهرانی، سیدسعید

 231-244: (2)7، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایرانسالمت روان دانشجویان.  بر

 غیردانشجوی نوجوانان و جوانان در پرخاشگری و آزاری کودك رابطه بررسی (.1392محمدرضا. ) نوربخش،

واحد علوم  اسالمی، آزاد و علوم تربیتی، دانشگاهدانشکده روانشناسی  کارشناسی، نامهپایان .شهرستان ماکو

 و تحقیقات.

(. الگوی 1398پویامنش، جعفر. ) ؛ وخراسانی زاده، عاطفه.، پورشریفی، حمید.، رنجبری پور، طاهره.، باقری، فریبرز

ای هناسازگار اولیه با میانجیگری سبک یهاوارهطرحفرزند و -ساختاری رابطه بین الگوهای ارتباطی والد

 55-76 :(49 یاپیپ 1)13، فصلنامه روانشناسی کاربردیدلبستگی. 

های (. تعیین سهم ادراك خطر بر اساس ویژگی1396اسماعیلی، علیرضا. ) ؛ وخوشنویس، الهه.، افروز، غالمعلی

 71-84 :(30 یاپیپ 2)8، فصلنامه روانشناسی کاربردی. نیخطرآفرشخصیتی در رانندگان 

(. الگوی ساختاری رفتاری قلدری بر 1396رحمانی، شمس اله.، یارمحمدزاده، پیمان.، حبیبی کلیبر، رامین. )

 2)11، فصلنامه روانشناسی کاربردیهای شخصیتی در نوجوانان. محیط خانوادگی و ویژگی یهاادراكاساس 

 237-253 :(42 یاپیپ

ی تجربه آزاردیدگی در کودکی با بررسی رابطه(. 1394قزلسفلو، مهدی. ) ؛ ورستمی، مهدی.، سعادتی، نادره

 269-277: (17)6، مجله اصول بهداشت روانیهای ناسازگار اولیه. وارههای مقابله با تنش و طرحشیوه

انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش  یبررس(. 1393حیدری، حسن. ) و .،رستمی، مهدی.، عبدی، منصور

 77-89 :(32)8 فصلنامه اندیشه و رفتار،خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متأهل. 

 دانش نیب یریپذتیمسئولفرزند پروری و دلبستگی به دیگران با  یهاوهیشرابطه  (.1391. )زینب سعیدی،
واحد  یاسالم آزادکارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه  نامهانیپا .آموزان دختر دوره متوسطه

 تهران مرکز.

های شخصیتی و رفتار پرخطر. بررسی رابطه کودك آزاری با ویژگی(. 1394رستمی، مهدی. ) و .،قزلسفلو، مهدی

 93-101 :(19)2، مجله علوم پزشکی کرمانشاه

. ای در فرزندان شاهدهای مقابلهسبک و تیشخصرابطه سازگاری زناشویی با عوامل (. 1381مالزاده، جواد. )

 رساله دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
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(. الگوی ساختاری احساسات 1396هاشمی، سعداهلل.، درتاج، فریبرز.، سعدی پور، اسماعیل.، اسدزاده، حسن. )

ناسی فصلنامه روانشهای دلبستگی. سبک یاواسطه نقش فرزندپروری والدین: یهاوهیششرم و گناه بر اساس 
 .475-493 :(44 یاپیپ 4)11، کاربردی
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 نئو يچندعاملهای شخصیتي ویژگيپرسشنامه 
 عبارت

کامالً
 

مخالفم
 

مخالفم
 

ی
خنث

موافقم 
 

کامالً
 

موافقم
 

 5 4 3 2 1 شخص نگرانی نیستم. اصوالًمن  .1

 5 4 3 2 1 دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.  .2

 5 4 3 2 1 دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم. .3

 5 4 3 2 1 سعی میکنم در مقابل همه مودب باشم. .4

 5 4 3 2 1 وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می دارم. .5

 5 4 3 2 1 غلب خود را کمتر از دیگران حس میکنم.ا .6

 5 4 3 2 1 زود به خنده می افتم.  .7

 5 4 3 2 1 هنگامیکه راه درست، کاری را پیدا کنم، آن روش را همیشه در آن مورد تکرار میکنم. .8

 5 4 3 2 1 اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم. .9

 5 4 3 2 1 د.شونم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام توانمیبه خوبی -10

 5 4 3 2 1 احساس میکنم دارم خرد می شوم. گاه هنگامیکه تحت فشارهای روحی زیادی هستم، -11
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 5 4 3 2 1 خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده ای نمی دانم. -12

 5 4 3 2 1 نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت میکند. -13

 5 4 3 2 1 میکنند که من نشخصی خود خواه و خود محورم.بعضی مردم فکر  -14

 5 4 3 2 1 فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم. -15

 5 4 3 2 1 به ندرت احساس تنهایی و غم میکنم. -16

 5 4 3 2 1 واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم. -17

سردرگمی و گمراهی آن ها فکر میکنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به  -18

 منجر خواهد شد.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم. -19

 5 4 3 2 1 سعی میکنم همه کارهایم را با احساس مسولیت انجام دهم. -20

 5 4 3 2 1 اغلب احساس عصبی بودن و تنش میکنم. -21

 5 4 3 2 1 همیشه برایکار آماده ام. -22

 5 4 3 2 1 شعر تقریبا اثری بر من ندارد. -23

 5 4 3 2 1 نسبت به قصد و نیت دیگران حساسمشکوك هستم. -24

 5 4 3 2 1 دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه کار میکنم. -25

 5 4 3 2 1 گاهیکامال احساس بی ارزشی میکنم. -26

 5 4 3 2 1 کار ها را به تنهایی انجام دهم.غالباً ترجیح می دهم  -27

 5 4 3 2 1 اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان میکنم. -28

 5 4 3 2 1 میکنند. سوءاستفادهآن ها از شما  اکثر معتقدم اگر به مردم اجازهدهید، -29

 5 4 3 2 1 قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف میکنم. -30

 5 4 3 2 1 احساس اضطراب یا ترس میکنم.به ندرت  -31

 5 4 3 2 1 اغلب احساس میکنم سرشار از انرژی هستم. -32

 5 4 3 2 1 بهندرت به احساسات و عواطفیکه محیط های متفاوت به وجودمی آورند توجه میکنم. -33

 5 4 3 2 1 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند. -34

 5 4 3 2 1 تالش میکنم.برای رسیدن به اهدافم شدیداً  -35

 5 4 3 2 1 اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم. -36

 5 4 3 2 1 فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم. -37

 5 4 3 2 1 م.کنی معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخالقی باید از مراجع مذهبی پیروی -38

 5 4 3 2 1 میکنند که من فردی سرد و حسابگر هستم.برخی فکر  -39

 5 4 3 2 1 برای عمل به آن روی من حساب کرد. توانمی همواره وقتی قول یا تعهدی می دهم، -40

 5 4 3 2 1 شده و از کار صرف نظر میکنم. دلسرد غالبا وقتیکارها پیش نمی روند،-41

 5 4 3 2 1 شخص با نشاط و خوش بینی نیستم. -42

احساس لرزش و  کی بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یککار هنری را تماشا میکنم، -43

 یک تکان هیجانی را حس میکنم.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم. -44

 5 4 3 2 1 گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم. -45

 5 4 3 2 1 غمگین و افسرده می شوم. به ندرت -46

 5 4 3 2 1 زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرند. -47

 5 4 3 2 1 بهندرت به احساسات و عواطفیکه محیط های متفاوت به وجود می آورند توجه میکنم. -33

 5 4 3 2 1 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند. -34

 5 4 3 2 1 شدیداً تالش میکنم.برای رسیدن به اهدافم  -35

 5 4 3 2 1 اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم. -36

 5 4 3 2 1 فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم. -37

 5 4 3 2 1 معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخالقی باید از مراجع مذهبی پیرویکنیم. -38

 5 4 3 2 1 فکر میکنند که من فردی سرد و حسابگر هستم.برخی  -39
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 5 4 3 2 1 برای عمل به آن روی من حساب کرد. توانمی همواره وقتی قول یا تعهدی می دهم، -40

 5 4 3 2 1 شده و از کار صرف نظر میکنم. دلسرد غالبا وقتیکارها پیش نمی روند،-41

 5 4 3 2 1 شخص با نشاط و خوش بینی نیستم. -42

احساس لرزش و  کی بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یککار هنری را تماشا میکنم، -43

 یک تکان هیجانی را حس میکنم.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم. -44

 5 4 3 2 1 گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم. -45

 5 4 3 2 1 ندرت غمگین و افسرده می شوم.به  -46

 5 4 3 2 1 زندگی و رویدادهای آن برایمسریع می گذرند. -47

 5 4 3 2 1 عالقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم. -48

 5 4 3 2 1 عموماً سعی میکنم شخصی با مالحظه و منطقی باشم. -49

 5 4 3 2 1 هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.فرد مولدی  -50

 5 4 3 2 1 اغلب احساس درماندگی میکنم و دنبال کسی می گردم که مشکالتم را برطرف کند. -51

 5 4 3 2 1 شخص بسیار فعالی هستم. -52

 5 4 3 2 1 من کنجکاوی فکری فراوانی دارم. -53

 5 4 3 2 1 می گذارم متوجه این احساسم بشود.اگر کسی را دوست نداشته باشم،  -54

 5 4 3 2 1 فکر نمیکنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم. -55

 5 4 3 2 1 گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم. -56

 5 4 3 2 1 ترجیح می دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم. -57

 5 4 3 2 1 اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت می برم. -58

 5 4 3 2 1 ماهرانه ای به کار بگیرم. طوربهم برای رسیدن به اهدافم دیگران را توانمیاگر الزم باشد  -59

 5 4 3 2 1 تالش میکنم هر کاری را به نحو ماهرانه ای انجام دهم. -60

*** 

 خودگزارشي کودک آزاری مقیاس

اد
 زی

ی
خیل

 

اد
 زی

ط
وس

مت
 

کم
 

کم
ی 

خیل
 عبارت 

 .امخورده کتک دفعاتبه والدینم از .1 1 2 3 4 5

 .نمودندیم تعریف هم برای جنسی یهاجوك من حضور در همیشه والدینم .2 1 2 3 4 5

 .اندداده نشان یتوجهیب من به عصبانیت هنگام در والدینم .3 1 2 3 4 5

 .کردندیم منع نهار یا شام خوردن از مرا ،شدندیم خشمگین والدینم که هنگامی .4 1 2 3 4 5

 .گرفتمیم قرار بدنی تنبیه مورد همیشه درس نخواندن خاطر به .5 1 2 3 4 5

 .اندداشته امیجنس غریزه تحریک در سعی امیکودک دوران در بارها فامیلم افراد و والدین .6 1 2 3 4 5

 .کردندیم بیرون خانه از مرا والدینم ،شدمیم مرتکب اشتباهی که هنگامی .7 1 2 3 4 5

 .بخورم را امعالقه مورد یهایخوراک امداشته اجازه خود نوجوانی و کودکی دوران در کمتر .8 1 2 3 4 5

، ساالنبزرگ یمرا مجبور به مشاهده روابط جنس امیکودکمورد در دوران  نیچند .9 1 2 3 4 5

 .اندکرده و . لمیف ر،یتصاو

 .دادندیمعریان به من نشان  را خود سالیبزرگ افراد یا در دوران کودك فرد .10 1 2 3 4 5

 .امنداشته را امخانواده سوی از اجتماعی یا و مالی حمایت احساس وقتچیه .11 1 2 3 4 5

 .است نشده توجه آن بودن مناسب نیز و غذایی مواد بهداشت به وقتچیه من خانواده در .12 1 2 3 4 5

 .دارم را امخانواده افراد توسط داغ اشیاء با پوست سوختگی سابقه .13 1 2 3 4 5

 قرار جنسی تجاوز مورد )دوستان و فامیل با ( امخانواده افراد طرف از امیکودک دوران در .14 1 2 3 4 5

 .امگرفته
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 .بودند توجهیب من به مریضی هنگام در امخانواده .15 1 2 3 4 5

 .باشم برخوردار خوبی تغذیه از همساالنم همانند امنتوانسته وقتچیه .16 1 2 3 4 5

 .دارم را ...و کمربند یا و شالر با شدن تنبیه سابقه .17 1 2 3 4 5

 .بردندیم حمام به لخت کامالً مرا والدینم من، میل برخالف .18 1 2 3 4 5

 .دادندینم نشان توجهی من یهاصحبت به وقتچیه امخانواده .19 1 2 3 4 5

 .شدیم سؤال ازم )نهار یا شام در ( غذا نوع به من میل مورد در ندرتبه .20 1 2 3 4 5

 .شدمیم طرد امخانواده طرف از من .21 1 2 3 4 5

 .دادندیم قرار مقایسه مورد فامیل یهابچه یا و دوستان با مرا همیشه امخانواده .22 1 2 3 4 5

 .اندننموده احساسات ابراز من به والدینم وقتچیه .23 1 2 3 4 5

 .اندننموده تشویق امیلیتحص امور پیشبرد جهت در مرا امخانواده وقتچیه .24 1 2 3 4 5

 "چلفتی وپادست"و  "دردنخوربه" مانند الفاظی من به نسبت بارها امیکودک دوران در .25 1 2 3 4 5

 کردندیمخطاب 

*** 

 پرسشنامه پیوند خانوادگي

ف
دی

 ر

 عبارات

اد
 زی

ی
خیل

 

اد
ً زی

یبا
قر

 ت

کم
باً 

ری
 تق

کم
ی 

خیل
 

 0 1 2 3 با من با صدایی گرم و دوستانه صحبت می کردند. 1

 3 2 1 0 به میزانی که نیاز داشتم به من کمک نمی کردند. 2

 3 2 1 0 به من اجازه می دادند کارهایی که دوست داشتم را انجام دهم. 3

 3 2 1 0 بودند.به نظر می رسید از لحاظ عاطفی با من سرد  4

 0 1 2 3 به نظر می رسید مشکالت و نگرانی های مرا درك می کردند. 5

 0 1 2 3 با من مهربان بودند. 6

 3 2 1 0 دوست داشتند برای من تصمیم بگیرند. 7

 0 1 2 3 نمی خواستند من بزرگ شوم. 8

 0 1 2 3 سعی در کنترل بر هر کاری که من انجام می دادم، داشتند. 9

 0 1 2 3 به حریم خصوصی من تجاوز می کردند. 10

 0 1 2 3 عالقه مند بودند که در مورد مسائل با من مکرر گفتگو کنند. 11

 0 1 2 3 بارها به من لبخند می زدند. 12

 0 1 2 3 مانند یک بچه از من مراقبت می کردند. 13

 3 2 1 0 به نظر نمی رسید نیازها و خواسته های من را درك کنند. 14

 3 2 1 0 به من اجازه تصمیم گرفتن در مورد امور خودم را می دادند. 15

 3 2 1 0 به من این احساس را می دادند که خواستنی نبودم. 16

 0 1 2 3 وقتی من عصبانی بودم می توانستند به من احساس بهتری بدهند. 17

 3 2 1 0 با من زیاد صحبت نمی کردند. 18

 0 1 2 3 من را به خودشان وابسته کنند. سعی می کردند 19

 0 1 2 3 احساس می کردند نمی توانم از خودم مراقبت کنم، مگر آنکه آنها اطراف من باشند. 20

 3 2 1 0 به من همان قدر که می خواستم آزادی می دادند. 21

 3 2 1 0 به من اجازه می دادند هر قدر که می خواهم بیرون بروم. 22

 0 1 2 3 حمایت بیش از حد می کردند.از من  23

 3 2 1 0 مرا تحسین نمی کردند. 24

 3 2 1 0 به من اجازه می دادند که هرگونه خوشم می آید لباس بپوشم. 25
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Designing an Appropriate Structural Model for 

Predicting Child Abuse Based on Personality Traits 

and Parental Bonding 

 
Tahmineh. Bahmani 1, Naziasadat. Nasseri *2 & Elham. Fariborzi 3  

 

Abstract 
Aim: The present study aimed to determine the structural model for predicting child 

abuse based on personality traits, and parental bonding. Methods: The study was 

descriptive-correlational, and the statistical population consisted of 248594 high 

school girls in Mashhad in 2017-2019, and 384 girls and their parents were selected 

using multi-stage random sampling. The research tools included the personality trait 

questionnaire by McCrae and Costa (1989), the Parental Bonding Instrument (PBI) by 

Gordon Parker (1979), and the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) by Bernstein 

et al. (2003). The data were analyzed using correlation coefficients, and the path 

analysis structural model. Results: The results indicated that designing a structural 

model for predicting child abuse based on parental personality traits, and parental 

bonding was consistent with the theoretical model and had a good fit. The results also 

indicated a significant positive correlation between parental bonding in care and 

emotional support with personality traits, namely extraversion, conscientiousness, 

agreeableness, and responsibility (P=0.01), and a significant negative correlation with 

emotional harassment, physical harassment, sexual harassment, neglect, and 

malnutrition (P=0.01). Furthermore, there was a direct significant effect of parental 

bonding in care, emotional support, parents' personality traits, the contribution of 

neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and 

conscientiousness on child abuse (P=0.01). Conclusion: The study indicated the need 

to investigate personality traits and strategies of parents to deal with children, as well 

as the importance of parental bonding to know more parents and develop appropriate 

treatment programs. 
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