
 

سرمایه تأثیر(. 139۷) سعید ،کبیری و معصومه ،منفعت شاد ؛هدی ،زاده حالج

 کودک یمسئله به نسبت والدین عملکرد و آگاهی بر فرهنگی و اجتماعی های

 .11۵-13۸(، 1۲)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، .آزاری

 

های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت تأثیر سرمایه

 *ی کودک آزاریبه مسئله

 3سعید کبیریو  ۲معصومه شاد منفعت، 1هدی حالج زاده

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                           ۵/۵/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

  چکیده

های آسیب زیرا .در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است ی کودک آزاریمسئله سازینهشناخت عوامل زم

پژوهش حاضر با هدف شناخت آگاهی و ی و اجتماعی غیر قابل اغماض است. ناشی از آن در سطح فرد

کارگیری دیدگاه بوردیو انجام شده است. در این عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری، با به

عملکرد والدین و اجتماعی بر میزان آگاهی دی و قتصاهای فرهنگی، اراستا نقش عواملی چون سرمایه

روی و )پیمایش( بوده  میدانیدر نظر گرفته شده است. روش پژوهش  یق کودک آزارینسبت به مصاد

و از طریق  انجام شده است ی شهر رشتساله 0-1۸والدین دارای فرزند نفر از  301ای به حجم نمونه

های پژوهش مورد آزمون قرار های آماری مرتبطی چون همبستگی و رگرسیون چند گانه فرضیهآزمون

های در اختیار والدین پیش بین مناسبی برای  تایج پژوهش نشان داد که انواع مختلف سرمایهن گرفت.

د. به عبارتی دیگر، برخورداری نباشمیزان آگاهی  و  عملکرد آنها نسبت به انواع مختلف کودک آزاری می

نسبت به   آنها افراد از سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آگاهی باالتر و عملکرد مناسب تر

 انواع مختلف کودک آزاری را در پی خواهد داشت.

فرهنگی و  یسرمایهی اجتماعی؛ سرمایهوالدین؛ عملکرد  کودک آزاری؛ آگاهی والدین؛ :هاکلیدواژه

 .اقتصادی یسرمایه
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 دانشگاه گیالن، رشته علوم اجتماعی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد - 2
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 s.kabiri89@gmail.com گاه مازندران،دانش جامعه شناسی دانشجوی دکترای - 3

   گیالن استان بهزیستی سازمان پژوهشی طرح از برگرفته *
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     و بیان مسئله مقدمه -۱

رشد فرزندان در  پرورش و یکودکان بخش مهمی از هر جامعه هستند و در این راستا نحوه

( و ۸۵: ۲01۲و همکاران،  1)نورمی محیط خانواده و جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است

ی تربیت و ارتباط با فرزندان حساسیت باالیی را از خود بسیاری از جوامع در ارتباط با نحوه

 (. ۲010، ۲)زهیر دهندنشان می

را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان ی کودک وانند نیازهای فزایندهوالدین باید بت

وابستگی و عالقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانایی او را برای یادگیری و دانستن مطالب 

د باعث نتواکه بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او میدهد. در حالیجدید افزایش می

: 1396)حبیبی و گوهری مقدم، رگسالی شود ایجاد اختالالت روانی مانند پرخاشگری در بز

96 .) 

از آنجایی که کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد 

ودک هایی که برای کو شاید این مهم ترین بخش از قوانین حمایت از کودکان باشد اما جریمه

 ه نظر نمی رسد قدرت بازدارندگی، به شدت پایین هستند و بآزاری در قانون پیش بینی شده

ای است که در کلیه آزار کودکان تنها به برخی مناطق اختصاص ندارد بلکه پدیده داشته باشند.

ع باالی نیز مناطق و با هر شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امکان بروز دارد و از شیو

 (.۲0: 13۸3 برخوردار است )مدنی،

شوند در معرض خطر رفتارهای غیر انطباقی هیجانی، میکودکانی که با خشونت مواجه 

(. رفتارهای ضداجتماعی و 1۸0: ۲001، 3)جلن گیرنداجتماعی، شناختی و جسمی قرار می

های جسمی به همراه ترس و خشم از آثار دائمی کودک آزاری است. از رفتارهای پرخاشگری

ان پیامدهای آزار و یا غفلت از کودکان عنوخودتخریبی و بزهکاری نیز در بسیاری از تحقیقات به

 (. ۲000، 4)بارتولومو یادشده است

هرگونه آسیب جسمانی یا روانی، سوء توان گفت که ی کودک آزاری میدر تعریف پدیده

 سال 1۸اساسی کودک و نوجوان زیر  کشی و عدم رسیدگی به نیازهایاستفاده جنسی یا  بهره

 )مدنی، شودمی را شاملصورت تصادفی نباشد، ده که بهتوسط دیگر افراد یا اعضای خانوا

13۸3 :۲0 .) 

 

1- Noremy 

2- Zahir 

3- Jellen 

4- Bartholomew 
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 کودک با بدرفتاری آشکار صورتکودک آزاری انواع مختلفی دارد: کودک آزاری جسمی، 

 امری جنسی، آزار مقابل، در شود.می منجر مشاهده قابل صدمات و احاتجر به عمدتأ و است

 هر دیگر، تعبیر نیست و یا به مشاهده قابل غیرمسلح چشم با عموما   و است غیرظاهری و پنهانی

شود د اطالق میشودیدگی کودک میآسیب  به منجر و بوده انسانی غیر که بدنی تنبیه نوع

کودک آزاری عاطفی به هرگونه رفتار نامناسبی که بر (، ۷۲: 1391نیا و همکاران، )علیوردی

 شود ور منفی داشته باشد، تعبیر مییجسمی کودک تأثعملکرد رفتاری،  شناختی، عاطفی و 

 شود،گفتن و مسخره کردن را شامل میهای کالمی و غیرکالمی، سرزنش یا تحقیر، ناسزا آزار

 ،مندی به کودکعدم مراقبت و عالقههمچنین کودک آزاری ناشی از غفلت عبارت است از: 

رشد  برایقداماتی که و محرومیت از ا مانند غذا، پوشاکشامل محرومیت از نیازهای اساسی 

 .ستاطبیعی و نمو کودک نیاز 

آخرین گزارشی که به ارایه نرخ خشونت علیه کودکان در کشورهای جهان پرداخته، مربوط 

کشور با بیشترین میزان سوءاستفاده از 11است که این لیست متشکل از  ۲01۵سال به 

آزاری توجه شده گر کودککودکان است. در این لیست عالوه بر خشونت جنسی به انواع دی

دهد کشورهای جهان هایی همانند آن نشان میاست. کار کودک، تروریسم جهانی، فقر و آسیب

رو هستند. در مورد های جدی روبهطرز چشمگیری با آسیبهای روزافزون بهباوجود پیشرفت

در کشورهای سوءاستفاده از کودک، نکته قابل توجه این است که بخش بزرگی از این تجاوزها 

هزار مورد ۲0پیوندد، برای مثال در ایاالت متحده ساالنه بیش از یافته به وقوع میتوسعه

دهنده اپیدمی آزار کودکان در این شود که نشانسوءاستفاده و آزار کودکان ساالنه گزارش می

دادی کشور با بیشترین آزار کودکان این است که تع11کشور است. نکته جالب توجه در لیست 

کشور با بهترین کیفیت برای ۲0از کشورهایی که در این لیست قرار دارند، همزمان در لیست 

همچنین کشورهایی چون استرالیا، افغانستان، انگلستان، روسیه،  .اندزندگی نیز قرار گرفته

 .بوتسوانا، هند، بنگالدش، آفریقای جنوبی و پاکستان در این لیست قرار دارند زیمباوه،

مورد به  ۷6۵هزار و ۲، 9۵سال آزاری در آمار کودک»اورژانس اجتماعی اعالم کرد:  رئیس

مورد از  ۷66هزار و 13همچنین  ،مورد به خدمات سیار 3۸۵هزار و 10مراکز مداخله در بحران، 

رضوی و همدان بوده است. همچنین استان فارس، کرمانشاه، خراسان 1۲3طریق خط تلفن 

اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور از افزایش آمار  اما «. اندی را گزارش دادهآزاربیشترین کودک

نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داده  1396ماهه ابتدایی سال  ۵کودک آزاری در 

 خدمات تماس، 4۷۸ هزار ۸(  1۲3 خط) طریق از های ثبت شدهتعداد تلفنهمچنین  ،است
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پایگاه اطالع  ) بوده است 193مداخله در بحران یک هزار و مراجعه و مرکز  6۷۲هزار  ۵ سایر

  (.۷1۵۸41تهران، کد خبر:  -رسانی و خبری جماران

و موارد های ابتدایی کودک آزاری قرار ندارد اما گزارشات با اینکه استان گیالن در رتبه

است و  نیز جدیی کودک آزاری در این استان مسئله دهد کهنشان می ی اخیر،مشاهده شده

که توسط ای ساله 3عالوه بر مورد کودک  خصوصاین در  .نیازمند مطالعه و پژوهش است

فوت کودک شده منجر به  و درنهایت قرار گرفته و جنسی ناپدری مورد آزار جسمی، عاطفی 

ای که بازتاب رسانهگزارش شده است به اورژانس اجتماعی بهزیستی  موارد بیشتری بود،

-چنین گزارش مینیز  معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالناین خصوص اند. در نداشته

مورد کودک آزاری که منجر به مداخله مرکز  60۵تعداد  (139۵) در سال گذشته کند که:

 :ه است کهوی تصریح کردهمچنین،  .اورژانس بهزیستی گیالن شده در استان رخ داده است

ها و سرپرستان خانوار خانواده زیرا باشدغفلت میها از نوع مسامحه و بیشتر کودک آزاری

بیشترین  های منتشر شده، مطابق گزارش .ندارند را از کودکان خودو نگهداری الزم  حمایت

سال و سپس پنج  14تا  10آزاری در سنین زیر چهار سال رخ داده و بعد از آن در سن کودک

، تعداد وقوع 9۵ان در سال آمارهای بهزیستی است مطابق همچنین .سال است 9تا 

این موضوع در میان  البتهسال بیشتر و  14تا  10ها در گروه سنی زیر چهار سال و آزاریکودک

بیشترین طور این مقام مسوول بیان کرده است که: همین .پسران بیشتر گزارش شده است

ها رخ داده هسایآزاری از طرف افراد بزرگسال درون شبکه خویشاوندی و یا همواقعه کودک

هایی که از انسجام الزم برخوردار نبوده و نظارت الزم را بر طور معمول در خانوادهبهاست، 

هایی که از روابط باز و بدون نظارت برخوردار هستند و یا در خانوادهیا و  اندشتهخود نداکودکان 

 افتدتر اتفاق میبیش اندشتهدااعتماد بیش از حد نسبت به کودکان و یا خویشاوندان خود 

قطعا این آمارها بیان کننده بخشی از واقعیت  .(34934۷)پایگاه خبرگزاری دیار میرزا، کد خبر: 

-شود که البته شناخت علتها گزارش نمیاین مسئله است زیرا در موارد بسیاری کودک آزاری

 نیز نیازمند مطالعات بیشتر است. های آن

توجهی آنها سبب بروز آسیب زندگی کودکان، غفلت و بیبه اهمیت نقش والدین در  با توجه

این زمینه و آموزش در  از آنجایی که شود ومی آنها یهای جبران ناپذیری بر زندگی آینده

والدین باعث کاهش این مسئله و متعاقب آن کاهش اثرات منفی کودک آزاری  باالبردن آگاهی

 حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هایی در این ، در نتیجه انجام پژوهشخواهد شد

ی عملکرد والدین نسبت پژوهش حاضر تالشی است در جهت بررسی میزان آگاهی و نحوه

گویی به این این پژوهش با استفاده از رویکرد بوردیو در پی پاسخصادیق کودک آزاری. به م
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اجتماعی(  و دی)فرهنگی، اقتصا ای بین انواع مختلف سرمایهپرسش اساسی است که چه رابطه

ی عملکرد آنها نسبت به مصادیق کودک آزاری وجود در اختیار والدین و میزان آگاهی و نحوه

 دارد؟

 پیشینه پژوهش -۲

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور  -۲-۱

 نجام شده است: های چندی در داخل کشور ای کودک آزاری پژوهشدرزمینه

که روی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام ( در پژوهش خود 1390) ملکشاهی و فرهادی

صورت همیشه تحت آزار جسمی و ها بهنمونه %4/۵که شده بود، به این نتیجه رسیدند 

طور همیشگی بودند . تحت آزار عاطفی بهدرصد  3/۷بیشترین آزار جسمانی سیلی خوردن بود. 

ارتباط معناداری بین آمار صورت همیشگی تجریه کرده بودند. آزمون توجهی را بهبی ۵/۵%

نیا و علیوردینتایج پژوهش با تحصیالت، شغل، اعتیاد و طالق والدین نشان داد. آزارها 

ی انزوای اجتماعی، ارتباطات مختل، که میزان نمره افراد در سازه ه( نشان داد1391) همکاران

را در خانواده نس کودک آزاری موقعیت اقتصادی و جمعیت خانواده، سهم قابل توجهی از واریا

کند. در این تحقیق متغیر ارتباطات مختل در خانواده، دارای بیشترین ضریب بینی میپیش

 تأثیر بوده است. 

ه آزار ویژباالی کودک آزاری به در پژوهش خود از شیوع  (139۲) و همکاران ترکاشوند

( در پژوهش 13۸۲)یوسفوند همچنین  راهنمایی خبر دادند. مقطععاطفی در دانش آموزان 

بین کودک آزاری و تنش والدین رابطه وجود دارد و هماهنگ با  خود به این نتیجه رسید که 

باال رفتن تنش، کودک آزاری نیز افزایش می یابد همچنین بین همدلی در خانواده و کودک 

 طورنشان داد که بهنیز  (13۸0) محمدخانیآزاری نیز رابطه معکوس وجود دارد. نتایج پژوهش 

کلی والدین کودکان آزار دیده در مقایسه با گروه آزار ندیده از نظر کیفیت زندگی، در سطح 

به این نتایج رسیده است که بین ( در پژوهش خود 13۸0) نیز علینقیانتری  قرار دارند. پایین

ی نزدیکی کودک آزاری با سطح سواد، وضعیت فرهنگی، وضعیت اقتصادی و جنسیت رابطه

همچنین والدینی که از تحصیالت پایینی برخوردار هستند و مشکالت اقتصادی  وجود دارد.

 شوند.فراوان دارند، معموال در تربیت کودکان دچار مشکل می

میزان خشونت که در انجام داده است به این شرح است  (13۸3نتایج پژوهشی که چلبی )

کنند. یعلیه کودکان اعمال مطور متوسط، اندکی بیش از خشونتی است که پدران مادران، به
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تر از سهم خشونت جسمانی است. نتایج توجهی بیشطفی و بیدر این میان سهم خشونت عا

های تهرانی بیش از آن که ناشی از دهد که خشونت علیه کودکان در خانوادهنشان می

ناشی  ای مثل درآمد، تحصیالت، طبقه اجتماعی و استرس باشد،ای و زمینهمتغیرهای پیشینه

ای در خانواده است. در سطح خانواده تضاد عامل بروز خشونت علیه کودکان از عوامل رابطه

همچنین نتایج این پژوهش  است و در مقابل نظم مانع اصلی بروز خشونت علیه کودکان است.

نشان داد که وجود همدلی، همگامی، همفکری و هم بختی در سطح خانواده مانع بروز بزهکاری 

 .تان در این سطح اسنوجوان

ن به این نتیجه رسید که بین آزار کودکان و تواهای داخلی، میاز بررسی کلی پژوهش

ها و موقعیت خانواده، ارتباطات معناداری وجود دارد. آنچه که به شکل بارزتری خود را یژگیو

یالت هایی که از نظر اقتصادی، سطح فرهنگ و تحصدهد این است که بین خانوادهنشان می

تری قرار دارند، کودک آزاری شیوع بیشتری دارد. همچنین در بخش والدین در سطح پایین

دیگری از مطالعات بین کیفیت روابط اعضای خانواده که بر پایه همدلی، تعامل مناسب و 

در واقع در  همفکری اعضای خانواده است و بروز خشونت و آزار کودکان نیز رابطه وجود دارد.

ایی که کیفیت روابط اعضا در سطح پایینی قرار دارد احتمال بروز آزار کودکان بیشتر هخانواده

-همچنین مطالعات نشان داده که آزار عاطفی در بین کودکان شیوع بیشتری دارد که می است.

که مرزهای مشخص و قابل تشخیصی بین تربیت والدین و کودک  تواند بیانگر این مسئله باشد

فی برای والدین مفهوم و مشخص نیست. همچنین مطالعات نشان داده که آزاری از جنس عاط

 خود اظهاری در مورد کودک آزاری در بین نوجوانان بیشتر از کودکان است. 

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور -۲-۲

ساله، دو گروه  11الی  0در  بین کودکان   ( در مطالعه ای نسلی۲014و همکاران  ) 1اسپاتز

ی کودک های جسمی، جنسی و روانی و کودکان بدون تجربهی خشونتان  با سابقهکودک

آزاری را مورد مقایسه قرار دادند. در این پژوهش انواع کودک آزاری )روانی، جسمی، جنسی و 

درصد از کودکان در هر دو گروه مورد  ۸0آسیب بدنی( مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از 

)غالبا  کودک آزاری روانی( و  انده در سال اخیر مورد آزار قرار گرفتهبررسی گزارش دادند ک

 4درصد از کودکان در هر دو گروه مورد بررسی به قابلیت والدین شان در  ۷۵چیزی در حدود 

 

1- Spatz 
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شکل مورد بررسی کودک آزاری اشاره نمودند. در همین ارتباط دختران در مقایسه با پسران 

 اند.رفتهبیشتر تحت آسیب بدنی قرار گ

پدران در مقایسه با از پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که، ( ۲014و همکاران ) 1مارتینز

مادران، پتانسیل کمتری برای کودک آزاری در ارتباط با فرزندان شان دارند، چراکه آنها در 

زار شدن( کمتر مورد آ دوران کودکی خود، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی )نادیده گرفته

دهد که برای مادران و پدران اند. در همین راستا، مدل پیش بین پژوهش نشان میقرار گرفته

وضعیت  و اجتماعی )درآمد خانوار، تعداد فرزندان در خانه، موقعیت شغلی-متغیرهای اقتصادی

و  ۲رایت همچنین های مناسبی برای کودک آزاری فرزندان هستند.بینزناشویی( پیش

سرمایه اجتماعی به مثابه خود چنین نتیجه گرفتند که ی از مطالعه( ۲006)  3فیتزپاتریک

فرزندان و دلبستگی به  -منبع مهمی است که پیامدهای خشونت و مخصوصا روابط والدین

در ارتباط با عوامل تأثیرگذار در بروز کودک آزاری کند. تعدیل میدر بین نوجوانان مدرسه را 

به این نتیجه رسیدند که عوامل دموگرافیک، روابط خانوادگی، ( 19۸9) ۵و وندرا 4بلسکی

طور ههای شخصیتی والدین و فرزندان نقش مهمی در ظهور کودک آزاری دارند. بویژگی

های های ارائه شده از سوی مراکز حمایت از حقوق کودکان و همچنین پیمایشتر، گزارشدقیق

یگاه اقتصادی و اجتماعی پایین والدین تأثیر دهند که جاصورت گرفته در این حوزه نشان می

 .معناداری در برورز کودک آزاری دارد

در مطالعات خود به این نتیجه رسید که اغلب کسانی که  (۲006و دیگران ) 6ککاو

ها ورزند، به لحاظ اجتماعی منزوی هستند. آندهند یا از آنها غفلت میکودکانشان را آزار می

ها، شبکه اجتماعی کوچک داشته و دارای نواده، خویشاوندان و همسایهپیوندهای ضعیفی با خا

فراوانی نسبتا باالیی از تعامالت منفی با عوامل حمایتی هستند. همچنین مشارکت پایینی نیز 

های اجتماعی در داخل جامعه بر انزوا و استرس که دهای اجتماعی دارند. فقدان حمایتدر نها

عالوه بر این، شبکه حمایت گذارد. تاثیر میغفلت کننده ارتباط دارد، اغلب با والدین آزارگر و 

تواند در سالمت روانی و جسمی فرد تاثیرگذار بوده و به فرد کمک کند تا از اجتماعی مثبت می

،  1خارتربو و  ۷پس فشارهای روانی برآید و رفتارهای انطباقی مثبتی را توسعه بخشد )استاسی

 

1- Romero-Martínez 

2- Wright 

3- Fitzpatrick 

4- Belsky 

5- Vondra 

6- Okeke 

7- Stacey 
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۲00۵ :1440.) 

گونه روابط بسیار کوشیده طور خاص در بررسی و کاوش این( به19۸۲-19۷۷) ۲رینوگاب

است. وی در منطق روستایی و مناطق شهری به این نتیجه دست یافت که کودک آزاری 

های تنش اجتماعی، تحرک جمعیتی و میزان فقر هایی که شاخصگزارش شده رسمی در محله

های حمایتی ممکن باشد. رسد دوری از سیستمظر میباالست، بیشتر است. عامل اصلی به ن

چون کاهش تماس با تنبیه خشونت بار فیزیکی و کودک آزاری با انزوای اجتماعی خانواده هم

 (.۲003 ،3های حمایتی ارتباط دارد )چویخویشاوندان و کاهش درگیری در شبکه

که،  درسی توانمی بندیهای انجام شده در خارج به این جمعاز بررسی نتایج پژوهش

کودک آزاری روانی شیوع بیشتری داشته و مادران بیش از پدران فرزندان خود را مورد آزار قرار 

اجتماعی والدین  -دهند. همچنین عوامل دموگرافیک، روابط خانوادگی و موقعیت اقتصادیمی

های تنش تأثیر معناداری بر میزان کودک آزاری دارد. الزم به ذکر است که عواملی چون

ذار بر کودک های اجتماعی و انزوای اجتماعی والدین از عوامل تأثیر گاجتماعی و نبود حمایت

بهبود کیفیت روابط والدین  برای عنوان یک منبعی اجتماعی نیز بهآزاری بوده و البته سرمایه

به های بسیاری فرزندان مورد توجه بوده است. نتایج مطالعات در خارج و داخل شباهت–

 یکدیگر دارند.

 ارچوب نظری هچ -۲-۳

های تبیینی در مالحظات جامعه شناختی و اقتصادی ترین چارچوبسرمایه یکی از غنی

 (.6۸: 139۲اکبرزاده و همکاران، ) معاصر است

سرمایه اجتماعی به یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی در علوم اجتماعی تبدیل شده است که 

ویژه در کشورهای توسعه یافته خود های تجربی بهو پژوهش ریحجم روز افزون تألیفات نظ

رود، نظر به محتوا، ماهیت، کاربرد و پیامدهای مهم شمار میگواه دقیقی برای اثبات این مدعا به

شناسی، علوم تربیتی، علوم شناسی، علوم اقتصادی، روانسرمایه اجتماعی این مفهوم در جامعه

منظور توصیف و تبیین موضوعاتی زه علوم پزشکی و بهداشت بهسیاسی، جرم شناسی و نیز حو

طالق، روابط خانوادگی، خشونت، سالمتی و بهداشت، تأمین اجتماعی، پیشرفت  -نظیر جرم

 شوده میطور روز افزونی به کاربردتوسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی به تحصیلی، رشد و

 (. 11۷: 1393)غالمی و قربان نژاد، 

                                                                                                                                        
1- Burkhardt 

2- Garbarino 

3- Choi 
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کننده ارتباطات انسانی است. ای است که تسهیلاعی، موضوعی بین رشتهسرمایه اجتم

های مردم وجود داشته است ولی تنها از گذشته در روابط اجتماعی و کنشسرمایه اجتماعی 

تفاوتش با مفهوم امروز آن، داشتن یک رویکرد و قالب علمی است. سرمایه اجتماعی در 

تر گونه ارتباطات را محکمی وصل ایناعی است که حلقهها به مثابه چسب اجتمارتباطات انسان

 (.11۵: 1391)قیصریان و همکاران،  داردنگه می

به تعبیر بوردیو  تسخیر گذشته در زمان حال است. تالش برای سرمایه در معنای عام آن،

 ات آن را بهتأثیر انباشت آن و ی سرمایه،ن اجتماعی هستیم باید ایدهاگر در صدد فهم جها

بوردیو سه نوع سرمایه را (. 134: 13۸1خوش فر، و )شارع پور جهان اجتماعی معرفی کنیم

تواند دارای اشکال مختلفی سرمایه می( معتقد است که 19۸6) 1بوردیوشناسایی کرده است: 

شکل  های تحصیلی(و کیفیت هاشناخت، مهارت) اشکال سرمایه عبارتند از فرهنگیاین  باشد.

 .)ارتباطات و عضویت گروهی( مالکیت( و اجتماعی یه پول وسرما) اقتصادی

تواند فرد را وارد روابطی سازد که حاصل آن کسب میزانی از سود به ی اجتماعی میسرمایه

ی اقتصادی قابل تبدیل صیالت به سرمایهبه همان ترتیب تح شکل پول یا انواع مالکیت باشد.

به این ترتیب که تحصیالت و  نیز تبدیل گردد. ی اجتماعیگاه ممکن است به سرمایه است و

د که با قرار گرفتن در آن دهداشتن مدارک عالی مشاغل پر درآمدی را در اختیار فرد قرار می

تواند نه تنها به پول بلکه به قدرت نیز دست یابد و از نمادهایی هم برای ها میموقعیت

تبدیل انواع سرمایه به  موانعی نیز درالبته  مشروعیت بخشی به موقعیت خود استفاده کند.

ممکن  اند،دست آوردههی دارند و آن را تازه باقتصاد ییکدیگر وجود دارد. کسانی که سرمایه

یا  ی خوب،ی فرهنگی را که شامل داشتن سلیقهر چقدر کوشش کنند نتوانند سرمایهاست ه

به نقل ، 19۸۵وبلن، ) وزندیا دانستن چند زبان خارجی است بیام سخن گفتن به طریق خاص،

 (.1۵۲: 13۸3 ممتاز، از:

فرهنگی را ی سرمایهی اجتماعی و حتی داند و سرمایهی اقتصادی را پایه میبوردیو سرمایه

پندارد. اگر سرمایه اجتماعی نتواند باعث رشد سرمایه اقتصادی گردد ابزاری برای تحقق آن می

رمایه اجتماعی یک رویکرد چپ گرایانه است. به کاربردی نخواهد داشت. تحلیل بوردیو از س

دهد تا سرنوشت خود و دیگران را تحت اعتقاد او این سرمایه است که به یک فرد اجازه می

ی اجتماعی، تن سرمایه(. بوردیو معتقد است که در اختیار داش۷۲4: 13۸۷)ریتزر، نظارت گیرد

تواند قد است فرد میوی معت ود.شی فرهنگی سبب نابرابری اجتماعی میهمانند سرمایه

 

1- Bourdieu 
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مند ی اجتماعی باشد و آن را از آن خود کند. بوردیو بیشتر به این نکته عالقهصاحب سرمایه

ی یهتلف سبب افزایش سرمااجتماعی در موقعیت های اجتماعی مخ یبود که چگونه سرمایه

  (.4۷: 13۸4 )محمدی، شودمیاقتصادی 

گوهای رفتاری، سبک زندگی، نوع پوشاک، طریقه مصرف، آگاهی افراد، نحوه عملکرد، ال

اجتماعی دارد، چنین تمایزاتی از  -والد، همگی به گفته بوردیو منشا طبقاتی -رابطه بین فرزند

نظر بوردیو تحت تأثیر جایگاه فرد در میدان اجتماعی و میزان در دسترس بودن انواع سرمایه 

 گیرد.شکل می

ر باب سرمایه، بررسی فقدان حضور آن به مثابه عامل تأثیرگذار های مطالعه دیکی از حوزه

های خشونت آمیز در اجتماع است. یکی از مسائل های اجتماعی و فعالیتبر مسائل و آسیب

اجتماعی که مبتال به همه جوامع و مخصوصا جوامع امروزی است مسأله خشونت و آزار و اذیت 

در پژوهش بر این اساس ی اجتماعی و فرهنگی باشد. ایهبود سرمکم ی ازبازتابتواند میاست که 

نسبت والدین عملکرد ی نحوهو آگاهی سنجش عنوان مدلی برای حاضر انواع مختلف سرمایه به

 کار گرفته شده است.بهبه انواع مختلف کودک آزاری 

 باشند:های پژوهش به شرح ذیل میفرضیه

بین مناسب پیش اجتماعی( و اقتصادی )فرهنگی، انواع سرمایه در دسترس والدین -

 نسبت به مصادیق کودک آزاری )جسمی، جنسی و عاطفی( است. آگاهی والدین

بین مناسب پیش اجتماعی( و )فرهنگی، اقتصادی انواع سرمایه در دسترس والدین -

 ی عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )جسمی، جنسی و عاطفی( است.نحوه

 تحقیقروش  -۳

 و با( پیمایش)میدانی روش از استفاده باهمبستگی است و  -وش پژوهش حاضر توصیفیر

های پرسشنامه مقوله .دیگرد گردآوری الزم اطالعات ساختهمحقق ایپرسشنامه تکمیل و تهیه

ی و اجتماعی و مصادیق مختلف بر اساس نظریه سرمایه بوردیو در سه نوع فرهنگی، اقتصاد

ی، عاطفی( تدوین گردید. همچنین در این پرسشنامه  اطالعات آزاری)جسمی، جنسکودک

مربوط به سن پاسخگویان، نوع شغل والدین، سطح تحصیالت آنها، تعداد فرزندان و جنس 

 فرزندان در نظر گرفته شد.

باشند که رشت می شهر ساله 0-1۸ فرزند دارای والدینتمامی  جامعه آماری پژوهش نیز 

گیری در دسترس انتخاب نفر از والدین به روش نمونه 400 به حجمای بر این اساس نمونه



 ۱۲۵............................... به نسبت والدین عملکرد و آگاهی بر فرهنگی و اجتماعی هایسرمایه تأثیر

 

 301های مخدوش تعداد شدند و مورد پرسش قرار گرفتند که پس از کنار گذاشتن پرسشنامه

  پرسشنامه قابل استناد بودند.

: یریگنمونه طیسال بود. مح 1۸ ریورود به مطالعه متأهل بودن و داشتن فرزند ز اریمع

بود. همچنین مدت زمان  ها و...شگاهیها، آراپارک ،یورزش یهاهای کودک، باشگاهمدارس، مهد

 لمث ییهانامه نسبت به روشافراد در پرسش تی. پنهان بودن هوداجرای پرسشنامه یک ماه بو

نکته  نیا تیرعا یشود. برایدست آمده مباال رفتن صحت و سقم اطالعات به مصاحبه موجب

 .دش تیپنهان ماندن مشخصات افراد نیز رعادر پرسشنامه  یاخالق

 برای دستیابی به اعتبار سواالتی محقق ساخته بود که ها پرسشنامهآوری دادهابزار جمع 

نامه با استفاده از نظرات اساتید جامعه شناسی و اقدام به رفع اشکاالت آن طی چند پرسش

 یمطالعه کیشاخص ها  ییایپا زانیم نییبرای  تعمرحله از اعتبار صوری بهره گرفته شد. 

عنوان پیش به نینفر از والد 30از  برای پایایی سنجه ها مطالعه نیصورت گرفت. در ا یمقدمات

های مختلف سرمایه اجتماعی دست آوردن پایایی مقولهعمل آمد. برای بهبه یریگآزمون، نمونه

تمامی ضرایب در سطح مطلوب که  شدکرونباخ استفاده  لفایو کودک آزاری در پرسشنامه از آ

استوار است. در بخش ابتدایی اطالعات جمعیت  پرسشنامه مورد نظر بر سه محور  د.شگزارش 

پاسخگو و همسرش، شغل پاسخگو و  تحصیالت سن پاسخگو و همسرش،شناختی شامل: 

وضعیت مسکن و  ی خانواده،ی ماهینههمسرش، تعداد فرزندان و جنس آنها، درآمد و هزینه

ی رفتند. سپس سواالت مربوط به سرمایه در دو بخش سرمایهمورد پرسش قرار گ حل سکونتم

تعاریف مفهومی و عملیاتی مقیاس ها نیز به این  شدند.ی اجتماعی پرسیده فرهنگی و سرمایه

  شرح است.

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم  -۳-۱

 شبکه حاصل که است ایقوهبال ای و واقعی منابع جمع اجتماعی، سرمایهسرمایه اجتماعی: 

 در عضویت دیگر، بیان به یا متقابل شناخت و آشنایی شده نهادینه کمابیش از روابط بادوام ای

در تحقیق حاضر نیز بعد سرمایه (. 163: 1391گروه است )عباس زاده و همکاران،  یک

است که در  اجتماعی مفهومی مرکب از درگیری اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت عمومی

یب آلفای ( نیز مورد استفاده قرار گرفته است. ضر139۲( و کالنتری )13۸۸پژوهش اسالم نژاد )

 ده است. شگزارش  ۸0/0صورت کلی کرونباخ مقیاس مذکور به

درگیری اجتماعی: بعد درگیری اجتماعی اشاره به میزان ارتباط فرد با اعضای خانواده در 

 طور متوسط در روز چند(، از پاسخگویان سوال شد به4۷: 139۲طول روز دارد )کالنتری، 
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سایر اعضای خانواده( به گفتگو و معاشرت  خانواده )والدین، همسر، فرزندان و ساعت با اعضای

باشد. ساعت( می 4)باالتر از  4 تاساعت(  1)کمتر از  1ها پردازند. دامنه پاسخگویی به گویهمی

 د. شگزارش  ۸3/0ور ضریب آلفای کرونباخ مقیاس مذک

های گروه و دوستان خویشان، خانواده، افراد به اعتماد معنایبهمقیاس اعتماد عمومی: 

از پاسخگویان سوال شد میزان (. 164: 1391زاده و همکاران، است )عباس مذهبی و ملی

هم  افراد، کینزد دوستان، گانیهمسا، شاوندانیخو، خانواده یاعضااعتماد خود به اطرافیان )

( را بیان کنند. دامنه پاسخگویی به کشور یو مذهب یقوم یهاگروه ریسا، قوم و هم مذهب

 ۷9/0نباخ مقیاس مذکور باشد. ضریب آلفای کرو)خیلی زیاد( می ۵ تا)خیلی کم(  1گویه ها 

 د. گزارش ش

مقیاس مشارکت اجتماعی: مشارکت اجتماعی به حضور و درگیری فعال در روابط اجتماعی 

(. از پاسخگویان خواسته شد میزان مشارکت اجتماعی خود را در 139۲ره دارد )کالنتری، اشا

فعالیت های اجتماعی )رفت و آمد با همسایگان و دوستان، همکاری با نهادهای مذهبی و 

های خیریه( بیان کنند. ها و همکاری با گروهغیرمذهبی محله، مشارکت در اعیاد و عزاداری

کرونباخ باشد. ضریب آلفای )خیلی زیاد( می ۵ تا)خیلی کم(  1ه گویه ها دامنه پاسخگویی ب

 د. گزارش ش ۸6/0مقیاس مذکور 

مقیاس سرمایه فرهنگی: سرمایه فرهنگی ترکیبی از تمایالت و گرایشات روانی فرد نسبت 

به استفاده از کاالهای فرهنگی، میزان مصرف کاالهای فرهنگی بور عینی و مدارک و مدارج 

(. که در سه مقوله 13۷: 13۸1شود )شارع پور و خوش فر، فرهنگی می –صیلی، علمی تح

گیرد )تمنا و صمدی، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده جای می

139۵ :110-111 .) 

سرمایه فرهنگی تجسم یافته: این سرمایه به شکل خصائل دیرپای فکری و جسمی قابل 

ها و مصرف فرهنگی که بخشی از توانایی فرد بوده (؛ فعالیت143: 13۸4وردیو، است )بمشاهده 

(. 111: 139۵و به ذهن، برداشتها، توانایی ها و فهم آثار فرهنگی بستگی دارد )تمنا و صمدی، 

های روانی فرد نسبت گی تجسم یافته، تمایالت یا گرایشدر این تحقیق منظور از سرمایه فرهن

االهای فرهنگی است )بعد ذهنی( و با سواالتی راجع به میزان زمان مطالعه در به استفاده از ک

ساعت در هفته(؛ نحوه دسترسی به اطالعات )مالک  ۵باالی  3 تا: زیر سه ساعت 1هفته )

وه کسب اطالعات نیز سهل الوصول بودن و های مورد استفاده، و نحرسانهگذاری برای ارزش

تلویزیون به دلیل سهل الوصول بودن و عدم نیاز  و عنی که رادیونیاز به تخصص است. به این م

را به خود اختصاص دادند، روزنامه به دلیل نیاز به گزینش و کمتر  1به تخصص پایین نمره 
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و ماهواره و اینترنت به علت نیاز به تخصص باال و هزینه بردار بودن  ۲وصول بودن نمره لسهل ا

: سینما( 3: ویدئو، ۲: تلویزیون، 1هد(؛ نحوه تماشای فیلم )درا به خود اختصاص می 3نمره 

 ده است. شگزارش  ۸1/0مورد سنجش قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بعد مذکور 

اشیای سرمایه فرهنگی عینیت یافته: منظور نوعی از سرمایه فرهنگی است که به شکل 

ریخی، ابزارها و غیره عینیت پیدا کرده و در ها، بناهای تاها، نقاشیای چون نوشتهمادی و رسانه

 سرمایه از بعد این تحقیق(. در این 49: 139۲حالت مادیت قابل انتقال است )کالنتری، 

جلد(، بازدید از  ۵0: باالی ۵ تاجلد  10: زیر 1های غیردرسی )کتاب میزان اساس بر فرهنگی

: 1های هنری(  )گی )مثل نمایشگاههای تاریخی )مثل موزه و بناهای قدیمی شهر(، فرهنمکان

 ۵ تا: خیلی کم 1: خیلی زیاد( و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و اینترنت )۵ تاخیلی کم 

 گزارش گردیده است.  ۸9/0ضریب آلفای کرونباخ بعد مذکور خیلی زیاد( سنجیده شده است. 

دارک و مدارج آموزشی لب مشکلی از سرمایه فرهنگی در قاسرمایه فرهنگی نهادی شده: 

(. در این پژوهش سرمایه فرهنگی نهادی شده با مجموع 49: 139۲کند )کالنتری، بروز می

 است. زبان خارجی مورد سنجش قرار گرفتهمدارک دانشگاهی، ورزشی، هنری و 

ه واسطه قابلیت تبدیل بهایی که بیسرمایه اقتصادی به مجموع دارایی سرمایه اقتصادی:

-(. در این پژوهش با کمک معرف۵0: 139۲شود )کالنتری، ا دارا هستند گفته میپول شدن ر

 است. مسکونی، قیمت اتومبیل بدست آمده های میزان درآمد خانوار، قیمت منزل

مقیاس آگاهی فرد نسبت به کودک آزاری: آگاهی نسبت یه کودک آزاری به دانش و 

د. در این پژوهش آگاهی والدین نسبت به گردفرد نسبت به کودک آزاری اطالق میاطالعات 

هایی درباب میزان مطالعه کتب و مقاالت، تماشای فیلم و مشورت گرفتن کودک آزاری با گویه

)خیلی  1ها از اطرافیان در باب کودک آزاری سنجیده شده است. دامنه پاسخگویی به گویه

 گزارش گردید. 93/0ذکور باشد. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس م)خیلی زیاد( می ۵ تاکم( 

مقیاس عملکرد فرد نسبت به کودک آزاری: به نحوه تعامالت فرد با کودک با توجه به 

شود. دراین ر معرض کودک آزاری عملکرد فرد گفته میداحتمال و خطر قرار گرفتن فرزند 

نظارت بر پژوهش این بعد با سواالتی راجع به نحوه معاشرت با فرزند، استفاده از تنبیه بدنی، 

الگوهای رفتاری فرزند در محیط خانه و بیرون، آگاهی بخشی به فرزند، میزان حمایت از فرزند 

باشد. )خیلی زیاد( می ۵ تا)خیلی کم(  1سنجیده شده است. دامنه پاسخگویی به گویه ها 

 گزارش گردید. ۸9/0ضریب آلفای کرونباخ مقیاس مذکور 
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 ی پژوهشهاافتهی -4

 ی توصیفیهاافتهی -4-۱

رصد د ۲/33زنان و انیدرصد از پاسخگو ۸/66 توصیفی پژوهش نشان داد که، هاافتهی

سال،  30 تا ۲۵ نیدرصد ب 9سال،  ۲۵ تا ۲0 نیدرصد ب 1۵مردان،  از نظر سن،مردان هستند. 

سال  40 یدرصد باال 33سال و  40 تا 3۵درصد باالتر از  ۲۸سال و  3۵ تا 30 نیدرصد ب 1۵

 9/1۵سال، 30 تا ۲۵ نیدرصد ب ۸سال،  ۲۵ تا ۲0 نیدرصد ب 9/1۷زنان، بینو در  بودند

 40 یباال زیدرصد ن  3/36سال و 40 تا 3۵درصد باالتر از  9/۲1سال و 3۵ تا 30 نیدرصد ب

 تا ۲۵ نیدرصد ب 1۵سال،  ۲۵ تا ۲0 نیدرصد ب 1۲مردان،  سن همسر پاسخگو، .بودندسال 

 یدرصد باال 3۲سال و  40 تا 3۵درصد باالتر از  ۲۲سال و  3۵ تا 30 نیدرصد ب 19سال،  30

 30 تا ۲۵ نیدرصد ب 4/1۲سال، ۲۵ تا ۲0 نیدرصد ب 6زنان،  بینو در  بودندسال  40

 یدرصد باال 3/46سال و 40 تا 3۵درصد باالتر از  4/1۸سال و 3۵ تا 30 نیدرصد ب 9/16سال،

 پلمید ریو ز پلمید انیدرصد از پاسخگو 9/30 از نظر سطح تحصیالت، .بودندسال  40

 سانسیفوق ل التیاز تحص زیدرصد ن 3/۸و سانسیدرصد ل ۵/36پلم،یدرصد فوق د 3/۲4،بودند

فوق  درصد 3/۲3هستند، پلمید ریو ز پلمید انیدرصد از همسر پاسخگو 9/۲۷ برخوردارند.

د. بودن برخوردار سانسیفوق ل التیاز تحص زیدرصد ن 10و  سانسیدرصد ل 9/3۸پلم،ید

فرزند دختر  کی یرصد داراد ۵/4۸ فرزند دختر نداشته، انیدرصد از پاسخگو 4۲ همچنین

 ۸/۵۲ ،فرزند پسر نداشته انیدرصد از پاسخگو 9/39 .داشتنددو فرزند دختر  زیدرصد ن 3/9و

. بودندسه فرزند پسر  زیدرصد ن ۷/0 درصد دو فرزند پسر و 6/6فرزند پسر و کی یدرصد دارا

سه  زیدرصد ن 3/۵درصد دو فرزند سالم و 6/۲0فرزند سالم و کی یدرصد دارا ۸/۷1همچنین

 9/3۷ نت داشته،شهر سکو یباال انیدرصد از پاسخگو 6/9 در نهایت اینکه. بودندفرزند سالم 

 .کردندیم یشهر زندگ نییدر پا زیدرصد ن  ۵/۵۲درصد در مرکز شهر و

 یافته های استنباطی -4-۲

ماتریس همبستگی بین انواع سرمایه در دسترس با آگاهی و عملکرد والدین  4-۲-۱

 نسبت به مصادیق کودک آزاری
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 انواع و آزاری کودک صادیقم به نسبت والدین آگاهی بین همبستگی آزمون :۱ جدول

 سرمایه در دسترس والدین

 
ه اگاهی والدین نسبت ب

 مصادیق کودک آزاری

سرمایه 

 فرهنگی

سرمایه 

 اقتصادی

سرمایه 

 اجتماعی

زاریآ کودک مصادیق به نسبت والدین آگاهی  000/1     

فرهنگی سرمایه  0/639** 000/1    

اقتصادی سرمایه  0/۵39** 0/۵1۸** 000/1   

اجتماعی ایهسرم  0/411** 0/49۲** 0/310** 000/1  

 

گردد، همبستگی معناداری بین انواع سرمایه در مالحظه می 1در جدول  طور کههمان

دسترس والدین و آگاهی نسبت به مصادیق کودک آزاری وجود دارد. به عبارتی دیگر بین 

یب همبستگی: ی فرهنگی و آگاهی والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )ضرسرمایه
ی اقتصادی و آگاهی والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )ضریب (، سرمایه639/0**

 یآزاری اجتماعی و آگاهی والدین نسبت به مصادیق کودک سرمایه ( و۵39/0**همبستگی: 

ی فرهنگی، ( وجود دارد. در نتیجه به ترتیب با باال رفتن سرمایه411/0**ضریب همبستگی: )

اجتماعی والدین بر میزان آگاهی والدین از مصادیق کودک آزاری )جسمی، جنسی و  اقتصادی و

ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افزوده شده و بالعکس با پایین آمدن میزان سرمایه عاطفی(

 .شودیمکاسته  والدین میزان آگاهی از مصادیق کودک آزاری )جسمی، جنسی و عاطفی(

 

رمایه س انواع و آزاری کودک مصادیق به نسبت والدین عملکرد بین یآزمون همبستگ: ۲ جدول

 در دسترس والدین

 
ه سبت بوالدین ن عملکرد

 مصادیق کودک آزاری

سرمایه 

 فرهنگی

سرمایه 

 اقتصادی

سرمایه 

 اجتماعی

زاریآ کودک مصادیق به نسبت والدین عملکرد  000/1     

فرهنگی سرمایه  0/443** 000/1    

اقتصادی سرمایه  0/363** 0/۵1۸** 000/1   

اجتماعی سرمایه  0/3۷۸** 0/49۲** 0/310** 000/1  

 
د، همبستگی معناداری بین انواع سرمایه در شومالحظه می ۲در جدول  طور کههمان

دسترس والدین و عملکرد آنها نسبت به مصادیق کودک آزاری وجود دارد. به عبارتی دیگر بین 
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لدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )ضریب همبستگی: ی فرهنگی و عملکرد واسرمایه
ی اقتصادی و عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )ضریب (، سرمایه433/0**

 یآزاری اجتماعی و عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک سرمایه ( و363/0**همبستگی: 

ی فرهنگی، باال رفتن سرمایه( وجود دارد. در نتیجه به ترتیب با 3۷۸/0**ضریب همبستگی: )

عملکرد مناسبتری نسبت به مصادیق کودک آزاری )جسمی،  هاآناقتصادی و اجتماعی والدین، 

ی فرهنگی، اقتصادی و و بالعکس با پایین آمدن میزان سرمایه دهندیمنشان  جنسی و عاطفی(

سمی، جنسی و والدین از کیفیت عملکرد آنها نسبت به مصادیق کودک آزاری )ج اجتماعی

 .شودیمکاسته  عاطفی(

مدل رگرسیون تاثیر انواع سرمایه در دسترس والدین بر آگاهی و عملکرد  4-۲-۲

 نسبت به مصادیق کودک آزاری

دهد که، ضریب همبستگی آزمون مدل رگرسیون همزمان نشان می 3بر طبق جدول 

بارت دیگر، آزمون گزارش گردیده است. به ع 4۷۵/0، ضریب تعیین مدل 690/0رگرسیون 

درصد از  4۷۵/0اند، دهد که انواع سرمایه در دسترس والدین توانستهرگرسیون نشان می

تغییرات آگاهی والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )جسمی، جنسی و عاطفی( پاسخگویان 

که  باشد، و این بدان معنی استمی 0۵/0کمتر از  Fداری آماره سطح معنی را پیش بینی نماید.

. ضرایب بتا گزارش شده به ازای انواع وسیله مدل بر اثر اتفاق نیستهتغییر نشان داده شده ب

دهد که بهترین پیش بین آگاهی والدین نسبت به مقادیر کودک آزاری به سرمایه نشان می

یم( 10۷/0( و سرمایه اجتماعی )۲۷6/0( سرمایه اقتصادی )443/0ترتیب، سرمایه فرهنگی )

  .باشند

دهد که، ضریب همبستگی آزمون رگرسیون همزمان نشان میمدل  4بر طبق جدول 

ده است. به عبارت دیگر، آزمون گزارش ش ۲۵0/0ضریب تعیین مدل  ،۵00/0رگرسیون 

درصد از  ۲۵0/0اند، دهد که انواع سرمایه در دسترس والدین توانستهرگرسیون نشان می

جنسی و عاطفی( تغییرات عملکرد والدین نسبت به مصادیق کودک آزاری )جسمی، 

باشد، و این بدان می 0۵/0کمتر از  Fداری آماره سطح معنی بینی نماید.پاسخگویان را پیش

، ضرایب بتا 4. در جدول معنی است که تغییر نشان داده شده بوسیله مدل بر اثر اتفاق نیست

نسبت به دهد که بهترین پیش بین عملکرد والدین گزارش شده به ازای انواع سرمایه نشان می

( و سرمایه 199/0سرمایه اجتماعی ) ،(۲۵۸/0مقادیر کودک آزاری به ترتیب، سرمایه فرهنگی )

 .باشندیم( 16۷/0اقتصادی )
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 نتیجه گیری بحث و  -۵

گذار  ریتأثعنوان عاملی متغیر سرمایه فرهنگی به دهدیمطور که نتایج پژوهش نشان همان

ی کودک آزاری است. مسئلهکرد والدین نسبت به ترین عامل پیش بین بر آگاهی و عملو مهم

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش علینقیان از حیث تأثیر وضعیت فرهنگی بر کودک آزاری 

جسمانی فرزندان همسو است. یکی از ابعاد مهم تمایزات اجتماعی آنگونه که بوردیو مدعی 

رهنگی به سه شکل سرمایه از منظر بوردیو سرمایه ف رهنگی اشخاص است.است، سرمایه ف

عینی، سرمایه نهادینه شده و سرمایه تجسم یافته تقسیم گردیده که در بستر میدان نمود می 

 را سرمایه بوردیو دیگر عبارتبهگردد، سیله صالحیت های اجتماعی مشخص مییابد و نوعا  بو

آزاری : آزمون رگرسیون تاثیرگذاری انواع سرمایه در دسترس والدین بر آگاهی والدین نسبت به مصادیق کودک۳جدول   

 ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
ضریب تعیین 

 استاندارد
 درجه آزادی

مجموع 

 مربعات
F ضریب   

سطح 

 معناداری

ضریب دوربین 

 واتسون

690/0 همزمان  4۷۵/0  4۷0/0  3 0۵/1۵۲6  1۷۲/۸9  001/0  ۸۵۸/1  

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T ضریب   سطح معناداری 
  ضرایب هم خطی

B ضریب   واریانس تورم ضریب تحمل بتا برآورد خطا 

 
 

۲۵3/1۸ مقدار عرض از مبداء  6۵3/۲   ۸۸1/6  001/0    

فرهنگی سرمایه  ۵6۷/0  069/0  443/0  ۲۲۸/۸  001/0  610/0  640/1  

اقتصادی مایهسر   493/0  0۸۸/0  ۲۷6/0  603/۵  001/0  ۷۲۸/0  3۷4/4   

اجتماعی سرمایه   1۵4/0  0۷0/0  10۷/0  ۲14/۲  0۲۸/0  ۷۵4/0  3۲۷/1   

ک آزاری: آزمون رگرسیون تاثیرگذاری انواع سرمایه در دسترس والدین بر عملکرد والدین نسبت به مصادیق کود4جدول   

 ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
ب تعیین ضری

 استاندارد
 درجه آزادی

مجموع 

 مربعات
F ضریب   

سطح 

 معناداری

ضریب دوربین 

 واتسون

۵00/0 همزمان  ۲۵0/0  ۲43/0  3 ۷۵۸/9۲۸  031/33  001/0  ۵31/1  

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T ضریب   سطح معناداری 
  ضرایب هم خطی

B ضریب   ورمواریانس ت ضریب تحمل بتا برآورد خطا 

 
 

9۲۲/4 مقدار عرض از مبداء  411/3   443/1  1۵0/0    

فرهنگی سرمایه  3۵6/0  0۸9/0  ۲۵۸/0  014/4  001/0  610/0  640/1  

اقتصادی سرمایه   3۲1/0  113/0  16۷/0  ۸43/۲  00۵/0  ۷۲۸/0  3۷4/1   

اجتماعی سرمایه   30۷/0  090/0  199/0  43۲/3  001/0  ۷۵4/0  3۲۷/1   
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های نشانه یارندهددربرداند، سرمایه فرهنگی می آینده در گذشته کردن دربند برای تالشی

اعتبارات  و اهداف رفتارها، رسمی، دانش ترجیحات، ها،نگرش قبیل از شده نهادینه فرهنگی

(. در 13۸9است )ابراهیمی، بهنوئی گدنه،  فرهنگی و اجتماعی انحصار ایجاد برای که ارزشمند

، شکل دهدیمی فرهنگی رفتار و کردارهای افراد را نیز تحت تأثیر قرار این ارتباط سرمایه

ی فرهنگی در دسترس وی روابط فرد با اعضای خانواده، دوستان و جامعه تحت تأثیر سرمایه

یی هادهیپد. کودک آزاری و متعاقب آن آگاهی از مصادیق کودک آزاری یکی از ردیگیم قرار

که  طورهمان ی فرهنگی تبیین نمود.آنرا با میزان در اختیار داشتن سرمایه توانیماست که 

ردارند، نوع ی فرهنگی باالیی برخو( متذکر شده است، والدینی که از سرمایه۲003) 1پاتنام

گیری آنها نسبت به تربیت فرزندان در مقایسه با والدینی که از نگرش و عملکرد و جهت

طور کلی فرآیند جامعه پذیری کودکان ی فرهنگی پایینی برخورداند متفاوت است و بهسرمایه

 ی فرهنگی والدین آنها مرتبط است.یهبا سرما

در تبیین این  است. فرهنگی معیارهای و هاارزش بدنی، تابع تنبیه به نسبت والدین نگرش 

ی فرهنگی پایین برخوردارند، دسته از والدینی که از سرمایهگونه گفت که آناین توانیمیافته 

عنوان مثال در به ک آزاری دارند.آگاهی کمتر و عملکرد نامناسب نیز نسبت به مصادیق کود

زمینه کودک آزاری عاطفی، والدین این گروه عدم توجه به فرزند، تخریب شخصیت، کم محلی 

رفته و آنرا بدیهی کردن به فرزند را پاسخی منطقی و درست به رفتار کودک خود در نظر گ

حت تأثیر میدان و شود، تطور که بوردیو نیز متذکر مینمایند، چنین نگرشی همانفرض می

طور مستقیم از طریق تحصیالت و ی فرهنگی در دسترس والدین قرار دارد که بهمیزان سرمایه

واسطه فرآیند جامعه پذیری والدین در مستقیم بهباید و هم به طور غیرسالئق فرهنگی نمود می

در یابد. د نمود میانگذشته و آنطور که والدین در بستر خانواده و تجربه زیسته خود یاد گرفته

ی هاروشبه  ی فرهنگی باالتر برخوردار هستند،دسته از والدینی که از سرمایهطرف مقابل آن

 دهندیمبا فرزندان اعتقاد دارند و آنرا سرلوحه ارتباط خود با فرزندان قرار  تریعاطفو  تریمنطق

کودک آزاری را بهتر شناخته،  ی فرهنگی باال، مصادیقیی والدین با سرمایههاخانوادهدر چنین 

 .آورندیمی تخریبی )خرد کردن فرزندان، کم محلی و غیره( روی هاروشکمتر به 

گویان و آگاهی و عملکرد نسبت به مصادیق ی اجتماعی در اختیار پاسخدر رابطه با سرمایه

یزان آگاهی ی اجتماعی افراد بر مد، با باال رفتن سرمایهشطور که مالحظه کودک آزاری همان

ی ترمناسبشود و عملکرد آنها از مصادیق کودک آزاری )جسمی، جنسی، عاطفی( افزوده می

 

1- Putnam 
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خواهند داشت، به عبارتی دیگر با افزایش دامنه ارتباطات اجتماعی و میزان اعتماد عمومی در 

و عملکرد والدین نیز  شودیمبین افراد بر میزان آگاهی از مصادیق کودک آزاری افزوده 

نورمی ) قاتیتحقی حاصل از این مدعا با نتایج الزم به ذکر است که نتیجه. گرددیم ترطلوبم

؛ 19۸9، 4و گریف 3؛ زوراوین1991 ۲ستربو و 1؛ ویپل199؛ گیلس، ۲01۲و همکاران، 

ی اوکک و گابرینو از نظر هاپژوهش(. هم سو است. همچنین با نتایج ۲00۸، 6و نیل ۵کریستاریا

مشارک و تعامالت اجتماعی در کودک آزاری، از نظر اهمیت سرمایه اجتماعی و تأثیر میزان 

ی رایت و فیتزپاتریک همسو هاپژوهشفرزندان، با نتایج  -ارتباط آن با کیفیت روابط والدین

ی اجتماعی در نظر ، در نظریه بوردیو جایگاهی که برای سرمایهددانیطور که میاست. همان

ی اجتماعی متمرکز است. به عبارت دیگر، هاشبکهه پیوندها و یا بر گستر شودیمگرفته 

یمی اجتماعی انبوه منابع بالقوه و بالفعلی است که با مالکیت یک شبکه بادوام گره سرمایه

به اندازه شبکه  ی اجتماعی تحت تصرف یک کارگزار. بر این اساس حجم سرمایهخورند

ای بستگی دارد که تحت بسیج کند و به حجم سرمایه مؤثربه نحو  تواندیمپیوندهایی که او 

ی که تحت مالکیت کل مجموعه کارگزارانی است که اهیسرماتصرف یک کارگزار است، یا حتی 

 ددانیطور که میبر این اساس همان (.11۲: 13۸۵بن فاین، دارند )با کنشگر اجتماعی پیوند 

امش افراد، ایجاد امنیت در جامعه، افزایش ی اجتماعی باال در جامعه موجب آسایش و آرسرمایه

ی اجتماعی به دنبال دارد و متعاقب آن نبود سرمایههمشارکت سیاسی و اعتماد عمومی را ب

آمیز در بین اعضای افزایش انحرافات اجتماعی و فروپاشی خانواده و بروز رفتارهای خشونت

ی ر صورت عدم وجود سرمایهانجامد. کودک آزاری یکی از مواردی است که دخانواده می

-چشم خواهد خورد. الزم به ذکر است زمانی که میها بهاجتماعی مناسب نمود آن در خانواده

ی عملکرد والدین از مصادیق کودک ی اجتماعی و آگاهی و نحوهخواهیم به ارتباط بین سرمایه

 ری مهم در نظر گرفت.عنوان معیابایست کیفیت روابط اجتماعی را نیز بهآزاری بپردازیم می

ی اجتماعی میزان آگاهی از مصادیق افزایش سرمایه بااین پژوهش نشان داده است که  

در همین راستا  ،دهندیمو والدین عملکرد مناسبی از خود بروز  رودیمکودک آزاری نیز باال 

ا متقابل در ی اقتصادی ری فرهنگی و سرمایهی اجتماعی، سرمایهارتباط بین سرمایه ستیبایم
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ی اجتماعی( تنها عنوان مثال افزایش دامنه ارتباطات اجتماعی )باال رفتن سرمایهنظر گرفت، به

در صورتی منجر به افزایش آگاهی و عملکرد مناسب نسبت به مصادیق کودک آزاری خواهد 

تدین شد که ارتباطات افراد در بستری درست و با افرادی از نظر فرهنگی و اخالقی معتمد و م

ی اجتماعی افراد با گروهای اجتماعی مختلف، افزایش شکل بگیرد. بنابراین با افزایش سرمایه

میزان سپری کردن وقت با خانواده، دوستان به همان اندازه آگاهی والدین نسبت به مشکالت 

زندگی روزمره )مصادیق کودک آزاری( نیز افزوده خواهد گردید و این آگاهی با نگاهی چند 

ی فرهنگی و اجتماعی باال هایی با سرمایهی در دسترس والدین در خانوادههاهیسرمابه به جان

 است. ترنییپای فرهنگی و اجتماعی یی با سرمایههاخانوادهبیشتر از 

ی اجتماعی مناسب میزان برخورداری فرد از سرمایه نتایج این پژوهش نیز نشان داد که

نماید، به املی مهم در بروز آگاهی از کودک آزاری عمل میعنوان عچون مشارکت عمومی بههم

ی اجتماعی باالتر این امکان را مندی کنشگران اجتماعی از میزان سرمایهعبارت دیگر، بهره

-آورد تا از طریق برقراری روابط اجتماعی بیشتر، نشست و برخاست با گروهبرایشان فراهم می

ها و افراد فتارهای پسندیده و هنجارمند گروهاری از رهای اجتماعی مختلف، تقلید و الگوبرد

شان خودداری نمایند و مذکور از تمایل ارتکاب به رفتارهای خشونت آمیز در قبال کودکان

ی اجتماعی باالتر در آن در حکم عملکردی مناسب و عاملی بازدارنده در ارتکاب به سرمایه

  شان است.هایی علیه کودکانچنین خشونت

ی اقتصادی در دسترس والدین نیز خر، این پژوهش به این نتیجه رسید که سرمایهدر آ

ی عملکرد آنها نسبت به مصادیق کودک بین مناسبی برای سنجش میزان آگاهی و نحوهپیش

. نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات علیوردی نیا، علینقیان، چلبی، مارتینز، باشدیمآزاری 

و از نظر تأثیر متغیر  رینو از حیث تأثیر موقیعت اقتصادی در کودک آزاریبلسکی و وندرا و گاب

کیفیت زندگی در کودک آزاری با پژوهش محمدخانی در یک راستا قرار دارد. در ارتباط با 

ی فرهنگی در چنین ابزاری را با سرمایه ستیبایمی اقتصادی در این پژوهش مفهوم سرمایه

ی اقتصادی تنها در صورتی قابلیت ، سرمایهشودیمیو نیز متذکر طور که بوردنظر گرفت، همان

عبارت دیگر، صرف ی فرهنگی در دسترس افراد ترکیب گردد. بهاثرگزاری دارد، که با سرمایه

ی برای شناسایی تفاوت در اکنندهتوانایی تمکن مالی فرد در این پژوهش دلیل چندان توجیه 

ترین فاکتورهای ی نخواهد بود هر چند که یکی از مهممیزان آگاهی از مصادیق کودک آزار

یم(. 103: 1391دخیل بر میزان کودک آزاری فاکتور اقتصادی است )علیوردی نیا و همکاران، 

گونه تبیین نمود که، مشکالت اقتصادی، نداشتن شغل مناسب، پژوهش حاضر را این نتایج توان

مالی در محیط خانواده والدین را به عدم  یهایگرفتاری روحی و روانی منشعب از هاتنش
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به این معنی که عدم  ،دهدیمآمادگی روانی و تمایل به ارتکاب به رفتارهای خشونت آمیز سوق 

توانایی والدین در مواجهه منطقی و درست با فشارهای زندگی باعث شکل گیری انواع خشونت 

  .شودیمعلیه کودکان 

عمده کودکانی که قربانی کودک آزاری شان داده شد، ن نیز طور که در این پژوهشهمان

ی خانوادگی )پایین بودن میزان سرمایه فقردر حقیقت شوند، تحت فشارهای مالی هستند. می

شود تا کودکان از دسترسی به نیازهای اساسی خود؛ مانند آموزش، سبب می اقتصادی خانواده(

دلیل فشارهای مالی با رفتارهایی؛ چون بهداشت، تغذیه، و... محروم شوند یا والدین به 

شود تا توجهی و... کودکان را مورد آزار قرار دهند. فشار مالی سبب میپرخاشگری، خشونت، بی

های بیشتری برای فرزندان خود قرار دهند. این امر سبب اعتراض والدین سعی کنند محدودیت

ه منتهی به کودک آزاری میشان، گاشود، که کشمکش میاناو می پرخاشگری هایکودک و 

 (.13۸۸)طارمی،  شود

پیشگیری و  برایریزی ی مشکل در خانواده و برنامههاشهیرشک شناخت و بررسی بی

با توجه جامعه را در ارتقای سطح سالمت رهنمون سازد.  تواندیمکاهش خشونت علیه کودکان 

که پژوهش  رودیمست امید ی اندکی و ناکافی که در این زمینه صورت گرفته اهاپژوهشبه 

 حاضر فتح بابی باشد در جهت بررسی این معضل اجتماعی.

 منابع 

 ( بررسی13۸9ابراهیمی، قربانعلی و بهنوئی گدنه، عباس .) رابطه شناختی جامعه 

 ی)مطالعه جوانان بین در جمعی و فردی هویتهای اجتماعی و فرهنگی یسرمایه

 .9-3۲(، 1)3 .فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانانبابلسر(.  شهر موردی

  ،(. 139۲) دریحاکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید؛ خوشفر، غالمرضا و جانعلی زاده

جامعه بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان. 
 .6۷-۸۸(، 1)۲4 ،49 پیاپی ،کاربردیشناسی 

 3-6، 60،تعلیم و تربیت استثنائی(. کودک آزاری. 13۸۵) .بهبودی، هایده. 

  :بر گرفته ازhttps://www.jamaran.ir/ 

  :برگرفته ازhttp://diyarmirza.ir/  

  ،محمود ترکاشوند، فاطمه؛ جعفری، فاطمه؛ رضائیان، محسن و شیخ فتح الهی

(. بررسی شیوع کودک آزاری و برخی عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر آن در 139۲)

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4252
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ه دانشگاه علوم مجل. 1390دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر زنجان در سال 
 .44۷-460 ،(1)1۲ پزشکی رفسنجان،

 ( رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با 139۵تمنا، سعید و صمدی، سمیه .)

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در میزان آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی. 
 . 99-1۲6 ،(1) ۲۲، آموزش عالی

 تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی _جامعه شناسی نظم(. 13۷۵لبی، مسعود )چ .

 تهران: نشرنی.

  ،(. پیشگیری از کودک آزاری و درمان آن. 1396) میمرحبیبی، سمیرا و گوهری مقدم

 .9۵-10۵(، ۲)3، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 ،ترجمه محسن دوران معاصری جامعه شناسی در هاهینظر(. 13۸۷) جرج ریتزر :

 تهران: نشر علمی. .)چاپ سیزدهم(ثالثی

 ( رابطه سرمایه فرهنگی با هویت 13۸1شارع پور، محمود و خوش فر، غالمرضا .)

 .133-14۷ ،۲0پیاپی ، . نامه علوم اجتماعیاجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر تهران

 (. 13۸۸طارمی، محمد حسین). مجله پگاه حوزه. ده کودک آزادیشناسی پدی علت، 

۲۵۲ ،30-۲6.  

 (. بررسی 1391) سیدرضا ،اسالمی بناب و محمدباقر ؛علیزاده اقدم ؛محمد ،عباس زاده

ن، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرا .رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی
1(1)، 1۷۲-14۵.  

 ( 13۸0علینقیان، مژگان.) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  ودک آزاری جسمانیک(

 ی مدیریت و علوم اجتماعی(.دانشکدهآزاد اسالمی، واحد تهران شمال، 

 (. عوامل خانوادگی 1391) میابراهمحمدرضا و ابراهیمی،  ؛علیوردی نیا، اکبر؛ حسنی

 .۷1-110(، ۵0)13، فصلنامه رفاه اجتماعیکودک آزاری. 

 (. بررسی تأثیر سرمایه 1393) داهللغالمی کوتنایی، کوروش و قربان نژاد شهرودی، ی

ی جامعه هاپژوهشدو فصلنامه شهر قائم شهر(. جوانان )اجتماعی خانواده بر اعتیاد 
 .11۵-139(، 4)۲، شناسی معاصر

 یافراد دانشگاه نیآن در بخشونت و انواع  یا سهیمقا یبررس(. 139۲)کالنتری، حوریه 
)پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در شهر رشت یدانشگاه ریو غ

 خلخال(. 
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 ( انواع سرمایه 1393کنعانی، محمد امین؛ عزیزخانی، اقباله و کالنتری، حوریه .)

. )سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( و رابطه آن با خشونت خانگی علیه زنان

 . ۸9-104، 39، رانیا یمطالعات علوم اجتماع

 تهران: نشر دانشگاه ی اجتماعی و سنجش آنهیسرما(. 13۸4) علی محمدی، محمد .

 علوم بهزیستی و توانبخشی.

 ( 13۸3مدنی، سعید ،)تهران: نشر اکنون.کودک آزاری در ایران . 

  ،اری در دانش آموزان مقطع (. شیوع کودک آز1390) یعلملکشاهی، فریده و فرهادی

-3۸ (،۵)1۵، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 1390راهنمایی خرم آباد در سال 

31. 

 پژوهشنامه علوم انسانی(. معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو. 13۸3) ممتاز، فریده 

  . 149-160، 4۲و 41

 ( 13۸۲یوسفوند، حسن رضا .)پایان  سی مسائل اجتماعی کودک آزاری در ایرانبرر(

 نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان(. 
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