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 مقدمه:

ها  ها كمک كرده و همواره آنها را تشویق نمایند؛ درست است؟ آنها باید به بچه رود كه بزرگساالن به بچه انتظار می

مثبتشان را نيز تقویت  كمک كنند تا كارهای مختلف از جمله طرز برخورد صحيح با دیگران را آموزش ببينند، و نقاط

دهند. برخی از آنها به جای كمک  نمایند. اما تمام افراد بررگسال، نسبت به كودكان برخورد مناسبی از خود نشان نمی

 دهند.  ها، آنها را مورد آزار و اذیت قرار می كردن به بچه

فه كودكان قبل از حقوق آنان در گذشته به طور آشکار از وظي .می استیله قدئله سوء رفتار كودكان یک مسئمس

 كه حق آنان باشد كه آموزش ببينند، كودكان تنبيه و شد كودكان وظيفه داشتند یاد بگيرند به جای آن صحبت می

یادگيری درس و یا خروج هات شدید بدنی برای تربيت كودكان، باور بودند كه تنبي بر اینشدند چرا كه  مجازات می

 است.شيطان از وجود آنان الزم 

 

های مختلف  توانند به عنوان نمونه ضربه زدن، كشيدن توأم با زور و فشار، داد و فریادهای پی در پی، همه و همه می

های دردناكی مواجه هستند. تجاوز به  آسيب به شمار روند و متاسفانه برخی از كودكان همه روزه با چنين صحنه

 شود.  زد و موجب ایجاد رعب و وحشت در آنها میسا حقوق كودكان، احساسات آنها را جریحه دار می

 

دهد كه عميقاً ریشه در فرهنگ، عملکرد اقتصادی و  كودک آزاری یک مشکل جهانی است و به اشکال مختلف رخ می

شود كه در اثر  اجتماعی دارد. كودک آزاری رفتاری است كه باعث آزار جسمی، ذهنی، عاطفی یا جنسی كودک می

 .بيند سالمتی و آسایش و تحصيل كودک آسيب میاین اعمال، 

كنند. اما در اغلب موارد، قربانيان به طور كامل با آزاردهندگان خود  ها از كودكان سوء استفاده می گاهی اوقات غریبه

ان هر كسی باشد، حتی یکی از والدین، مادرخوانده یا پدرخوانده، یا یکی از بستگ تواند آشنا هستند. فرد متجاوز می

تواند زن باشد و هم مرد، بزرگسال باشد یا كم سن و سال، شاید  عمو و یا پسرخاله. این فرد هم می ،دیگر، مثل: دایی

ها، و یا  گونه آشنایی با او نداشته باشد. گاهی اوقات معلمين، مربی به طور كامل بشناسد و یا اصالً هيچ او را كودک

 ها سوء استفاده كنند. بچهتوانند از  حتی پرستارهای كودک نيز می



 

توانند به درستی  كنند و نمی ارزشی، و نگرانی می گيرند، احساس ترس، وحشت، بی قرار می آزاركه مورد  كودكانی

 بخوابند، درس بخوانند و یا بازی كنند؛ 

توان انجام  می اقدامی مورد آزار و اذیت قرار گرفته؟ پس از تشخيص چه كودكیتوان تشخيص داد كه  اما چطور می

 داد؟ 

 آشنایی با کودک آزاری:

 

 )كودک آزاری(: فتار با كودكانء رتعریف سو

 سالمت بر منفی اثر و گيرد انجام كشور یا اجتماع بزرگسال، افراد وسيله به قصد بدون یا قصد با كه عملی هرگونه

 .شود می ناميده رفتار سوء باشد داشته او روانی رشد یا فيزیکی رشد كودک،

عنوان یک مساله مهم بهداشتی و اجتماعی در سراسر جهان شناخته شده است. برخورداری از یک به 1آزاریكودک 

ها كودک در سراسر جهان مورد آزار زندگی سالم و بدون خشونت حق هر كودكی است، با این وجود، هرساله ميليون

كشی سيب جسمی، روانی، جنسی، غفلت و بهرهآزاری شامل هرگونه آكودک .گيرندجسمی، جنسی و عاطفی قرار می

سال توسط والدین و یا سایر افراد است كه به صورت بالقوه باعث آسيب بر رشد، سالمت و بقاء كودک  18از فرد زیر 

هرگونه آسيب جسمانی یا روانی، چنين آمده است: كودک آزاری  در یک تعریفشود )سازمان بهداشت جهانی(.می

 آميز با كودک توسط فردی كه مسئوليت آسایش و رفاه او را برگرانه یا خشونترفتارهای اهمال سوءاستفاده جنسی و

به عنوان آزاری را كودکسایر محققين افتد. دیده به خطر میعهده دارد، طوری كه سالمت و آسایش كودک آسيب

 ند.معرفی كرده اآميز جسمی، روانی و غفلت نسبت به كودكان هرگونه اعمال خشونت

سوءرفتار با كودک یک مشکل جهانی است كه هم دركشورهای پيشرفته و هم در  اند كه تحقيقات نشان داده

آزاری در شود. وزارت بهداشت امریکا اعالم كرد كه دو و نيم ميليون مورد كودکكشورهای در حال توسعه مشاهده می

است. بررسی مطالعات در سراسر جهان نشان كودک بوده  3،700،000ميالدی گزارش شده كه شامل  2002سال 

. لذا ضرورت پایش ای گزارش شده استآزاری در كشورهای مختلف در طيف گستردهدهد ميزان شيوع كودکمی

تواند در كاهش كودک  های آموزشی پيشگيری می كودكان، تدوین قوانين حمایت از كودكان و طرح و اجرای برنامه

 آزاری مفيد باشد. 

                                                           
1 Child abuse 



 پيشگيری قابل راحتی هب شود، درمان آميزی موفقيت طور به تواند می كه است اجتماعی مشکل یک كودک با بدرفتاری

 .باشند مراقب و بشناسند را آن باید مردم يشترب ابتدا، اما. گردد می برطرف آن عالئم و است

 برعهده را كودک از مراقبت وظيفه كه افرادی سایر یا والدین توسط كودک به نسبت مکرر توجهی بی و بدرفتاری

 .گردد می كودک روانی اذیت و آزار یا جسمی آسيب به منجر دارند،

های روانی و جسمانی در  موجب بروز بيماریبعضی شرایط گذارد و  محيط اجتماعی بر كيفيت زندگی تاثير می

 .شود كودكان می

مانند درآمد خانوار، نوع منزل مسکونی، منطقه وقوع پدیده كودک آزاری متاثر از عوامل تعيين كننده فقر قابليتی 

 .محل سکونت و كار كودكان است

رسد؛ اما باتوجه به پيامدهای انحرافی همچون  ای فردی به نظر می كودكان، در نگاه اول پدیده برابر خشونت در

قبال كودكان و  خشونت درسوءِمصرف مواد و الکل، فحشا، فرار از خانه، رفتارهای بزهکارانه و جرائم جنسی، همراهی 

 .ای اجتماعی و چندوجهی است بردن تحمل روابط خشونت آميز در زندگی زناشویی، پدیده همسرآزاری و باال

سوء رفتار با كودک از مشکالت عمده بهداشتی و درمانی است كه با توجه به اثرات همه جانبه آن در دراز مدت 

پزشکان در زمينه عوامل خطر و عالئم  سنل بهداشتی درمانی وپر نيازمند توجه جدی است. آگاهی و اطالعات

 .حائز اهميت استبسيارتشخيصی و اثرات سوء رفتار با كودكان 

 :سوءرفتارباکودکان انواع

 emotional )آزار عاطفی ،neglect )) گيرد كه عبارتند از: غفلتطور كلی چهار شکل به خود میآزاردیدگی به

abuse) آزار جسمانی ، physical abuse))  و آزار جنسیsexual abuse) ) 

 باشد. یک عمل می "حذف"عنوان یک عمل وغفلت به "ارتکاب"عنوان آزار به



 

 ( ( Physical Abuse  جسمی) آزار (  سوءاستفاده

یا جراحت  مردگی و كه كبودی، خون وارد آوردن ضربه های شدید با دست و یا با شيئی مانند كمربند به ویژه هنگامی

نيز بر روی بدن ایجاد شود، جزء نمونه های بارز آزار و اذیت فيزیکی است. تکان دادن، هل دادن، سيلی زدن و لگد 

ها، و  توانند برای روزها، ماه هایی می توان در این دسته طبقه بندی كرد. گاهی اوقات چنين آزار و اذیت زدن را نيز می

گيرد معموال این مطلب را با دیگران در ميان  فردی كه مورد آزار و اذیت قرار میها نيز به طول انجامند.  حتی سال

گذارد به ویژه اگر فرد آزار دهنده او را از انجام چنين كاری منع كرده باشد؛ باید توجه داشت شخصی كه متحمل  نمی

 باشد.  شود شدیداً نيازمند كمک می هایی می چنين سوء استفاده

زاندن كودک، كشتن كودک، كار كشيدن از سو مانند صدمه زدن،ز كارانه شامل اعمال تجاومی آزار فيزیکی یا جس

هایی نظير ضربه، سوختگی، ضربه به سر، شگستگی، آزار جسمانی شامل آسيب له كارگران خردسال(ئكودكان )مس

  .داشته باشدساعت دوام  48های داخلی، زخم و سایر اشکال آسيب جسمانی است كه حداقل به مدت آسيب

 موقع این پدیده كمک كرد:ه توان تا حد زیادی به شناخت ب بندی عالیم آزار جسمانی می بنابراین با طبقه

 

 عالیم جسمی-1

 سوختگی •

 كوفتگی •

 ها شکستگی •



 صدمات شکمی •

                            صدمات وارد ه به سر  •

 

 عالیم رفتاری-2

 شدن غمگين وخشمگين •

 ارتباطمشکل در برقراری  •

 كودک تکامل رشد و در تاخير •

 اضطراب افراطی یا بی تفاوتی  •

 منفی گرائی  •

 …… و  غذا احسان،دریافت  جلب توجه، تالش دائمی برای •

 

                        



 

 ((sexual abuse جنسی) آزار ( سوء استفاده 

 

بغل شدن توسط مادر و یا پدر، جمع شدن در ایم.  همه ما به هر حال طعم ناز و نوازش معقول و متعارف را چشيده

بغل مادر بزرگ برای شندین یک داستان شيرین، و یا در آغوش گرفتن عروسک در رختخواب همه به عنوان 

هایی از لمس شدن موجه هستند. اما اگر لمس كردن از حوزه اصلی خود خارج شده و احساس نامساعد و  نمونه

كه كودک از طرف  توان بر روی آن نام سوء استفاده جنسی گذاشت، به ویژه زمانی مغشوشی را در فرد ایجاد كند، می

 مقابل درخواست توقف این كار را كرده باشد ولی او هيچ توجهی به كودک نکرده باشد.

باشد. این قضيه به ویژه برای اندامی كه با لباس زیر پوشانده  بدن افراد كامالً شخصی بوده و متعلق به خودشان می

باشد: سينه، باسن و واژن برای دخترها و باسن و قضيب برای پسرها. اگر یک  شوند از اهميت بيشتری برخوردار می می

فرد بالغ یا بچه بزرگتری، اندام خصوصی كودكی را لمس كند و یا از او بخواهد تا اندام خصوصی او را لمس كند، در 

 چنين حالت سوء استفاده جنسی رخ می دهد. 

تواند شامل هر تعامل یا تماسی بين شود كه مینسی به عنوان خشونت جنسی عليه كودک در نظر گرفته میآزار ج

آزار جنسی وادار نمودن  .گيردكودک و بزرگسال باشد كه در آن كودک برای ارضای بزرگسال مورد استفاده قرار می

كه آزارگر جنسی آن عاجز است. زمانی كودک به انجام عملی است كه متناسب با سن وی نبوده و كودک از درک

 .شودسال از قربانی بزرگتر باشد، این عمل آزار جنسی در نظر گرفته می 5از بيش 

                                                طبقه بندی آزار جنسی:



 

 تماسی:  تجاوز كردن و عشق ورزی به كودک-1

 شود. ها یا تصاویری كه باعث افزایش ميل جنسی می نوشته غيرتماسی: عورت نمایی، استفاده از -2

 نمایش عمدی اغضای جنسی بزرگساالن یا فعاليت جنسی آنها به كودكان

 .عالیم جسمی: همانند سایر تجاوزات است 

 كودک  عالیم رفتاری: 

 دهد ارتباط ضعيفی با همساالن نشان می •

 ترسيده است مضطرب و •

 كند میگناه را بيان  احساس شرمندگی و •

 شخصيت متغير دارد •

 دهد یک ارتباط مثبت را نسبت به متجاوز نشان می •

 رفتار جنسی غير عادی •

 مدفوع دچار بی اختياری ادرار و •

 افزایش اضطراب      •

 افسردگی یا بی احساسی      •

 تکامل عقب افتادگی رشد و      •

 عالیم جسمی: •



 تاخير در رشد جسمانی  -

                             ارتباط عاطفی وتاخير رشد به دليل كمبود محبت   -

 (emotional abuse)آزار عاطفی

آزار عاطفی شامل تهدیدهای فراوان كالمی، تمسخر، عقاید خواركننده، سپر بال نمودن كودک، خودداری از فراهم 

كودک است. كشی اقتصادی از كودک از صورت عمدی و بهرههای زندگی بهنمودن غذا، سرپناه و سایر ضرورت

اند از طرد، منزوی نمودن، ترساندن، نادیده گرفتن و  شود كه عبارتبندی میهمچنين آزار عاطفی به پنج نوع تقسيم

. باشدوسيله كودک میفاسد نمودن كودک شامل تقویت پرخاشگری، رفتارهای جنسی، مصرف مواد یا رفتار جنایی به

دادن كودک در معرض آزار همسر، اجازه مصرف مواد و الکل به كودک غفلت عاطفی شامل عدم تامين عاطفی، قرار 

 .شودشناختی از كودک میدادن یا عدم مراقبت روان

                            

 

اگر كسی تمام مدت فریاد بکشد، كلمات تهدید آميز به زبان بياورد، كودک را با نام های پست مورد خطاب قرار دهد، 

شوند. تمام كودكان نياز دارند تا همواره در تمام  به عنوان آزار و اذیت شفاهی و احساسی حساب میكليه این امور 

نياز   مراحل رشد خود، بزرگساالنی را در كنارشان داشته باشند كه آنها را دوست بدارد و حمایتشان كند. اگر چنين

تواند بر روی  اساسی در كودكان برآورده نشود و بيش از اندازه مورد انتقاد و آزار و اذیت لفظی قرار بگيرند، این امر می

 درک كودک تاثير منفی بگذارد و سبب شود تا او احساس بدی نسبت به خودش پيدا كند. 

كالمی وعاطفی مانند تمسخر در جمع ، تحقير، شفاهی مانند تحقير كردن یا توهين كردن به كودک، بدرفتاری آزار 

 دشنام و ناسزا

 عدم موثر بودن والدین از نظر روانی -



 بس كردن كودک در یک فضای بستهح -

 های روانی كودک امتناع یا تاخير در مراقبت -

 انضباط بيش از اندازه غيرفيزیکی نظم و -

بررسی آن مشکل نتایج خشونت روانی برخالف سوء رفتار جسمی از نظر جسمانی قابل رویت نيست، و به همين دليل 

 تر است.

 
 

 (  neglect)غفلت 

 باشد. می عدم کفایت والدین در برآوردن نیازهای اساسی کودکغفلت به معنای 

شامل نبود مراقبت بهداشتی، رها كردن، نظارت ناكافی، تغذیه نامناسب، پوشاک و بهداشت  جسمانی( فيزیکی ) غفلت

 .نامناسب و غيره است

كند كه در آن بزرگساالن هيچ توجهی به   ای زندگی پيوندد كه كودكان در خانه توجهی زمانی به وقوع می این نوع بی

های تميز و مرتب، و جایی مناسب برای خواب، از خود نشان  تأمين وسایل ضروری و مورد نياز او مانند: غذا، لباس

ندهند. زمانيکه والدین و یا سرپرست نسبت به كودک بی توجهی می كنند، ممکن است كه كودک هيچ گاه حمام 

 نکند، زیر یک پتوی گرم نخوابد، و در زمان مقرر مورد معاینه پزشکی قرار نگيرد. 

 ترک كردن و رها كردن كودكان -

 های بهداشتی مورد نياز كودک به نحوی كه باعث ایجاد بيماری و صدمات در وی شود. ی توجهی به مراقبتب -

 اجتماعی –انی ونارسایی در رشد به علل ر -

 های دارویی و فحشاء اجازه دادن یا چشم پوشی كردن از رفتارهای نابهنجار كودک مانند جرایم، سواستفاده -

 غفلت های آموزشی



صورت مداوم و عدم نام  غفلت آموزشی شامل دادن اجازه گریز از مدرسه به به نيازهای آموزشی ویژه كودکعدم توجه 

 نویسی در مدرسه است.

 قصور و غفلت برای ثبت نام كردن در مدرسه

    قصور و غفلت در پاسخ به گریزهای مکرر كودک از مدرسه

 

 

 

 رفتار سوء علل

افتد كه از نظر  هایی اتفاق می شود. كودک آزاری اغلب در خانواده ها پنهان داشته می خانوادهآزار و اذیت در بسياری از 

 .اجتماعی بسيار منزوی بوده، دوستی نداشته و با دیگران نيز ارتباطی ندارند

 قرار دهند. اند بيشتر امکان دارد كودكان خود را مورد آزار والدینی كه در دوران كودكی مورد آزار و اذیت قرار گرفته

كنند، در  تواند شمار كودک آزاری را افزایش دهد. والدینی كه بيش از حد انتقاد می استفاده از مخدرات و دارو می

كنند  های تربيتی و رعایت نظم بسيار خشن هستند، آنهایی كه برای كودكانشان خيلی كم یا زیاد ابراز نگرانی می روش

 .است در شمار والدین كودک آزار نيز قرار داشته باشند و یا استرس بسيار زیادی دارند ممکن

والدین كودک آزار اغلب قصد صدمه زدن به كودكان خود را ندارند. معموالً آنها در هنگام عصبانيت كودكان خود را 

 .شناسی دارند ای روان دهند. اینچنين والدینی نياز به كمک حرفه مورد ضرب و شتم قرار می

 علل سوءرفتار و كنند. فشارهای زندگی ابراز میبر عدم توانائی درسازگاری با است كه والدین دربراتنبيه كودک راهی 

 .متغير است غفلت پيچيده و

 

 .های نابهنجار است از عالیم خانواده بروز آن اگر چه از جهاتی در همه گونه خانواده ممکن است گزارش شود ولی 

 توان علل ایجاد این پدیده را به صورت زیر بيان نمود:به عبارتی در یک تقسيم بندی كلی می 

 مدرن دنيای استرس. 1

 استرسبا   درسازگاری خانواده توانایی عدم.  2



 فقر مثل اقتصادی مسائل. 3

 شغل و ازدواج به مربوط مسائل. 4

 ... و سواد ميزان درآمد، سطح مانند عواملی با ارتباط در درخانواده خشونت اعمال. 5

 خانواده ی كننده حمایت نهادهای و ها سازمان ها، همسایه و خویشاوندان با خانواده ارتباط عدم. 6

 شهرنشينی و روانی و روحی های بيماری فرهنگی، های تفاوت سوادی، بی و آگاهی نا. 7

مشخصات محیط نهفته  مشخصات والدین و وجود آمدن سوءرفتار در مشخصات کودک،ه علل ب :بطور کلی

 .است

 

 کودکان با سوءرفتار آمدن وجود به در موثر های مشخصه

عوامل متعددی در بروز كودک آزاری نقش دارد، بخشی از این عوامل را فاكتورهای محيطی و خانوادگی )سواد 

های خانوادگی، قوانين مربوط به حقوق والدین، تعداد خانوار، وضعيت روانی والدین، مشکالت اقتصادی، درگيری

داده و بخشی نيز به خود كودک )مسایل جسمی و  شکل های مربوط به تعليم و تربيت(جامعه و نگرشكودک در 

شود. وجود بيماری روانی یا جسمی مزمن، اعتياد یا سابقه كودک آزاری جسمانی در گذشته ها( مربوط میروانی آن

وجود تاریخچه خشونت و كودک آزاری در پایين و  اجتماعی -والدین، همچنين شلوغ بودن خانواده، وضعيت اقتصادی

روند. نارس بودن، ناخواسته بودن، كننده كودک آزاری جسمانی به شمار می جمله عوامل ترغيب از اعضای خانواده،

توانند در بروز كودک ازاری نقش بسزایی داشته باشند. فعالی كودک، از عوامل دیگری هستند كه میمعلوليت و بيش

ابقه جدایی و طالق والدین، از دست دادن شغل یا مرگ یکی از اعضای خانواده نيز از دیگر عوامل والدی بودن، ستک

سوءرفتار با بينی عوامل موثر بر يشكولوژیکی به منظور فهم پا -طبق مدل تحولی. باشدموثر در كودک آزاری می

 .باشدیر میای از عوامل باید در نظر گرفته شود، این عوامل شامل موارد زكودک دامنه

 

 : والدین مشخصات .1

 :والدین گونه این مشخصات

 .اند قرارگرفته شکنجه و رفتار سوء مورد طفوليت دوران در خود والدین گونه این .1



 .هستند ناخواسته خانواده در كه اند كرده احساس ازآنان بسياری .2

 .هستند پایينی نفس به اعتماد دارای و كرده كفایت عدم عميق احساس .3

 .كنند می برقرار مشکل بسيار را دوستانه روابط و كنند كنترل توانند نمی را خود احساسات و عواطف .4

 .ندارند مثبتی الگوی و مدل ارتباط برقراری جهت .5

 سال  والدین كم سن و .6

 اند شکنجه قرار گرفته در دوران كودكی مورد سوءرفتار و .7

 اعتماد به نفس پائين .8

 عدم كنترل احساسات  .2

 سال30سال وميانگين سن پدر26مادرميانگين سن  .10

 و ..... طالق .11

 :کودک مشخصات. 2

اند كه آزار فيزیکی با سن، جنس، سالمتی جسمی و رفتارهای عوامل خطر مرتبط با كودک: تحقيقات نشان داده

جنسی در باشد. آزار تر از سایر سنين میسال شایع 8-3طوری كه آزارفيزیکی در سنين مخرب كودک ارتباط دارد. به

دهند بيشتر تحت كودک است. كودكانی كه مشکالت جسمی دارند یا رفتارهای مخرب نشان می تردختران شایع

 .گيرندآزاری قرار می

 كودكان.  گونه این مشخصات

 كند می گریه زیاد كه كودكی مانند: كودک خلق. 1

 بودن خانوده چندم فرزند: كودک موقعيت. 2

 بيماری داشتن مانند: فيزیکی نيازهای. 3

 دارند قرار خطر درمعرض بيشتر فيزیکی نيازهای علت به سال 3 تا1 كودكان معموال: كودک سن. 4

 وی از والدین كسيکه به كودک بودن شبيه و كودک بودن ناخواسته مشکل، زایمان و سخت بارداری: دیگر عوامل. 5

 و ...... آید می بدشان



 و جمعیت شناختی اجتماعی و محیطی مشخصات .3

های منفی محله همچون محروميت اقتصادی یا اجتماعی های محله، اجتماع وحمایت اجتماعی: ویژگیویژگی

ه باشد. همچنين كيفيت حمایت اجتماعی نسبت به كميت آن، بمحله، با وقوع كودک آزاری در ارتباط می

 .ویژه در مادران، دركاهش وقوع كودک آزاری بااهميت تر است

باشد. فقر وميت و سن والدین، وضعيت تاهل و وضعيت اقتصادی خانواده با كودک آزاری در ارتباط میق 

 .خانواده و سن كم والدین به هنگام تولد كودک ارتباط قوی با شيوع كودک آزاری دارد

 گونه این جمله از جنگ و زناشویی های بحران جسمی، عاطفی، مشکالت باشد مزمن زای تنش عامل تواند می محيط

 این كنند نمی پيدا خود در آميز خشونت احساسات كردن نترلك برای نجاتی راه هيچ والدینی كه. باشند می عوامل

 آموزش و عاطفی حمایت وجود عدم علت به كه كنند می پياده مظلوم و دفاع بی كودک روی را خصمانه احساسات

 .باشد می درجامعه

تعامالت مثبت كمتری با كودک داشته، كمتر پاسخگو بوده و عواطف مراقبان آزارگر نسبت به مراقبان غيرآزارگر 

اغلب مراقبان دارای تاریخچه مورد كودک آزاری واقع شدن، به آزار  دارند.شان ابراز می مثبت كمتری نسبت به كودكان

پروری را با خطر باالتر كودک آزاری مرتبط  پایين فرزند دهند. محققان همچنين رضایتكودكان خودشان ادامه می

های از هم گسيخته و آشفته و مراقبان دارای مشکالت روانی و اند. همچنين احتمال كودک آزاری در خانوادهدانسته

 باشد. بخصوص اعتياد باالتر می

 

                                             کودک کار

 نزد كودک كار. شوند می گرفته خدمت به پایدار و مداوم صورت به كه دنشو می گفته كارگری كودكان به كار كودكان

 .شود می تلقی استثماری فعاليتی المللی بين های سازمان و كشورها از بسياری



 كار و كسب در كمک كشاورزی، گری، روسپی معدن، كارخانه، در كار شامل تواند می و است معمول بسيار كاركودكان

 كاركودكان های شکل ترین ناپذیرفتنی. باشد نامتعارف كارهای یا( غذا مانندفروش) شخصی كار و كسب داشتن والدین،

( ها محدودیت بعضی با) قانونی معموالً و ترجنجالی  كم موارد. است كودكان فروشی تن و كودكان از نظامی استفاده

 آواز یا بازیگری همچنين و مدرسه ساعات از خارج كار و كسب ،(كارفصلی) مدرسه تعطيلی ایام در كشاورزی كار شامل

 .باشد می كودكان خوانی

 کارکودکان اشکال

 اجباری و بردگی كار. 1

 جنسی ی استفاده سوء. 2

 كشاورزی كار. 3

 معدن در كار. 4

 منزل در كار. 5

 ها ساختمان در كار. 6

 

       خانواده در خشونت اعمال اجتماعی و فردی نتایج

                                  

 كار محيط در كارایی كاهش. 1

 مدرسه در یادگيری كاهش. 2



 اجتماعی روابط برقراری در توانایی عدم. 3

 سوءرفتار باطل دور و خشونت تثبيت. 4

 كالمی نارسایی خصوص به رشد اختالالت و روانی های بيماری به ابتال برای زیادی آمادگی خشونت مورد كودكان.5

 .دارند

 (برابر بيشتر است 22های فقير  مشکالت اقتصادی)احتمال كودک آزاری در خانواده

 مشکالت عاطفی •

 مشکالت جسمی •

 جنگ  های زناشوئی و بحران •

 آموزش كافی عدم وجود حمایت و •

 پیامدهای کودک آزاری

مهم، به رشد و  های حساس و آزاری در این سالگيری شخصيت است. انواع كودک  كودكی، دوران رشد و شکل 

های رشد، مانند رشد جسمی، ذهنی،  آزاردیده در همه جنبه رساند. كودكان های جدی می سالمت كودكان آسيب

دهد  های انجام شده نشان می های فراوان روبه رو خواهند شد. بررسی روانی و اجتماعی با مشکالت و نارسایی

خود به آزار كودكان  بزرگسالی اند، در در دوران كودكی قربانی آزار و بدرفتاری بودهبسياری از كودكانی كه 

 .شود ترین زیان كودک آزاری است كه سبب تداوم آن می اند و این بزرگ پرداخته

های نژادی رخ داده و یکی از مشکالت مهم سوءرفتار با كودک یک پدیده خشونت خانگی است كه در همه گروه 

ثباتی و تواند موجب بروز پيامدهایی شود كه در نهایت سبب بی. این پدیده با ابعاد گوناگون خود میجوامع است

 دارد نيز دیگری عواقب لیو مرگ و مير بوده كودک آزاری يامدپ ترین مهمگردد.  تزلزل اركان مختلف اجتماعی

 مرگ به نسبت آزاری كودک بهداشتی و اجتماعی عواقب دهد.می قرار الشعاعتحت را فرد بزرگسالی و كودكی كه

 مانند اختالالتی مطالعات، نتایج اساس بر طوریکهمان ه است تروسيع خيلی آن روانی و جسمی هایآسيب و

 جدایی اضطراب ضربه، از بعد استرس اختالل سلوک، اختالل الکل، به وابستگی هراس، اختالل اساسی، افسردگی

 والدین آینده در كودكان این زیاد احتمال به همچنين، .تاس بيشتر افراد این در خودكشی رفتارهای وجود و

در كودكانی كه تحت آزارهای عاطفی نظير تهدید، ارتکاب خشونت در مقابل كودک،  شد. خواهند ای آزاردهنده

سوءمصرف گيرند، مشکالتی نظير اختالالت خوردن، های عاطفی قرار می توجهینادیده گرفتن، جدا كردن و بی

عوارض جسمانی كودک آزاری، بروز اختالالت  .الکل و مواد، مشکالت سازگاری و رفتارهای تهاجمی بيشتر است

ها و موارد  رشدی، معلوليت جسمانی، سوءتغذیه منتهی به كاهش توانایی ذهنی، كبودی بدن، شکستگی استخوان



ی باعث افزایش بروز اختالالت اضطرابی، مصرف نشان دادند كه افزایش آزار جسمانی در كودك .مشابه بوده است

گردد. افسردگی، شخصيت چندگانه، اختالل نقص توجه،  مواد مخدر و برخی مشکالت رفتاری در بزرگسالی می

های مهارت تاخير در تکامل زبان و رفتارهای ضداجتماعی و بزهکاری، پرخاشگری، رفتارهای آسيب به خود،

اعتماد بنفس پایين و داشتن دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران از جمله عوارض حركتی و تکامل شناختی، 

 از ناشی هایهزینه دليل به اجتماعی و روانی جسمانی، اثرات بر عالوه آزاری كودک روحی كودک آزاری هستند.

-می تحميل وجامعه خانواده بر را زیادی اقتصادی بار روان، سالمت هایوهزینه مدت طوالنی های بستری درمان،

 .كند

ها بزرگساالنی ضعيف النفس، تحقير شده و  رود، بلکه از آن كودک آزاری نه تنها امروز و دیروز كودكان را نشانه می

زیيند و یا از جامعه انتقام  روند و منزوی گونه می سازد كه یا در خود فرو می با عزت نفس بسيار پایين می

 گيرند. می

 

 در جامعه کودک آزاریاولیه در مقابله با گام های 

 پیشگیری .1

 شناسایی .2

 

 .پیشگیری .1

گردد و ضروری است كه سوءرفتار با كودک یک تهدید اصلی برای سالمتی و بهداشت كودكان محسوب می

های طور كلی برنامههای حمایتی، پيشگيری و رسيدگی به این معضل اجتماعی به اجرا درآید. بهبرنامه

همين ترتيب سه سطح پيشگيری از كودک آزاری  باشد. بهپيشگيرانه پزشکی و بهداشتی شامل سه سطح می

 ertiary و ثالثيه secondary prevention ، ثانویه Primary preventionو غفلت وجود دارد: اوليه

preventionباشد و معموال . هدف پيشگيری اوليه، جلوگيری از كودک آزاری و غفلت قبل از وقوع آن می

باشد و باشد. راهبردهای پيشگيری اوليه، متمركز برجمعيت عمومی میمعطوف به جمعيت وسيعی می

طوالنی مدت چنين راهبردهایی آموزش كل  باشد. هدفهدفش قوت بخشيدن به كاركردهای خانواده می

د. راهبردهای پيشگيری باشاجتماع جهت خلق تغيير اجتماعی در راستای حمایت از رشد سالم كودک می

دهد تا از كودک آزاری و غفلت قبل از وقوع های خاصی مورد هدف قرار میای را در گروهثانویه خطرات ویژه

باشد كه گيرد كه متمركز بر افرادی میعبارتی، پيشگيری ثانویه راهبردهایی را دربرمیآن جلوگيری كند. به

شان قرار دارند. هدف پيشگيری ثالثيه تامين درمان و اقدامات ندر معرض خطر آزار یا غفلت نسبت به كودكا

منظور جلوگيری از وقوع اند، بههایی است كه قبال با كودک آزاری و غفلت مواجه شدهتوانبخشی برای خانواده

 مجدد سوءرفتار. 



 . تر از درمان است پيشگيری هميشه بهتر، آسان تر و سریع   

 : آزاری می توانيم از راه كارهای زیر استفاده كنيمبرای پيشگيری از كودک    

زده و ازدواج در سنين  دقت در ازدواج و تشکيل خانواده، خودداری از ازدواج های تحميلی، ناشناخته؛ شتاب -1

 . پایين

 توجه به تنظيم خانواده و شمار مناسب فرزندان -2

فرزندپروری ) كه در انتهای مطالب به تفصيل های  افزایش آگاهی خود در زمينه پرورش فرزندان و شيوه -3

 .ایم....( بدان پرداخته

 . نسبت به كودكان …ها و انجام وظایف خود به عنوان پدر، مادر؛ معلم، سرپرست و  پذیرش مسئوليت -4

 آشنایی با حقوق و نيازهای اساسی كودكان -5

ی خود كه سبب كودک توجه به سالمت جسمی و روانی خود و كاهش فشارهای عصبی و مشکالت رفتار -6

 .شود آزاری می

تقویت روحيه كمک كردن، هنگام برخورد با مشکالت، و آشنایی با مراكز حمایتی، مشاوره و امداد در مورد  -7

 ها كودكان و خانواده

 

 

  شناسایی .2

ترسند. آنها از این  گيرند از شکایت كردن و بيان آن، می كودكانی كه مورد آزار و اذیت قرار می شناسایی

هایشان را باور نکنند. والدین اغلب  ترسند كه مورد سرزنش قرار بگيرند و یا این كه بزرگترها، حرف می

 .رو شوند خواهند با واقعيت روبه شناسند زیرا نمی های كودک آزاری را نمی نشانه

در آزار كودكان تر تحت درمان و پشتيبانی خاص قرار گيرند. هر ق اند، باید هر چه سریع كودكانی كه آزرده شده

مراقب تغييرات جسمی و یا رفتاری كودک باشيد، هر چند  تر باشد، احتمال بهبود كامل آنها كمتر خواهد بود. طوالنی

 .توضيحی در مورد آن ندهند

اگر دليل خاصی مبنی بر مورد آزار قرارگرفتن كودک خود ندارید، انجام آزمایشات مربوطه را ضروری بدانيد. ممکن  

 :های زیر توجه كنيد ک شما ترسيده باشد. به تغييرات و نشانهاست كود

 :های آزار جسمی نشانه  -

هر گونه جراحت )كوفتگی و كبودی پوست، سوختگی، شکستگی، هر گونه جراحت مربوط به سر و شکم( كه كودک 

 .دهد در مورد آن توضيحی نمی

 :های آزار جنسی بعضی از نشانه  -



های غيرمعمول، تالش برای فرار كردن( دردهای شکمی، شب  كابوس، افسردگی، ترسرفتارهای ناشی از ترس ) 

 .ادراری، خونریزی

 :های آزار عاطفی نشانه  -

های غيرنرمال،  هایی بدون علت مشخص پزشکی، ترس تغيير ناگهانی در سطح اعتماد به نفس، معده درد و یا سردرد

 .ها و تالش برای فرار افزایش كابوس

 :توجهی عاطفی و غفلت از كودكان های بی نشانه  -

 .آميز به دست آوردن وزن به صورت بسيار ناموفق به خصوص در نوزادان، اشتهای سيری ناپذیر برای رفتارهای محبت 

 پس از شناسایی چگونگی مقابله

تماس گرفته و از زنيد كه كودكی تحت آزار و اذیت قرار دارد با پزشک اطفال و مركز حمایت از كودكان  اگر حدس می

توجهی نسبت  های آزار كودكان و یا غفلت و بی آنها كمک بخواهيد. پزشکان از نظر اخالقی ملزم هستند، هرگونه نشانه

 .به آنها را گزارش دهند

هر اقدامی كه طبيعتی آزار دهنده دارد باید فوراً گزارش شده و برای رفع آن كمک گرفته شود. تأخير در گزارش، 

دهد. اغلب اوقات كودكی كه با او بدرفتاری شده و یا مورد آزار قرار  ان را برای بهبودی كامل كاهش میشانس كودك

 .گيری و یا خودكشی از او سر خواهد زد آميز، گوشه گرفته، افسرده شده و رفتارهای خشونت

كنند به صورتی فرار كنند و یا این  آورند و تالش می و دارو روی می مواد مخدرشوند به  وقتی این كودكان بزرگ می 

اند، انکار نمایند. تحمل آزار در دوران كودكی ممکن است در  كه آزار، اذیت و آسيبی كه از سوی دیگران دیده

اشيد كه بزرگسالی به خودكشی و افسردگی منجر شود.اگر كودكی تحت آزار شدید قرار دارد، شاید شما تنها كسی ب

 .صالح درنگ نکنيد توانيد به او كمک كنيد. در گزارش و اعالم این آزار به افراد ذی می

كند. با این كار شانس كودكان را برای بهبود كامل به شدت  تر می توجهی و تکذیب مشکالت، تنها اوضاع را وخيم بی

های  گيرند، جراحات و صدمه قرار می توجهی دهيد. در بيشتر اوقات، كودكانی كه تحت آزار و یا بی كاهش می

شان است. كودكانی كه با آنها بدرفتاری شود بيشتر خودكشی كرده و یا  شان بسيار شدیدتر از جراحات جسمی عاطفی

 .شوند افسرده می

. های وارده از نظر عاطفی و جسمی پی برد توان به ميزان جراحت از طریق برقراری ارتباط نزدیک با این كودكان، می 

اند، با مشکالت بيشتری مواجهند و رفتارهای پر خطر در آنها بيشتر  بزرگساالنی كه در كودكی تحت آزار قرار داشته

 .وجود دارد

 :تحت آزار قرار دارد باید  زنيد كه كودكی به نوعی اگر شما حدس می



 .كودک را به محلی امن و آرام ببرید  -

 

 .كه به او رسيده كسب كنيداطالعاتی دقيق از چگونگی آزارهایی  - 

 

 .آرام باشيد و كودک را عصبانی نکنيد  -

 

دک آزارهایی كه دیده آشکار كند، به او اطمينان قلبی بدهيد تا باورتان كرده و تمامی اتفاقات را كوبرای این كه   -

 .صادقانه بيان كند

 

 .خواهيد گرفتكنيد و از دیگران نيز برایش كمک  ه كودک بگویيد به او كمک میب  -

 

 .اید، یادداشت كنيد تمامی اطالعاتی كه به دست آورده  -

 

 .فوراً به مقامات مسئول در این زمينه گزارش دهيد - 

باید توجه كرد كه مداخالت اساسی پس از وقوع سوء رفتار  یک سری مداخالت تخصصی است كه نياز به تيم درمان 

........دارد و ونوجوان، روانشناس بالينی، مددكار و پرستار  شامل پزشک متخصص كودكان، روانپزشک كودک و

  گردد. ها و اقدامات درمانی، حمایتی برای كودک و خانواده توسط این تيم طراحی و اجرا می پيگيری

 

 کودکان علیه ازخشونت درپیشگیری اساسی راهکارهای

  وقت اسرع در نوزادان تولد موارد تمامی دقيق ثبت. 1

 از استفاده سوء و بدنی تنبيه از دارنده باز قوانين تثبيت و كودكان حقوق درباره موجود قوانين اصالح و بازنگری.2

 كودكان

 آنان های خانواده و كودكان به مربوط امور و خدمات تمامی در خشونت بروز از پيشگيری به اقدام. 3

 كودكان مورد در تبعيض نابرابری و هرگونه رفع. 4

 بهداشتی خدمات سطح ارتقاء. 5



 كودكان تفریحی امکانات و آموزشی سطح ارتقاء. 6

 

 توانیم کودک آزاری را کاهش دهیم؟ چگونه می

  تر و بهتر بشناسيم كودكان را بيش. 1

توانيم از  ها داشته باشيم. برای این كار می شود كه رفتار بهتری با آن شناخت كودكان و نيازهای آنان سبب می

 …های آموزشی، مشورت كرن با افراد آگاه و  های مناسب، شركت در كالس های مختلف مانند خواندن كتاب روش

 . استفا ه كنيم

 علت كودک آزاری را بشناسيم . 2

كودک آزاری مانند هر رفتار دیگری علتی دارد. سعی كنيم علت آن را پيدا كنيم و با برطرف كردن آن، كودک آزاری 

ممکن است برخی از مشکالت را نتوانيم از بين ببریم، در آن صورت پذیرش آن بهتر از آزار دادن را كاهش دهيم. 

 . كودكان است

 از دیگران كمک بگيریم  .3

توانيم از مراكز  كمک گرفتن و مشورت كردن نشانه هشياری و آگاهی است، نه ناتوانی. برای كاهش مشکالت خود می

 .كمک بگيریم …های غيردولتی، افراد آگاه و  مشاوره حضوری و تلفنی، سازمان

  آرامش خود را حفظ كنيم .4

جویی نمایيم.  زندگی هميشه با مشکالت همراه است، سعی كنيم خشم خود را كنترل كنيم و برای مشکالت چاره

خشم  گيرد كه والدین قادر به كنترل خشم خود نيستند. كنترل ها در شرایطی انجام می بسياری از كودک آزاری

 .توانيم با تمرین بر خشم خود غلبه كنيم آموختنی است و می

 

های  روش ترین و کارآمدترین مهماز  فرزندپروریهای  شيوه آموزش افزایش آگاهی خود در زمينه پرورش فرزندان و

 شود: ها  توضيح داده می ای از این روش باشد كه در این قسمت خالصه پيشگيری از سوء رفتار با كودكان می

 های فرزند پروری مهارت



در این قسمت در مورد چگونگی مثبت كردن فضای خانه، برقراری ارتباط موثر با یکدیگر، افزایش صبر وتحمل در 

 شود. و تشویق كردن اعتماد به نفس در كودک توضيحاتی داده می سازگاری با كودک

                                             ایجاد فضای مثبت در خانه

های جوان  اند. اكثر خانواده كرده در فضایی متفاوت از فضای كنونی زندگی میها در گذشته  خانوادهدانيم  همه می

كردند و هركدام از اعضاء حامی قوی برای یکدیگر به  همراه پدربزرگ و مادر بزرگ و دیگر اعضای خانواده زندگی می

كردند. این فعاليتها  های مشخصی در خانواده داشتتند و در كارهای خانه كمک می شمار می آمدند. كودكان نقش

آموختند بلکه حس  های شغلی را می اغلب تعامالت زیادی با والدین منجر می شد و كودكان نه تنها مهارت

انجاميد. بعد از كار روزانه  اعتماد به نفس در آنها میكردند كه به نوبه خود به شکل گيری  پذیری نيز پيدا می مسئوليت

 گذرانيدند. نيز، اعضای خانواده شب را در كنار هم می

امروزه، تغييراتی نظير كار كردن طوالنی مدت بيرون از خانه، جدا شدن از الگوی خانواده گسترده، جدا شدن خانواده 

برجسته تلویزیون در زندگی، تعامل والدین و كودكان را دچار  از جامعه، افزایش ميزان طالق، سوء مصرف مواد و نقش

دار كودک در خانواده و تعامالت ناچيز مانع ایجاد حس  مشکالت بسيار كرده است. در نتيجه، نداشتن نقش معنی

در شوند. با وجود اینکه استرس  ها، قضاوت خوب و اعتماد به نفس در كودک می وليت، خود انضباطی، ایجاد ارزشسئم

كه محيط خانه را آلوده به آن نکنند و رفتارهایی نظير خشم، عدم  دجامعه فعلی زیاد است ولی والدین باید سعی كنن

مصرف الکل  و مواد را نشان ندهند. زیرا كودک نياز دارد كه شما را در جایگاهی ببيند كه  سوء، تحمل، گوشه گيری

نجا به چند راه كه موجب بهتر شدن تعامالت و مثبت شدن فضای توانيد از عهده مشکالت زندگی برآیيد. در ای می

 كنيم. گردد اشاره می خانه می

 هایی برای تفریح داشته باشید. با فرزند خویش زمان

مهم آن است كه فعاليتهایی را پيدا كنيد كه برای هر طرف لذت بخش باشد. این فعاليتها باید تعاملی 

 شدن ارتباط شما و كودک است.باشند. در نهایت هدف بهتر 

از همدیگر  ،كنند دوستان معموال با هم احساس راحتی می -دوست شدن، درک كردن و پرورش كودک

سوالهای مهم می پرسند. اگر با كودک خود دست شوید به صورت یک والد قابل سوال كردن خواهيد 

كودک ببيند حمایت و عشق خود را چنين والدی اگر یک رفتار نااميدكننده و نه چندان مناسب از  شد.

بدان معنی نيست كه والد  كند. و این از وی نخواهد گرفت. بلکه به كودک در حل مشکالتش كمک می



يرید كه فرزند خود را به سمت گ خود را از دست خواهد داد بلکه شما در موقعيتی قرار می موقعيت

 .كنيد تصميم گيری صحيح راهنمایی می

ها  ها و قدرت شود، در نتيجه ضعف تفریح كردن با هم باعث درک همدیگر نيز می همانطور كه ذكر شد

 آید. وجود می هرا فهميده و حس احترام نسبت به یکدیگر بهم های بين  وشباهت

های زیاد به همراه هيجان و عاطفه برای  یعنی تشویق، سومين هدف از تفریح كرن، پرورش كودک است

های اجتماعی، مسئوليت پذیری، قضاوت خوب و خود انضباطی و اعتماد  مهارتوی فراهم كنيد. در ایجاد 

به نفس به وی كمک كنيد. تمام اینها را از طریق عملی و مثال باید آموزش دهيد نه با درس دادن. در 

ها ها و الگوها رقابت كرده و از آن ها بتوانيد با دیگر مدل توانيد اميدوار باشيد كه با این روش نهایت می

 پيشی بگيرید.

 بارتند از:عهایی  از تفریحاتی كه با تعامل همراهند  نمونه

 كمک خواستن از فرزند در انجام كارهای خانه (1)

يک نيک رفتن، بازی با لغات، جع آوری پ، ورزشی، رفتن به مسابقات ورزشی های جمع آوری كارت  (2)

 تمبر، گوش دادن به نوارهای داستان، غذا پختن و........

شما كمک كند. انجام این كارها به كودک  هكودک اجازه دهيد تا جایی كه امکان دارد در كارها ببه 

در  به نفس می كند. پذیر و دارای اعتماد حس مشاركت در كارهای خانواده داده و او را مسئوليت

 های مکرر دارید. مورد حفظ عالقه به كارهای خانه در كودكان لجباز نياز به تشویق

ی خانه را انجام هاكه فرزندمان مشغول تماشای تلویزیون یا بازی است، كار هميشه در حالی اگر ما

 پذیری پيدا كند؟ توانيم انتظار داشته باشيم كه مسئوليت می هدهيم، چگون

 را به كودک انتقال دهيد. "دوستت دارم"مفهوم  -2

نيز برای انتقال  این مطلب وجود  های دیگری توانيد به كودک بگویيد دوستت دارم راه غير از اینکه می

 دارد كه عبارتند از:

 *در نقاط مختلف خانه )مثال در تخت وی( عالمت قلب یا دوستت دارم بگذارید.

 های مثبت برای كودكان می باشد. *نشان دادن محبت به شکل فيزیکی مانند بغل كردن نيز از ارتباط

های  كنيد حرف وی با شخص دیگری صحبت می *اجازه بدهيد كودک، زمانيکه در مورد دوست داشتن

 شما را بشنود.

های خاص، كارهای هنری و دیگر اطالعات  * یک آلبوم خانوادگی برای فرزند خود درست كنيد عکس

 راجع به فرزندانتان را در آن بگذارید.



 .* كارهای هنری فرزند خود را به دیگران نشان دهيد

 بلندتر از كلمات صحبت می كنيد.*به خاطر داشته باشيد كه اعمال 

 قوانين و عادات و ساختار را حفظ كنيد.  -3

محيط خانه مثبت برای خود قوانينی دارد. در حاليکه، رسوم خيلی خشن و سخت نامطلوب است ولی 

شود. قوانين خانه باید واضح و خاص باشند و  استفاده از آنها در حد متوسط باعث عملکرد موثرتر خانه می

 ها و نبایدها، نباشند. یک ليست طوالنی باید شامل

 

ت مشخصی بيدار شود. عادات خواب نيز شامل عمثال كودک باید در ساعت خاصی به رختخواب برود و هر روز سا

 باشد. های آرام مثل خواندن داستان و دعا و .... می فعاليت

 . آداب و رسوم خانوادگی را حفظ كنيد.4

های خانوادگی برقرار  شود. به  عنوان مثال ممکن است در تعطيالت مهمانی تر می خانه مثبتبا حفظ این سنتها فضای 

آن روز انجام داده صحبت  باشد و یا اینکه هر شب در زمان خاصی دور هم جمع شده و هركس در مورد كاری كه

 نها عالقمند گردند.كند. باید سعی كنيد كه این سنتها توجه كودكان را جلب نماید و درنتيجه به انجام آ

 . اهميت ارتباط پدر و مادر5

د. تباطات پدر و مادر نيز بهبود یابرسانند. بنابراین باید ار تعارضات مکرر و شدید والدین قطعا به كودكان آسيب می

ها برای افزایش ارتباط ميان همسران افزایش زمان تفریح آنهاست. در واقع ميزان تفریحات  هایکی از موثرترین ر

های  باشد. بنابراین ابتدا باید هر دو، برای فعاليت ها قویترین عامل در پيش بينی خوشبختی زناشویی می مشترک زوج

 د.نتفریحی زمان صرف كن

ی مشترک هر دو نفر شماست  هایی را كه مورد عالقه ها را فهرست كنيد و فعاليت در این مرحله تعدادی از فعاليت

در كنار این فعاليتها سعی  ا از فعاليتی لذت می برید، در فرزند شما تاثير خواهد داشت.كه شم زمانی .انتخاب نمایيد

ی موضوعی توافق ندارید و  دهيد درباره كنيد راههایی برای سازگاری با تعارضات پيدا كنيد. مثال هنگاميکه احتمال می

 شوید.فرزندتان نيز حضور دارد، بدليل احتمال بروز كشمکش از همدیگر دور 



ی تعارضات شدید برای كودک مضر است ولی مشاهده اینکه والدین گاهی  در مورد یک  البته با وجودیکه مشاهده

گيرد. موضوع دیگر این  های حل تعارض را یاد می تواند مفيد باشد و كودک مهارت موضوع  با یکدیگر توافقی ندارند می

 خود را از پرورش و تربيت كودک كار نکشند.است كه پدران باید در زندگی كودک فعال باشند و 

 .شبکه ارتباطی جامعه6

ها كمتر با جامعه و همسایگان خود ارتباط دارند، برخالف نسل گذشته كه  رسد كه در زندگی امروز، خانواده به نظر می

 ها برای یکدیگر حامی بوده و از نظر هيجانی به هم نزدیک بودند. خانواده

عنوان یک ه شود. ب شوند مشکالت خانواده بيشتر می ها بيشتر از هم جدا می د كه هر چه خانوادهان تحقيقات نشان داده

 والد، شما نياز به چنين حمایتی دارید.

 

  های ارتباطی بهبود بخشیدن مهارت

                                          

باشد. وجود یک كودک لجباز در خانواده، آنها را  موفق میهای ارتباطی موثر، بخش حياتی عملکرد خانوادگی  مهارت

در داخل و بروز پدیده سوءرفتار تواند منجر به الگوهای ارتباطی ضعيف  تحت فشار عصبی قرار داده و همين امر می

در  شوند و تر می مجددا همين ارتباط ضعيف، ناراحتی ها را بيشتر می كند و باز هم ارتباطات ضعيف .خانواده گردد

های ارتباطی خود تالش  واقع یک سيکل معيوب ایجاد می گردد. بنابراین والدین باید برای بهبود بخشيدن مهارت

 بيشتری داشته باشند.

یک یا دو مشکل  كه كنيم در هر نقطه زمانی، های قدیمی بسيار مشکل است. بنابراین توصيه می تغيير دادن عادت

 كار كنيد و بهتر است هر دو والد با هم روی این مشکالت كار كنند.  ارتباطی را شناسایی كرده و روی آن

می تواند بی توجهی  كنيم. اشاره می باشد ترین مشکل ارتباطی می شایعبه طور مثال به مشکل بی توجهی كه  ادر اینج

صدای بلند  ناشی از عوامل خارجی و یا داخلی باشد. عوامل خارجی شامل: قطع شدن ارتباط كودكان، زنگ تلفن،



خستگی، خشم، اضطراب، فکر كردن راجع به موضوع دیگر یا بی تفاوتی نسبت به آنچه كه  تلویزیون و عوامل داخلی:

 دیگران در مورد آن صحبت می كنند. 

مکالمه ای كه در آن بی توجهی غالب باشد معموال حاوی قطع مکالمه به طور مکرر به منظور پرسيدن سوال بحث 

باشد. تظاهرات غير كالمی آن نيز بصورت نگاه نکرن به شخص گوینده و تظاهرات منفی  د كردن میكردن یا انتقا

 باشد. چهره می

 :توانند اختالف عقاید و عدم توافق را بپذیرند تا زمانيکه  اكثر مردم می ی خوب باشيد. یک شنونده راه حل

این  ی خوب و موثر باشيد، اینکه یک شنوندهی آنها نيز شنيده و درک شده است. برای  احساس كنند عقيده

 ا را باید رعایت كنيد:زاج

شوند را حذف كنيد: مثال تلویزیون را خاموش كنيد، روزنامه را كنار  هایی كه موجب انحراف توجه می محرک .1

 بگذارید و یا یک زمان دیگر را برای صحبت كردن پيشنهاد كنيد كه محركی وجود نداشته باشد.

شود جدا كنيد. سعی كنيد  شود را از اینکه چطور گفته می درک كنيد: باید آنچه كه گفته می گوش بدهيد و .2

ی نظر شخص مقابل بفهميد. شما حق دارید موافق نباشيد ولی نظر خود را فقط بعد از  موضوع را از نقطه

 اتمام صحبت شخص مقابل بيان كنيد.

اید آن  ه شخص مقابل بداند شما واقعا گوش دادهمنعکس ساختن و خالصه كردن: یک راه مفيد برای اینک .3

است كه در طول مکالمه جمالتی بگویيد كه داللت بر این باشد كه شما واقعا به آنچه گفته شده توجه نشان 

 طور خالصه بيان كنيد. ههای شخص را ب اید. روش دیگر آن است كه بدون اینکه قضاوت كنيد تمام گفته داده

شود تا مفهوم آن  كند سواالتی می (: وقتی در مورد آنچه كه فرد دیگر صحبت میClarifyساختن ) نروش .4

 اید. تر گردد، در واقع شما درک بيشتری از مطلب پيدا كرده و بهتر گوش داده روشن

تواند در مورد اینکه شما چقدر به آنچه كه گفته  (: زبان بدن میbody languageاستفاده از زبان بدن ) .5

های بيان عالقه از طریق زبان بدن عبارتند از برقراری  ارید، اطالعات زیادی بدهد. بعضی راهشود عالقه د می

ی عالقمند در صورت، تکان دادن سر به منظور نشان دادن موافقت با  ارتباط چشمی، نشان دادن چهره

 های شنيده شده و اجتناب از تظاهرات منفی صورت)چهره( صحبت

مهمترین  جنبه، پذیرش اجتماعی )توسط والدین و همتاها(، كفایت شناختی )توانایی در سنين قبل از مدرسه 

ها توانایی ورزش، ظاهر، عملکرد  ترین جنبه باشد. در دوران مدرسه مهم یادگيری و حل مشکالت( و كفایت فيزیکی می

 باشد. تحصيلی و پذیرش توسط همتاها می



های خود به  ن تواناییهایی است كه بتواند در بهتری هت پرورش مهارتبنابراین كار اصلی والدین كمک به كودک در ج

توانند منجر به تقویت اعتماد به نفس مثبت در كودكان شوند اشاره  هایی كه می د. در اینجا به راهموفقيت برس

 كنيم: می

 های كودک خود را تشویق كنيد:  عالیق و توانایی (1)

های مختلف آگاهی داشته باشند و  های او در جنبه توانایی و ضعفوالدین باید در مورد عالیق كودک خود و 

كند یا اینکه  ها افزایش دهند. این امر احساس خوبی در كودک ایجاد می های او را در آن توانایی مهارت

 ی خاص كفایت دارد. كند كه حداقل به اندازه كودكان دیگر همسن خود در آن حوزه احساس می

 كنيد:مرتبا كودک را تشویق  (2)

 .های متفاوت كودک را تشویق كنيد به شکل

 های طبيعی كودک را تشخيص بدهيد: ها و پيشرفت موفقيت (3)

های طبيعی كودک را تشخيص داده  ای انجام دهد، پيشرفت به جای اینکه منتظر باشيد تا كودک كار برجسته

این حس پيشرفت و موفقيت با و تشویق كنيد. مثال نقاشی او را جایی كه در معرض دید باشد قرار دهيد. 

 شود. نمایش دادن كار او به دیگران تقویت می

 كودک خود را در تصميم گرفتن تشویق كنيد:  (4)

ها مشکل خواهد  گيری گيری نمایيد، او در آینده در تصميم اگر شما در تمام موارد برای كودک خود تصميم

های  خوب و احساس شکست برای تصميمی احساس موفقيت برای تصميمات  داشت و هيچگاه شانس تجربه

 باشند. نادرست را پيدا نخواهد كرد و هر دو مورد از تجارب یادگيری مهم می

گيری را باید به كودكان در موارد كوچک بدهيم. مثال انتخاب  های اول زندگی مسئوليت تصميم از همان سال

ه ن تعداد پيشنهادات نيز مهم است و بكند. محدود كرد پيراهن از بين دو پيراهنی كه مادر پيشنهاد می

 توان تعداد آنها را افزایش داد. تدریج می

 اجازه بدهيد كودک گاهی مخاطره كند )ریسک كند(: (5)



دهيد، ولی در بعضی موارد اجازه  های خطرناک را نمی ی وارد شدن در فعاليت اگر چه، هيچگاه به كودک اجازه

ی بردن بشقاب شکستنی را به كودک سه  اری از والدین اجازهبدهيد كه شکست را تجربه نماید. مثال بسي

دهند در حاليکه اگر در بردن آنها موفق شود و شما او را تشویق كنيد او احساس اعتماد به  ی خود نمی ساله

نفس بيشتری خواهد كرد. اگر بشقاب بيفتد و بشکند به عنوان یک اتفاق باید اوضاع را در دست بگيرید، تا 

بياموزد چگونه با شکست باید روبرو شود. در كودكان كوچکتر باید برای تالشی كه انجام پذیرفته  كودک نيز

ی عمل را پاداش دهيد و بعد از اینکه در یک كاری شکست خورد به او كاری  نکه فقط نتيجهآتشویق كنيد نه 

 باشد. بدهيد كه احتمال موفقيتش در آن بيشتر می

 به كودک خود مسئوليت بدهيد: (6)

باشد. مهم آن  هدف ما در اینجا كمک به كودک در به دست آوردن حس پيشرفت و همکاری با خانواده می

 كنيم. دهيم بلکه تالش او را تشویق می ی كار او اهميت نمی است كه ما فقط به نتيجه

 از كودک خود نخواهيد كه كامل باشد: (7)

تواند  گاه نمیچگيرد كه هي شد و كودک یاد میاگر از كودک خود بخواهيد كه كامل باشد، نااميد خواهيد 

چون كودكان دوست دارند والدین از آنها راضی باشند، این موضوع باعث  انتظارات شما را برآورده كند و

 های كودک خود را تشویق كنيد. شود. به جای درخواست كامل بودن، تالش اعتماد به نفس پایين در آنها می

 اشيد:در توصيف كودک خود مطلق نب (8)

وقت هيچ كاری را درست انجام  دهی، هيچ از گفتن این جمالت بپرهيزید: تو هميشه كارها را اشتباه انجام می

دهد. به جای این جمالت  ی خود را برای تغيير از دست می دهی. با شنيدن این جمالت، كودک انگيزه نمی

از ظهر واقعا اتاقت به  یيد. مثال: امروز بعدكنيد، توصيف نما توانيد آنچه را كه در آن موقعيت مشاهده می می

 اید. هم ریخته بود. با این جمله او را شلخته قلمداد نکرده

 بازخوردهای منفی را محدود كنيد: (2)

كنيم.  بازخوردهای منفی نظير )نه، نکن، بسه دیگر( را بخصوص در والدین كودكان لجباز زیاد مشاهده می

باشد. مثال یک مادر ممکن  ی آخر منفی می كنند ولی نتيجه شروع میگاهی والدین با یک بازخورد مثبت 



هایت را جمع كردی، چرا هميشه اینکار را  است بگوید: پسرم تو امروز كار خوبی كردی كه اسباب بازی

. در انتهای این جمالت نهایتا مكنی، اگر به موقع همه را جمع كنی من مجبور نيستم با تو اینقدر دعوا كن مین

 بينيم. ير منفی را میتاث

 ای ندهيد كه نتوانيد آن را انجام دهيد:  به كودک خود وعده (10)

كند به او توجهی ندارید و برایش احترام  وقتی مکررا قول داده ولی به قول خود عمل نکنيد، كودک فکر می

بيند. از طرف  دهد و اعتماد به نفس او آسيب می قائل نيستيد. در نتيجه ارزش خود را مورد سوال قرار می

خواهيد، كودک شما را به عنوان یک انسان صادق بشناسد تا این صفت به او نيز انتقال یابد.  دیگر شما می

 بنابراین قبل از وعده دادن از خود بپرسيد آیا قادر به عمل كردن به آن هستيد یا خير.

 :كودک را تشویق كنيد تا به صورت مثبت از صحبت كردن با خود استفاده كند (11)

ی خود بگوید نظير : چه كار خوبی  كه یک كار خوبی انجام داد، به او یاد بدهيد جمالت مثبت درباره زمانی

توانيد از طریق الگو برداری از خودتان به وی آموزش دهيد. مثال خودتان با صدای  انجام دادم. این كار را می

خوشمزه شده است. هرچه بيشتر كودک  كنم این ساندویچی كه درست كردم خيلی بلند بگویيد من فکر می

 كند. در مورد خود جمالت مثبت بگوید، آنها را بيشتر باور كرده و احساسات درونی مثبت پيدا می

 های حل مسئله را آموزش دهيد:  به كودک خود مهارت (12)

از حل تمام مشکالت كودک خود اجتناب كنيد. در عوض راه حل كردن مشکالت را به او آموزش دهيد. 

های ممکن را در نظر  حل باشد. ابتدا كمک كنيد راه بهترین محل برای شروع آموزش، حين بازی كردن می

 بگيرید، سپس هر كدام را ارزیابی كرده و بهترین آنها را انتخاب نماید. 

 های اجتماعی را آموزش دهيد: به كودک خود مهارت (13)

كنند در نتيجه به  مثبت بيشتری نيز دریافت می های اجتماعی خوبی دارند، بازخوردهای كودكانی كه مهارت

آموزید سطح تکاملی  ها را می اعتماد به نفس بيشتری دست خواهند یافت. زمانيکه به كودک خود این مهارت

او را به خاطر داشته باشيد. مثال اگر كودک شما دو ساله است، ممکن است هدف شما بازی بدون خشونت 

كنند حتی اگر كودكان دیگری نيز حضور داشته  خودشان به تنهایی بازی میدر این سن كودكان با  باشد.



شود. بدین معنی كه كودكان نزدیک  باشند. در سنين دو تا پنج سال، بازی انفرادی تبدیل به بازی موازی می

سال، در  7تا  5كنند. در سنين  دهند ولی با یکدیگر بازی نمی همدیگر یک بازی مشابه را انجام می

شوند. پس در هر كدام از این سنين شما بازی بدون خشونت را تشویق  های بازی مشاركتی وارد می ليتفعا

 كنيد. می

 با كودک خود وقت بگذرانيد:  (14)

های مثبت اعتماد به  برید. این پيام دهد كه از بودن با وی لذت می گذراندن وقت با كودک خود این پيام را می

 برد. نفس او را باال می

 خود را بپذیرید:كودک  (15)

 پذیرید.  كودک خود را می، ی نقایص یک جزء اصلی هر ارتباط عاشقانه، این است كه شما عليرغم همه      

 

 

 نتیجه گیری  نهایی

 باشد: كودک آزاری میجامعه از طرق زیر قادر به پيشگيری موثر از بروز پدیده 

 مقابله مؤثرتر با عوامل متعدد استرس زای زندگی ونيازها تقویت افراد خانواده برای سازگاری بيشتر و  –

 آزاری كودک تشخيص عالئم مخفی و پنهان موارد ترویج الگوهای سالم و –

 كودكان آميز با حساسيت نسبت به رفتارهای سوء و خشونت تشویق افراد جامعه به توجه و  –



 آزاری كودک های وابسته به بهتر پدیدهو اعضای خانواده در جهت تضمين امنيت و شناخت  كودكانآموزش   –

   آزاری كودکهای  هوشياری نسبت به عالئم فيزیکی یا روانی  و شاخص   –

 .........................    و سعی درارائه راهکارهای مناسب جهت پيشگيری از آزارمجدد و توقف آزارهای بعدی  –
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