
 

 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز

  مرکز فوریتهاي جراحی شهید رجایی            

  

  کودك آزاري چه زیان هایی براي کودکان دارد ؟

کودکی دوران رشد و شکل گیري شخصیت است. انواع کـودك 

آنـان  آزاري در این سال هاي حساس و مهم ، به رشد و سالمت

آسیب هاي جدي می رساند. کودکان آزار دیده در همـه جنبـه 

هاي رشد مانند رشد جسمی ، ذهنـی ، روانـی و اجتمـاعی بـا 

مشکالت و نارسایی هاي فراوانی روبرو خواهندشد. بررسی هاي 

انجام شده نشان می دهـد بسـیاري از کودکـانی کـه در دوران 

در بزرگسالی خود بـه کودکی قربانی آزار و بدرفتاري بوده اند ، 

آزار کودکان پرداخته اند و این بزرگتـرین زیـان کـودك آزاري 

  است که سبب تداوم آن می شود. 

  
  

  چگونه می توانیم از کودك آزاري پیشگیري کنیم ؟

ــانتر و  ــر ، آس ــھ بھت ــگیری ھمیش پیش
سریعتر از درمان است. بـرای پیشـگیری 
از کــــودک آزاری مــــی تــــوانیم از 

 استفاده کنیم :راھکارھای زیر 

خانواده ، خودداري از ازدواج دقت در ازدواج و تشکیل  )1

هاي تحصیلی ، ناشناخته ، شتابزده و ازدواج در سنین 

 پایین.

 توجه به تنظیم خانواده و تعداد مناسب فرزندان. )2

خود در زمینه پرورش فرزندان و شیوه افزایش آگاهی  )3

 هاي مناسب رفتار با آنان

انجام وظایف خود به عنوان پدر پذیرش مسئولیت ها و  )4

 ، مادر ، سرپرست  و ... نسبت به کودکان.

 آشنایی با حقوق و نیازهاي اساسی کودکان. )5

توجه بـه سـالمت جسـمی و روانـی خـود و کـاهش  )6

فشارهاي عصبی و مشکالت رفتاري خـود کـه سـبب 

 کودك آزاري می شود.

تقویت روحیه کمک گرفتن هنگام برخورد با مشکالت  )7

ی با مراکز حمایتی ، امداد در مورد کودکـان و و آشنای

 خانواده ها.

  به چه رفتارهایی کودك آزاري می گوییم ؟

کودکان به علت ویژگی هایی که از نظر سنی دارند بسیار آسیب 

پذیر هستند و نیاز به حمایت و مراقبـت مـا دارنـد. امـا گـاهی 

دکان بزرگساالن به دالیل مختلف به جاي حمایت و مواظبت از کو

آنان را مورد آزار قرار می دهند. کودك آزاري شامل رفتارهـایی 

است که توسط افراد دیگر خصوصا بزرگساالن نسبت به کودکان 

انجام می گیرد و به نوعی سالمت جسمی و روانی کودکان آسیب 

می رساند. رفتارهایی که به صورت تصـادفی انجـام مـی شـوند 

د اینکه کودکی بـه علـت کودك آزاري به حساب نمی آیند مانن

  تصادف با اتومبیل دچار نقص جسمی شود.

  کودك آزاري چگونه صورت می گیرد ؟

  کودکان به صورت هاي مختلف مورد آزار قرار می گیرند:

  

  

 کودك آزاري جسمی  )1

یعنی رفتارهایی که به جسم کودك صدمه مـی زنـد ماننـد 

  کتک زدن ، سوزاندن ، مجروح کردن ، شکستن و ...

  

 آزاري روانی کودك )2

شامل رفتارهایی است که به سالمت روانی کـودك آسـیب مـی 

  ، تبعیض و ... رساند مانند توهین کردن ، ترساندن ، تحقیر کردن

  

 بی توجهی و غفلت  )3

یعنی توجه نکردن به نیازهاي اساسی کودکـان ماننـد تغذیـه ، 

بهداشت ، پوشاك ، آموزش و ... در حدي که به سالمت جسمی و 

  آنان آسیب برسد.روانی 

  

 سوء استفاده )4

یعنی استفاده از کودکان در ارتباط با مواد مخدر ، وا داشتن آنها 

به کارهاي دشوار ، سوء استفاده جنسی به صورت هاي مختلف و 

...  

  

  
  

  چرا کودکان مورد آزاد قرار می گیرند؟

: گاهی والدین یا افراد دیگر کـه بـه  ناآگاهی والدین )1

انند نمـی داننـد کـه رفتـار آنهـا کودکان آزاد می رس

مانند کسانی که کودکان را تنبیـه کودك آزاري است ، 

بدنی می کنند. مورد تحقیر و توهین قرار می دهند. به 

نیازهاي اساسی آنها توجهی ندارند و ایـن رفتارهـا را 

 عادي و معمولی می دانند.



 

 

  

که کودکـان از : فقر سبب می شود  مشکالت اقتصادي )2

دسترسی به نیازهاي اساسـی خـود ماننـد آمـوزش ، 

تغذیه و ... محروم شوند ویا والدین به علت بهداشت ، 

فشارهاي مالی با رفتارهایی مانند پرخاشگري خشونت 

 ، بی توجهی و ... کودکان را مورد آزار قرار دهند.

  

: به علت خصوصیاتی که در افراد ایجاد می کند  اعتیاد  )3

پرخاشگري ، بی مسئولیتی ، کاهش عواطف و ... د مانن

سبب می شود که کودکان مورد آزار بـه ویـژه از نـوع 

 سوء استفاده قرار گیرند.

  

که والدین به بیمـاري در صورتی :  بیماري هاي روانی )4

با رفتارهایی مانند تندخویی ، هاي روانی مبتال باشند. 

ی از خشونت ، ناسازگاري ، بـی تـوجهی و ... کـه ناشـ

 بیماري روانی آنهاست ، سبب آزار کودکان می شوند.

  

: مشـاجرات شـدید و طـوالنی  مشکالت خـانوادگی )5

والدین ، جمعیت زیاد خانواده ، شـیوه هـاي تربیتـی 

نامناسب ، در برخی موارد وجود ناپدري و نامادري و ... 

سبب می شود که کودکان مورد آزار قـرار گیرنـد تـا 

گی یکـی از دالیـل کـودك حدي که مشکالت خانواد

 آزاري به شمار می رود.

  

: کودکانی که مشکالت نسبتا پایدار  مشکالت کودکان )6

و شدید دارند بیشتر از سایر کودکان مـورد آزار قـرار 

می گیرند مانند کودکانی که دچار بیماري هاي جسمی 

مزمن و طوالنی مدت یـا مشـکالت رفتـاري از قبیـل 

فعالی ، اضطراب ، شـب پرخاشگري ، بی قراري ، بیش 

ادراري و ... هســتند بــه علــت مشــکالتی کــه بــراي 

بزرگساالن ایجاد می کنند و نیـز بـه سـبب ناآگـاهی 

والدین از این مشکالت اغلب مورد آزار جسمی و روانی 

 قرار می گیرند.

  

: مشکالتی که در مدرسه براي دانش  مدرسهمشکالت  )7

حد ، ندیدن  آموزان ایجاد می شود مانند انتظار بیش از

تفاوت ها ، ایجاد اضطراب ، ترس و رقابت هاي شدید ، 

تبعیض ، تنبیـه بـدنی ، تحقیـر و تـوهین و ... سـبب 

 آزارهاي جسمی و روانی کودکان می شوند.

  چگونه می توانیم کودك آزاري را کاهش دهیم ؟

 کودکان را بیشتر و بهتر بشناسیم : )1

که رفتار بهتري با  شناخت کودکان و نیازهاي آنان سبب می شود

آنها داشته باشیم. براي این کارمی توانیم از روش هـاي مختلـف 

مانند خواندن کتاب هاي مناسب ، شرکت در کالس هاي آموزشی 

  ، مشورت کردن با افراد آگاه و ... استفاده کنیم.

 علت کودك آزاري را بشناسیم : )2

علت  کودك آزاري مانند هر رفتار دیگري علتی دارد. سعی کنیم

آن را پیدا کنیم و با برطرف کردن آن ، کـودك آزاري را کـاهش 

دهیم. ممکن است برخی از مشکالت را نتوانیم از بین ببـریم. در 

  آن صورت پذیرفتن آن بهتر از آزار دادن کودکان است.

 از دیگران کمک بگیریم : )3

و آگاهی است ، نه کمک گرفتن و مشورت کردن نشانه هوشیاري 

راي کاهش مشکالت خود می توانیم از مراکز مشـاوره ناتوانی ، ب

حضوري ، تلفنی ، سازمان هاي غیر دولتی ، افراد آگاه و ... کمک 

  بگیریم .

 آرامش خود را حفظ کنیم : )4

زندگی همیشه با مشکالت همراه است. سعی کنیم خشم خود را 

کنترل کنیم و براي مشکالت چـاره جـویی نمـاییم. بسـیاري از 

ها در شرایطی انجام می گیرد که والدین قـادر بـه کودك آزاري 

آموختنی اسـت و مـی کنترل خشم خود نیستند. کنترل خشم 

  توانیم با تمرین بر خشم خود غلبه کنیم.

  

در زمان مشاهده هر گونه کودك آزاري فوراً با اورژانس  -

) تمــاس گرفتــه و بــه واحــد مــددکاري 123(شـماره 

 نی شود. اجتماعی بیمارستان نیز اطالع رسا

  

  

  

 
  

  

  : آوري کنندهگرد 

  الدن شمس

  95تابستان


