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  4/9/86: پذیرش مقاله،13/6/86 :دریافت مقاله
Ø تنبیه بدنی به معناي  .دارد  توسط آنهاعادات کسب شده شخصیت کودکان و طرز رفتاربزرگساالن اثر عمیقی بر :مقدمه

تنبیه  .کودك  می باشد) کنترل رفتار تصحیح یا(درد بدون صدمه، به منظور تربیت  نیروي فیزیکی جهت ایجاد استفاده از
تنبیه بدنی  .بدنی یک نوع کودك آزاري و شایع ترین نوع خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودك می شود

 این پژوهش تعیین برخی مشکالت رفتاري در هدف از .جسم و روح کودك می باشد مدت بر بلند ت مخرب کوتاه وداراي اثرا
  .می باشد کودکانی که توسط والدین تنبیه بدنی نمی شوند، مقایسه آنها با و کودکانی که توسط والدین  تنبیه بدنی  می شوند

Ø ساله مشغول به تحصیل در7-12 کودك 240که روي تحلیلی است -پژوهش حاضر مطالعه اي توصیفی :ها مواد و روش  
توسط والدین  تنبیه (  موردينفر 120گروه  دو در نمونه ها .انجام شد 1383-84 تحصیلی سال در مدارس ابتدائی خرم آباد

ابزار جمع  .دندبه روش تصادفی چند مرحله اي انتخاب ش )توسط والدین  تنبیه بدنی  نمی شدند( شاهد و )بدنی  می شدند
مورد تنبیه بدنی   بخش دوم سواالتی در،بخش اول مشخصات فردي .قسمت بود 3 آوري اطالعات پرسشنامه اي شامل

 گوشه گیري و پرخاشگري کالمی، مشکالت رفتاري پرخاشگري عملی، ارتباط با سوال در 20بخش سوم شامل  کودکان و
 .مطالعه پرونده کودك درمدرسه بود معلم و کودك و عات مصاحبه باروش جمع آوري اطال .مدرسه بود همکاري کودك در

  .تجزیه تحلیل قرارگرفت بررسی و مورد SPSS ver. 11 نرم افزار استفاده از اطالعات جمع آوري شده با
Ø درتحصیالت ما نظر گروه از بین دو .سیلی زدن به صورت کودك بود% 6/92 نتایج نشان داد نحوه تنبیه در :ها یافته 

)001/0=p( شغل مادر  و)004/0=p(، دكکو رتبه تولد )05/0P<(خاشگري عملی، پر) 001/0P<( پرخاشگري کالمی ،)001/0P<(، 
  .  تفاوت آماري معنی داري به دست آمد)>001/0P((همکاري و )>05/0P (گوشه گیري

Ø تنبیه بدنی استفاده  از ایین تر بیشترداراي سطح تحصیالت پ و مادران خانه دار نتایج نشان داد :گیري نتیجه بحث و
کودکانی که توسط والدین  عدم همکاري  در گوشه گیري و کالمی، و مشکالت رفتاري مثل پرخاشگري  عملی و می کنند

روح  جسم و تنبیه بدنی بر آموزش اثرات بد .بود معنی داري  بیشتر تنبیه می شدند نسبت به آنها که تنبیه نمی شدند به طور
تنبیه بدنی به عنوان یک روش  کاهش استفاده از آموزش روشهاي تربیتی مثبت به آنها می تواند در نیز به والدین وکودك 

این زمینه نقش  در اطالعات الزم می توانند صورت داشتن مهارت و بهداشت جامعه در پرستاران کودك و .باشد تربیتی موثر
  .کنند بسیار موثري ایفا

.Ø خرم آبادوالدین ، کودكیه بدنی، مشکالت رفتاري،تنب :ها واژه کلید ،  
  

 چكيده
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  مقدمه
 جامعه هستند، از سایر افراد کودکان آسیب پذیرتر

 رفتارهاي آسیب رسان از کودك طیف وسیعی از بدرفتاري با
 تنبیه جسمی، تنبیه کالمی، قبیل برآورده نکردن نیازهاي اولیه،

 مل می شودسوء استفاده جنسی را شا اذیت عاطفی و و آزار
نیروي فیزیکی جهت  تنبیه بدنی به معناي استفاده از ).1(

تصحیح یا (تجربه درد بدون صدمه به منظور تربیت  ایجاد
 از تنبیه جسمی در معموال ).2( کودك می باشد )کنترل رفتار

براي  غیره شالق و کمربند، یک شیء مانند چوب، دست یا
یا  باسن و یا تهاضربه زدن به بعضی نقاط بدن کودك مثل دس

تنبیه  .شود از یک شی داغ براي سوزاندن کودك استفاده می
کودکان در  تصحیح رفتار راهنمائی یا بدنی به منظورکنترل،

تنبیه بدنی یک نوع  ).3(فرهنگ هاي مختلف وجود دارد 
خانواده است که موجب نقض  خشونت در کودك آزاري و

 بلند تاه مدت وداراي اثرات سوء کو حقوق کودك می شود و
 سالهاي اخیر در ).4( جسم کودك می باشد روح و مدت بر

درمانی تنبیه بدنی و نقش  ارائه دهندگان مراقبتهاي بهداشتی،
 هرچند. داده اند سوال قرار مورد بررسی و آن درکودك آزاري را

 در استفاده از تنبیه جسمی را براي هیج تحقیقی اثرات مفید
 .ادامه دارد  استفاده از آن هنوزولی کودکان نشان نداده است

حدود قرن  مسائل مربوط به خطرات تنبیه جسمی کودکان از
اما تنبیه جسمی به صورت جدي  .هجدهم شروع شده است

  زمانی که دکتر هنري کمپ و1960سال در اولین بار
همکارانش متوجه شدندکه اکثر شکستگیهاي مشاهده شده در 

توسط والدین می باشد  آنهاکودکان ناشی از کتک خوردن 
آنها این پدیده راسندرم کودك  گرفت، توجه قرار مورد بیشتر

 غفلت، اصطالحی که مسائلی مانند( کتک خورده نامیدند
نشان  تحقیقات اخیر). برمی گیرد در روحی را آزار وآزارجسمی 

اقدامات  اثر موارد کودك آزاري جسمی در داده اند که اکثر
به طوریکه   ه جسمی کودکان به وجود می آیدوالدین براي تنبی

به  از دست داده و را والدین حین تنبیه کودك کنترل خود

 یا و می نمایند زیاد صورت غیرعمدي شدت فیزیکی تنبیه را
به این ترتیب  کم تخمین می زنند و میزان قدرت خودشان  را

هرچه  .شوند آسیبهاي جسمی براي کودکانشان می باعث بروز
نتیجه آزار  در صدمه به کودك و شود خطر نبیه بیشترشدت ت

این مساله به  ).7 ،6 ،5( بیشترمی شود جسمی کودك نیز
 شدتی است که تحقیقات نشان داده خانه مکانی است که بیشتر

% 50-70 بین .می شود به حقوق کودك تجاوز جاي دیگر هر از
نت گرفته اند قربانی خشو سوء رفتار قرار کودکانی که مورد

والدینی که  %90 بیش از .بوده اند نزدیکان خود والدین و
جسمی  نظر نه از مبادرت به بدرفتاري با کودك خود می کنند

نه سایکوتیک  و شخصیتی جنایتکارند نظر نه از مشکلی دارند،
تحت تاثیر تنش واسترس  بلکه افرادي هستند که خود هستند،

آسیب  ان خودحالت خشم به کودک در داشته و شدیدي قرار
  ).7(می رسانند 
واقع تنبیه جسمی بجز احتمال آسیبهاي جسمی اغلب  در

هم براي والدین است  داراي یک بار عاطفی هم براي کودك و
مسوالنه  و محبت آمیز تحقیقات نشان داده رفتار گرم و ).4(

کاهش مشکالت  والدین همراه استفاده کمتر از تنبیه بدنی با
 برعکس استفاده از و رتباط مستقیم داردکودکان ا رفتاري در

برون فکنی و   و افزایش مشکالت رفتاريتنبیه بدنی با
 بسیاري از ).9 ،8( پرخاشگري درکودکان همراه می باشد

 مطالعات جرم شناسی نشان داده اند که کودك بزه دیده امروز،
 صاحبنظران افزایش آزار. بود خواهد فردا نوجوان یاجوان بزهکار

 تابعی از افزایش نرخ خشونت در جامعه و ت کودکان راو اذی
 علیرغم افزایش آگاهی از ).10 ،9(رفتارهاي جمعی دانسته اند 

خطرات تنبیه جسمی استفاده از آن به طور شایع به عنوان یک 
ضروري براي تربیت  بعضی موارد در روش پذیرفته شده و

 ت این تفکراستفاده از تنبیه بدنی ممکن اس. کودك ادامه دارد
  یک شیوه موثر تربیتی  به وجود آورد که والدین آن را را

 تحقیق خالف این مساله را یافته هاي چند اما می شناسند،
راجع به نگرش شرکت  کانادا تحقیقی که در در .نشان داده اند
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کنندگان درباره تنبیه جسمی انجام گرفت واحدهاي مورد 
جه تنبیه جسمی احساس تکراري ترین نتی بودند پژوهش معتقد

 همچنین نتیجه همه پرسی یک هفته نامه .والدین است گناه در
یک  اینکه دیگران بفهمند آنها خبري نیز نشان داد اکثر مردم از

). 11 ،4( کتک زده اند احساس شرم می کنند کودك را
شکل پذیري  سالهاي اولیه زندگی مهمترین دوره تربیت و

بزرگساالن اثر  رفتار طرز. می باشد شخصیت اجتماعی فرد
 سط آنها عادات کسب شده توشخصیت کودکان و عمیقی بر

فاکتور  دو اکثر پژوهش هاي انجام شده نشان داده اند .دارد
اساسی یعنی خصوصیات خلقی کودك و رفتار والدین درتبدیل 

 در مشکالت رفتاري اولیه کودك به مشکالت رفتاري شدیدتر
هدف بررسی  پژوهش حاضر با ).12( آینده نقش اساسی دارند

 ارتباط تنبیه بدنی والدین با بروز برخی مشکالت رفتاري در
  .کودکان دبستانی شهر خرم آباد انجام شد

    ها مواد و روش
  تحلیلی است که با-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی

هدف تعیین برخی مشکالت  رفتاري در کودکانی که توسط 
کودکانی که  با مقایسه آنها و شوندوالدین  تنبیه بدنی  می 

مدارس ابتدائی  در ،توسط والدین تنبیه بدنی نمی شوند
جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان  .انجام شد شهرخرم آباد

ساله مشغول به تحصیل در مدارس دولتی  7-12دبستانی 
  نواحی سه گانه آموزش پرورش  خرم آباد در سال تحصیلی

   .بود1383 -84
به  . به روش تصادفی چند مرحله اي انجام شدنمونه گیري

بین مدارس سه ناحیه آموزش پرورش  از این صورت که ابتدا
سپس  خرم آباد خوشه ها به صورت تصادفی  انتخاب و شهر

هر خوشه  از به صورت کامال تصادفی نمونه هاي مورد نظر
   .پژوهش وارد شدند در انتخاب و

نفره مورد 120گروه  کودك بود که در دو 240نمونه شامل
توسط والدین ( و شاهد) توسط والدین تنبیه بدنی می شدند(

 نمونه هاي دو .گرفتند مورد بررسی قرار )تنبیه بدنی نمی شدند
   .جنس همسان شدند  وسن نظر گروه از

 قسمت 3جمع آوري اطاعات پرسشنامه اي شامل  ابزار
س جن  اول مشخصات فردي و خانوادگی شامل سن،بخش .بود

 فرزندان و تعداد شغل، تحصیالت، سن، و رتبه تولد کودك و
نسبت فامیلی والدین بود که با مطالعه پرونده کودك درمدرسه 

ابزار  مورد تنبیه کودکان،  دوم سواالتی دربخش .تکمیل شد
کودك  طریق مصاحبه با تنبیه کننده بود که از فرد تنبیه و

 مورد سوال در 20 سوم شامل  بخشو تکمیل می شد
 کالمی، گوشه گیري و پرخاشگري عملی و رفتارهائی مانند

سال  خرداد ماه یعنی اواخر که در کودك بود همکاري در
  تحصیلی که معلم به شناخت کاملی از دانش آموزان 

این بخش به صورت . توسط معلم تکمیل می شد می رسید،
 بر خیلی زیاد  دسته بندي شد و خیلی کم تا مقیاس لیکرت از

، 1=خیلی کم( 1-5 سؤال امتیازي از اساس جواب براي هر
 و گرفته شد نظر در )5= خیلی زیادو 4=زیاد ،3=، متوسط2=کم
معکوس به صورت  معکوس نمره دهی نیز  پرسشهايمورد  در

 یک از  براي هراساس نمره بدست آمده  بر.محاسبه می شد
 گروه  سهپژوهش به  واحدهاي موردمشکالت رفتاري فوق

. تقسیم شدند زیاد متوسط و ، شدت کممشکل رفتاري باراي دا
براي  روش اعتبار محتوي و براي بررسی روائی پرسشنامه از

  ).r=88/0( روش آزمون مجدد استفاده شد پایایی از
 11SPSS  افزارنرم اطالعات جمع آوري شده با استفاده از

و آزمونهاي آمـاري میـانگین، انحـراف معیـار، فراوانـی مطلـق          و
تجزیـه   بررسـی و   تی تـست مـورد     و فیشر کاي، مجذور نسبی،

 .تحلیل قرار گرفت

  ها یافته
شغل  ، سنسن کودك، نظر جنس و از آزمون کاي اسکوئر

فرزندان و نسبت فامیلی  تعداد تحصیالت پدر،سن مادر، و
  .والدین بین دو گروه تفاوت معنی داري نشان نداد
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 راهنمائی و %3/43 گروه تنبیه بدنی تحصیالت مادر در
گروه  در دانشگاهی و %7/16دیپلم و  دبیرستان و %40کمتر، 

 دبیرستانی و %2/44 راهنمائی و  کمتر، %3/23 عدم تنبیه بدنی
 نظر کاي از آزمون مجذور .دانشگاهی بود% 5/32دیپلم و 

 گروه تفاوت معنی داري نشان داد بین دو تحصیالت مادر
)001/0P< ،57/13=x².(  

 و خانه دار %5/77 گروه تنبیه بدنی در در شغل مادر
 و  خانه دار %2/69گروه عدم تنبیه بدنی  شاغل و در% 5/22
گروه  شغل مادر بین دو نظر از آزمون فیشر .شاغل بود% 8/30

  ). p،81/7=x²=004/0( نشان داد تفاوت آماري  معنی دار
 اول و %5/32 گروه تنبیه بدنی در کودك در رتبه تولد

% 2/54 اول و %8/45 گروه عدم تنبیه بدنی در و االترب% 5/67
گروه تفاوت  رتبه تولد بین دو نظر از آزمون فیشر .باالتر بودند

  ).p، 48/4=x²=014/0( آماري معنی داري نشان داد
 50( %7/41 در فقط توسط پدر، )نفر 38( %7/31 تنبیه در

 دو ر هدر و توسط پدر )نفر32( %6/26 و  توسط مادرفقط) نفر
تنبیه  دو و مادر هر تمام کودکانی که توسط پدر .انجام می شد

  .تنبیه می شدند بیشتر توسط پدر )نفر32% (100 می شدند
 سیلی زدن به صورت و) نفر111( %6/92 روش تنبیه در

 چوب، سیخ، یک شی  مثل کمربند، استفاده از )نفر9( %4/7 در
  .بود  غیرهو کفگیر
گروه  که در  مشخص شدنظر شدت پرخاشگري عملی از

واحدهاي مورد پژوهش پرخاشگري عملی  %3/38تنبیه بدنی 
پرخاشگري عملی کم % 5/82گروه عدم تنبیه بدنی  کم و در
گروه تفاوت  آزمون تی از نظر پرخاشگري عملی بین دو .داشتند

  ).1جدول ( )>t ،001/0P= 37/8(معنی داري نشان داد 
فراوانی واحدهاي مورد پژوهش برحسب شدت  -1 جدول شماره

 پرخاشگري عملی  درگروههاي مورد مطالعه

گروه  در شدت پرخاشگري کالمی مشخص شد نظر از
پژوهش پرخاشگري  واحدهاي مورد %23/49تنبیه بدنی 
پرخاشگري % 5/87گروه عدم تنبیه بدنی  درلی کالمی کم و

پرخاشگري کالمی بین  نظر آزمون تی از. کالمی کم داشتند
، t= 18/10( گروه تفاوت معنی داري نشان داد دو

001/0P<) ( 2جدول.(  
ش برحسب شدت فراوانی واحدهاي مورد پژوه -2 جدول شماره

 پرخاشگري کالمی  درگروههاي مورد مطالعه 

 
گروه تنبیه  نظر شدت گوشه گیري  مشخص شدکه در از

 لیپژوهش گوشه گیري  متوسط و واحدهاي مورد %5/62نی بد
 .گوشه گیري  متوسط داشتند% 3/48گروه عدم تنبیه بدنی  در

گروه تفاوت آماري معنی  ظر گوشه گیري  بین دو نآزمون تی از
  ). 3جدول( )>t ،05/0P=11/2( داري نشان داد
فراوانی واحدهاي مورد پژوهش برحسب شدت  -3جدول شماره

یري  درگروههاي مورد مطالعه گوشه گ  

  
 گروه تنبیه بدنی   میزان همکاري مشخص شدکه در     نظر از

همکاري  % 3/83 وه عدم تنبیه بدنی   گر در و همکاري زیاد % 50
گـروه تفـاوت    نظر همکـاري بـین دو   آزمون تی  از  . داشتند زیاد

  .)4جدول( )>t،001/0P =-004/8( معنی داري نشان داد

شود می نمی شود  تنبیه  
 تعداد درصد تعداد درصد پرخاشگري عملی

5/82 کم  99 3/38  46 

7/11 متوسط  14 8/30  37 

8/5 زیاد  7 8/30  37 

M±SD 62/3 ±   5/7  5/7 ±   64/12  

شود می نمی شود  تنبیه  
 تعداد درصد تعداد درصد پرخاشگري کالمی

5/87 کم  105 2/49  59 

7/11 متوسط  14 8/35  43 

8/0 زیاد  1 15 18 
M±SD 51/1 ±   17/4  56/2 ±   94/6  

شود می نمی شود  تنبیه  
 تعداد درصد تعداد درصد گوشه گیري

8/35 کم  43 2/14  17 

3/48 متوسط  58 5/62  75 

8/15 زیاد  19 3/23  28 

M±SD 20/5 ±  07/17  88/4 ±   34/18  
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فراوانی واحدهاي مورد پژوهش برحسب میزان -4جدول شماره   
 همکاري  درگروههاي مورد مطالعه

  

  گیري بحث و نتیجه
سطح  توسط مادران با تنبیه بدنی بیشتر نتایج نشان داد
در کودکان با رتبه تولد باالتر    شاغل و غیر و تحصیالت پایین تر
مادران داراي  نیز )2001( تحقیق پارك در .انجام شده است

تنبیه بدنی به عنوان یک  بیشتر از سطح تحصیالت پایینتر
می تواند به  ین امر ا).13( روش تربیتی استفاده کرده بودند
روشهاي  ،تنبیه بدنی اثرات سوء علت عدم آگاهی این مادران از

با تربیتی مناسب و طوالنی  بودن زمانی که مادران خانه دار 
    . باشد،کودك می گذرانند

که فقط توسط  کودکانیمیان در  همچنین نتایج نشان داد
پدران کودکان  از مادران بیشتر یکی از والدین تنبیه می شدند

تنبیه  والد کودك را دو مواردیکه هر در اما .تنبیه کرده بودند را
تنبیه می کردند،  مادران کودك را از پدران بیشتر کرده بودند

 به پدر این شرایط  تنبیه را توان نتیجه گرفت  مادران درمی
نیز  )2004(همکاران  تحقیق فیجویردو و در .می کنند واگذار

  .)6( کودکان بیشتر توسط پدر تنبیه شده بودند
  که تنبیه  کودکانی که در همچنین نتایج نشان داد

می شدند میانگین نمره مشکالت رفتاري چون پرخاشگري  
معنی داري   گوشه گیري به طور اشگري کالمی وعملی، پرخ

باالتر از میانگین نمره کودکانی بود که توسط والدین تنبیه بدنی 
میانگین نمره همکاري در کودکانی که افزون بر این . نمی شدند

 به طور که تنبیه نمی شدندیی تنبیه می شدند نسبت به آنها
   .معنی داري کمتر بود

دیده می شود  نیز )2004 (همکاران و تحقیق کر در
تنبیه قرار گرفته بودند  که توسط والدین مورد کودکانی

  ). 8(می دهند خود نشان  رفتارهاي برون فکنی بیشتري از
کلمه تنبیه اغلب به طور شایع به جاي اصطالح تربیت 

بی شک تربیت کودك براي یادگیري رفتار  .استفاده می شود
نقش والدین  ضروري است و اجتماعی وکنترل خود پسند مورد
آنچه . انکار ناپذیراست تادیب کودك بسیار مهم و تربیت و در

تربیت براي آموزش  .روشهاي تربیتی است جاي بحث دارد
بدیهی  اما پایه اي زندگی الزم است، مهم و ارزش هاي مثبت و

تنبیه ( یک عمل منفی است یادگیري ارزشهاي مثبت از
 تربیت موفق بر تکامل .ستشده ا رد خود به خود )جسمی

 وجدان اجتماعی به عنوان بازدارنده رفتار هاي بد )پیشرفت(
استفاده از تنبیه  اینکه هیج تحقیقی اثرات مفید با .دارد تاثیر

آن هنوز ادامه  استفاده از کودکان نشان نداده، در جسمی را
به دلیل علل فرهنگی و اعتقادات سنتی  که می تواند دارد،

نقش ها و مسئوولیت هاي والدین، تجربه تنبیه شدن مربوط به 
 و رشد کودکی و ناآگاهی آنها  در مورد ماهیت و والدین در

براساس  والدین بچه هایشان را ).8 ،2(تکامل کودکان باشد    
ممکن  .ماهیت کودك تربیت می کنند اعتقاداتشان در مورد

ایت  و کودك را به عنوان یک لوح سفید نیازمند هد است آنها
یا داراي سرشت بد که یک دست محکم براي پروراندن آنها 

 در آگاهی والدین از مراحل تکاملی نیز .الزم است، تصورکنند
والدین  اگر .چگونگی پاسخ دهی آنها به کودکان تاثیر گذاراست

مراحل تکاملی وي  منفی کودك را به عنوان جزئی از رفتار
فی دائمی شخصیتی، نه به عنوان یک خصوصیت من بپذیرند،

علیرغم  .نشان دهند ممکن است واکنش متفاوتی از خود
 خطرات تنبیه جسمی استفاده از آن به طور افزایش آگاهی از

شایع به عنوان یک روش پذیرفته براي تربیت کودکان ادامه 
 می توان نتیجه گرفت که والدین به یک سري آگاهی و .دارد

تربیتی به منظور عدم مورد تغییر روشهاي  پیشنهادات در
پرستاري که باخانواده  و تنبیه جسمی نیاز دارند استفاده از

 تنبیه  میشود نمی شود
ادتعد درصد همکاري  تعداد درصد 
2/4 کم  5 8/20  25 

5/12 متوسط  15 2/29  35 

3/83 زیاد  100 50 60 

M±SD 37/4 ±   83/19  74/4  ±  13/15  
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 .می کند باید به این مساله توجه داشته باشد داراي فرزند کار
 پرستاران بهداشت جامعه به علت تماس مکرر با والدین و

موقعیت مناسبی براي اجراي  مشروعیتی که در جامعه دارند در
پرستاران . تنبیه بدنی کودکان قراردارند ي ازراهکارهاي پیشگیر

رشد و تکامل  مورد فرصتهاي مناسب جهت  آموزش والدین در
مثبت و پرورشی  تکنیکهاي تربیتی خنثی، طبیعی  کودك،

انواع  با شاید پیشگیري موثرترین روش براي برخورد .دارند
کودکان  .کودکان باشد رفتارهاي ناشایست قابل پیش بینی در

براي تجربه کردن  تمایل آنها ورت طبیعی کنجکاو بوده وبه ص
کاري  که باید به این احساس در والدین شود منجر می تواند

شیوه هاي تربیتی  .براي کودك عادت نشود کنند که آن رفتار
 محدودیت و برخورد قاطعانه و مثبت مانند گذاشتن قوانین و

یک تقویت تکن نامناسب کودك، رفتار یکسان با اشتباهات و
عنوان کردن  بد به کودك، کردن نتیجه رفتار  گوشزد،مثبت

توضیح به کودك  ،کودك رفتار کودك به عنوان مشکل نه خود
می تواند اهداف مهم تربیتی را  اشتباه است، یک رفتار که چرا

سطح تکاملی  برخورد با کودك توجه به سن و در .برآورده سازد
 و نفی شود ودکان بایدتنبیه بدنی ک .کودك نیز مهم است

تکنیک هاي مثبت تربیتی . آن به حداقل برسد استفاده از
اما  حوصله بیشتري دارند، نسبت به تنبیه بدنی نیاز به زمان و

 و آموزش روشهاي کنترل خود نتایج آنها بسیار بهتر است،
 سعی در والدین با. تکنیکهاي تربیتی مثبت بسیار ضروري است

   تکنیکهاي تربیتی مثبت نه تنها ه ازکنترلی و استفاد خود
بلکه  در هنگام تربیت کودك خود را کنترل کنند می توانند

 ،13 ،4،5،11(حفظ می کنند  نیز جسم کودکشان را روح و
14، 15 .(  

اعالم  قبرس با و نروژ درکشورهایی چون سوئد، دانمارك،
 موارد کودك آزاري بسیار کم ،غیر قانونی بودن تنبیه جسمی

این  کنار کشورهاي اسکاندیناوي که در همچنین در . استشده
بی قانون همزمان برنامه هاي آموزش  همگانی در مورد مضرات 

شیوه هاي تربیتی  بودن تنبیه بدنی و محاسن استفاده از ثرا
مثبت  توسط پرستاران بهداشت جامعه اجرا می گردد تنبیه 

  ).5( بدنی بسیار کمتر شده است
است  مادر و به پدر جانب خداوند زرگ از کودك امانتی ب

نمایند شکل  شخصیت کودك آن چنان که والدین با وي رفتار
 .هستند که والدین او شد آنچنان خواهد خواهد گرفت و

گل  سن شکوفه و در بنابراین هرگاه این شکوفه هاي نونهال را
دهیم نه تنها بهره اي نخواهیم  قرار به قصد چیدن تحت فشار

 رویت ثمره زیباي آن که همان نوجوانان و از را ه خودبلک برد
  ). 7(محروم می سازیم  جوانان  سالم آینده اند،

 آموزش اثرات بد آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت، از
آموزش  نیز روح کودك به والدین و جسم و تنبیه بدنی بر

تنبیه بدنی  روشهاي تربیتی مثبت موجب کاهش استفاده از
پرستاران کودك و پرستاران بهداشت جامعه  در  اخواهد شد لذ

این زمینه می توانند  اطالعات الزم در صورت داشتن مهارت و
  .کنند موثري ایفا نقش بسیار

  تشکر و قدردانی
پژوهشگران بر خود واجب می دانند از معاونت تحقیقات و 
فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان که هزینه طرح را تقبل 

 و آقاي سید  همکاري صمیمانه خانم فرشته پیوستگرکردند و از
رحیم سیف السادات و کلیه معلمین، دانش آموزان و والدین 

  .شرکت کننده در پژوهش تشکر و قدردانی نمایند
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