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 نایافته اولیه در کودکان آزاردیدهسازش هایوارهطرح مطالعه تحلیلی
 

 16/12/94تاریخ پذیرش:  13/09/94تاریخ دریافت: 

 4 ، آرزو مجرد3خانزاده، عباسعلی حسین2ملیحه طاهر ،1*رمحبوبه طاه

 چکیده

و اجتماعی است و خانواده نقش  بسشیار اساسشی را     شناختیفرآیند تحول كودك تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روان هدف:زمینه و 

در میان خانواده در معرض خطر خششونت و   ییهرجادهد كه كودكان بیشتر از پژوهشی نشان می هپیشین هكند. مطالعدر این زمینه ایفا می

كند می روانی آشفته ازنظرشود وي را و غفلت كه به كودك وارد می هاي جسمی، جنسی، روانیگیرند و این آسیببدرفتاري قرار می

 یدهسازمان در را مهمی عناصر شناختی، نق  عنوانبه هاوارهطرحشود. و تفکرات غیرمنطقی در ذهن او می هاوارهطرحو باعث ایجاد 

 كنند.می ایفا رویدادها از فرد هايتجربه تفسیر هو نحو شخصیت

هشاي  هاي علمی با كلیدواژهبدین منظور پایگاهانجام شد.  ياكتابخانهتوصیفی و مطالعه  -مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی :روش 

مواردي كه داراي اطالعات معتبر علمشی بودنشد    آمدهدستبههاي اسناد و مقالهمرتبط با موضوع پژوه  مورد جستجو قرار گرفت و از 

 و استنتاج قرار گرفتند. مورد تحلیل، بررسی، مقایسه، تبیین

 وارهطشرح  18 بیشتردهد كه اولیه در كودكان آزاردیده نشان می نایافتهسازش يهاوارهطرح ینهدرزمپژوهشی  هبندي پیشینجمع ها:یافته

هشا و  هشر یشا از آزارگشري   معرفشی ششد، در كودكشان آزاردیشده وجشود دارد و       (1990) اي كه توسط جفشري یانش   اولیه نایافتهسازش

 شود.اولیه می نایافتهسازش يهاوارهطرحگیري و تشدید یا یا چند مورد از خود منجر به شکل نوبهبههاي والدین بدرفتاري

، اجشراي  هشا، اراهشه راهکارهشاي پیششگیري    یابی آسشیب هاي كافی براي ریشهریزيالزم است در سطح خرد و كالن برنامه گیری:نتیجه

 صورت گیرد. جهت جلوگیري از آزار كودكان هاي تخصصیو برگزاري نشست پژوهشی هاي آموزشی وبرنامه

 با كودك يبدرفتارآزاري، نایافته اولیه، كودكسازش يهاوارهطرحها: کلیدواژه
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 مقدمه
در  یشژه وبهپذیر كردن كودكان ترین نهاد جامعهخانواده اساسی

هاي حساس اولیه زندگی است كه تحشت ششرایط صشحیح    سال

هششاي بششالقوه خششود را سششازد تششا توانششاییكودكششان را آمششاده مششی

هشاي سشودمندي را در   افراد بالغ نق  عنوانبهشناسایی كنند و 

هشا  است كشه پشژوه   این در حالی  .(1جامعه بر عهده گیرند )

بیشتر از هر جاي دیگري  خانه مکانی است كه نشان داده است

 70تشا   50بشین   كشه يطشور بشه شود، به حقوق كودك تجاوز می

گیرنشد، قربشانی   قرار مشی  سوءاستفادهدرصد كودكانی كه مورد 

             البتشششه .(2انشششد )خششششونت والشششدین و نزدیکشششان خشششود بشششوده 

جدیدي نیست و نگاهی بشه تشاریخ نششان     هآزاري پدیدكودك

مایملشا والشدین تلقشی     عنوانبهدهد كه از دیرباز كودكان می

والدین هر رفتاري با كودكان را حق خشود   روینازاشدند و می

 (.3دانستند )می

در طول تاریخ همواره كودكشان مشورد آزار و بشدرفتاري    

هشاي خیشالی   هشا و داسشتان  و حتی در اسشطوره  اندگرفتهقرار می

آزاري هایی در مشورد كشودك  داستان وفوربهادبیات كالسیا 

(. امششروزه 4تششوجهی نسششبت بششه كودكششان وجششود دارد )  و بششی

 یرابشه زششود  تلقی مشی پنهان هاي بزهکاري ءآزاري جزكودك

دیده نسبت به تضییع حقوق دلیل ضعف جسمی و شخصیتی بزه

ایشن آزار بشه   (. 5ششود ) نمی جرماعالمو آزاردیدگی وي، نوعاً 

 و ،كودك به توجهیبی جنسی، جسمی، آزار شامل كودك

 مشششهورترین تعریفششی كششه از   در (. 6) اسششت عششاطفی آزار

          آزاري عبششارت ازاسششت، كششودك شششدهاراهششهآزاري كششودك

سشال روا   18استفاده و غفلتی است كه نسبت به افشراد زیشر   سوء

، رششد،  یسشالمت بهآن آسیب واقعی و یا بالقوه ه شود و نتیجمی

 اعتمشاد قابشل مسئوالنه و  هبطدر بافت یا را بقا، و شأن كودك

 (.4)است 

تششوجهی افششرادي كششه در دوران كششودكی مششورد آزار و بششی

برابشر بیششتر بشه علشت      8تشا   4 نوجشوانی  ه، در دوراندقرارگرفته

برابشر بیششتر احتمشال دارد     2 شوند وارتکاب جرم بازداشت می

در معرض خطر باالي  هاآننیز بازداشت شوند.  یسالبزرگدر 

شکست تحصیلی قرار دارند. همچنین كودكانی كه مورد آزار 

 هششاي آینششده بششه گیرنششد بیشششتر احتمششال دارد در سششال قششرار مششی

 سوءاسشتفاده مشورد   یطوركلبههاي روانی مبتال شوند و بیماري

هاي مزمن و سشالمتی  در دوران كودكی در ناخوشی شدنواقع

 (.7د )زندگی نق  داري بعدي هاسال پایین در

هشاي  بین تجربه هتواند به فهم رابطهایی كه مییکی از مدل

هاي دوران كودكی و نوجوانی مثشل  تجربه خصوصبهزندگی 

شناختی بعشدي كمشا كنشد    هاي روانآزاري با آسیبكودك

یانش    جفشري  توسط 1990 است كه در سال 1وارهطرحنظریه 

هشاي  بشه   ، تجشر وارهطشرح  ه(. بر اساس نظری8است ) شدهمطرح

زاي دوران كششودكی در خششانواده، در رابطششه بششا منفششی و آسششیب

نایافتشه  سازش يهاوارهطرحهمساالن و در جامعه منجر به رشد 

الگششوي نایافتششه اولیششه سششازش وارهطششرح(. 9شششود )مششی 2اولیششه

هشا و  هشا، ششناخت  ها، هیجشان اي است كه شامل خاطرهگسترده

خود با دیگران اسشت و   ه خود و رابطهدربارهاي بدنی احساس

 از دیشدگاه (. 8)نایافتشه اسشت   ، پاسخ سازشوارهطرحاین  هنتیج

هاي فکري و قالبنایافته اولیه سازش يهاوارهطرح( 10یان  )

هاي افراد د كه تجربهثباتی هستنساختارهاي شناختی عمیق و با

كه كودكان  یدرروشكنند و دهی میي و سازمانگررا میانجی

كننششد نقشش  دارنششد. ایششن  ت مششییرا درك و مششدیر یطشششانمح

آینشد بشه زنشدگی    در دوران كودكی به وجشود مشی   هاوارهطرح

 حشال ینباایابند و تا حد زیادي ناكارآمدند، راه می یسالبزرگ

هشاي بعشدي محسشوب    تجربه اطالعات و الگویی براي پردازش

 شوند.می

 يهششاوارهطششرحكششاربرد  یسششالبششزرگاگرچششه در خششالل 

هشا  شود اما در برخشی از موقعیشت  نایافته اولیه محدود میسازش

ششناختی  هاي روانو سایر آسیب توانند اضطراب، افسردگیمی

 يهششاوارهطششرح، وارهطششرح هاز دیششدگاه نظریشش .را ایجششاد كننششد

 نیاز پنج در برآورده شدن نایافتگیكام هنایافته اولیه نتیجسازش

(. یانش  و  8) اسشت نیشادین در طشول دوران كشودكی    هیجانی ب

                                                           
1. Schema Theory 

2. Early maladaptive schemas 
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بشه   ایمشن  یبسشتگ دلهشا ششامل   گویند این نیازمی (9همکاران )

نیازهشا   هدیگران و پذیرش، خودگردانی و استقالل، بیان آزادانش 

هششاي و محششدودیت هششاي پششذیرفتنی، خششودانگیختگیو هیجششان

 نیششاز پششنج از ایششن هركششداماگششر  (.11و  10بینانششه اسششت )واقششع

برآورده نشود فرد در عملکردش در یا یا چند حوزه از ایشن  

نششده  ششود و بسشته بشه نیشاز ارضا    دچار مششکل مشی   هاوارهطرح

ممکن است بریدگی و طشرد، اسشتقالل و خشودگردانی مختشل،     

 یزنگش بشه گشوش و  دهشی هشاي مختشل، دیگشر جهشت    محدودیت

ارتباط با والدین و  چنانچهو بازداري را تجربه كند.  ازحدی ب

 يهشا وارهطشرح بهینشه مطلشوب نباششد     در حشد  محیط اجتمشاعی 

         ا چنشد حشوزه در كشودك ایجشاد    نایافته اولیه در یشا یش  سازش

 (. 10) شودمی

توجه به ایشن نکتشه اسشت كشه      وارهطرح هكلید اساسی نظری

در طشی دوران كشودكی یشا     نایافتشه اولیشه  سشازش  يهاوارهطرح

زاي ایشن  هشاي آسشیب  یابنشد و از تجربشه  نوجوانی گسشترش مشی  

كششودكی  يهششاباتجربششهافششراد  درواقششع .شششونددوران ناشششی مششی

          يهششاوارهطششرح، سوءاسششتفادهغفلششت و یششا  آزار، فراگیششر از 

 (.9)دهند نایافته اولیه را گسترش میسازش

 آزارياز كودك ان جهت پیشگیريكودكحقوق توجه به 

این  ،اهمیتی وافر دارد كودكی و برآورده شدن نیازهاي دوران

( و چشه  12هشاي داخلشی )ماننشد    در حالی است كه چه پژوه 

آزاري از شیوع بشاالي كشودك   (4 مانند)هاي خارجی پژوه 

آزاري كشودك  كشه یشن ابنابراین با توجشه بشه    .كنندحکایت می

سشاز  توانشد زمینشه  كودكی می اي منفی در دورانتجربه عنوانبه

نایافته اولیشه باششد، پشژوه     سازش يهاوارهطرحایجاد و رشد 

نایافته اولیه در كودكشان  سازش يهاوارهطرححاضر به بررسی 

توصشیفی و   -ه از روش تحلیلشی با استفادو پردازد آزاردیده می

به دنبال پاسخگویی به این پرس  است كشه   ياكتابخانهمطالعه 

آزاردیده چگونشه  نایافته اولیه در كودكان سازش يهارهواطرح

پیشششنهادها و  شششوددر ایششن مقالششه سششعی مششی  ینهمچنششاسششت . 

الزم در ارتباط با اقشدامات   شناختیحقوقی و روان راهکارهاي

        هشششاي اجتمشششاعی و متعاقشششب آن پیششششگیرانه از چنشششین آسشششیب

 اراهه شود.نایافته اولیه سازش يهاوارهطرحگیري شکل

 ششده تقسشیم این مقاله به چهشار بخش     بدین ترتیب ساختار

آزاري، وسششیع بششه مبحششث كششودك طششوربششهاسششت. بخشش  اول 

پردازد. در بخش  دوم  تاریخچه، انواع، علل، و عوارض آن می

اولیه، انشواع، علشل و پیامشدهاي آن     نایافتهسازش هايوارهطرح

ششود و در بخش  سشوم بشه بررسشی      مبسشوط بحشث مشی    طشور به

دیششده اولیششه در كودكششان آزار  نایافتششهسششازش هششايوارهطششرح

گیشري و راهکارهششاي  شششود و در پایشان نیشز نتیجششه  پرداختشه مشی  

 شود. پیشگیرانه اراهه می

 آزاری کودک

آزاری از منظففر حقففو ی، کففودکو توصففی  تعریفف   

 شناختیاسالمی، و روان

ها در جوامع مختلف بشري فرهن با توجه به تفاوت قوانین و 

 ؛تشوان اراهشه نمشود   آزاري نمشی تعریف یکسشانی بشراي كشودك   

بنابراین هر كشوري تعریف خاص خود را دارد و حتی اطشالق  

فرهن  است. طبق تعریف  ، وابسته بهكودك به یا فرد هواژ

 18هر انسان كمتشر از   1جهانی سالمتشده توسط سازمان اراهه

از دیدگاه حقوقی كودك یا شود و كودك محسوب می ،سال

سشن بشه نمشو جسشمی و      ازنظشر شود كه صغیر به كسی گفته می

 كشه یشن اروانی الزم براي زنشدگی اجتمشاعی نرسشیده باششد. در     

به قبل از آن تعمشیم   كهیناتولد است یا  هآغاز كودكی از لحظ

، بشین  ششود كند و از زمان انعقاد نطفه كودكی آغاز میپیدا می

نظشر وجشود دارد   هاي حقوقی كشورهاي مختلف اخشتال  نظام

(. از دیدگاه اسالم، از زمشان انعقشاد نطفشه و قبشل از دمیشده      13)

احکام  هگیرد و در زمینقرار می یتموردحماشدن روح، جنین 

است كه در  شدهگرفتهجزایی و مدنی، حقوقی براي او در نظر 

ایشران   هقشوانین موضشوع   هاي فقهی آمده است و عینشاً در كتاب

انعکاس یافته است، بر اساس قوانین ایران و كنوانسیون حقشوق  

 ششده گرفتشه سشالگی در نظشر    18 كودك، سشن پایشان كشودكی   

 را آزار و اذیت نوجوانان، و كودكان از حمایت قانون. است

                                                           
1. World Health Organization 



 مجرد آرزو خانزاده،حسین عباسعلی طاهر، ملیحه طاهر، محبوبه                                                                                            و....     تحلیلی مطالعه 

56 

 و روانشی  و روحی شکنجه ندانسته و جسمی شکنجه مختص

 (.14) اسشت  دانسشته  جرم را كودكان تحصیل از ممانعت حتی

قانون حمایت از كودكان و نوجوانشان   4و  3و  2بر اساس مواد 

تعریشف   گونهیناآزاري را توان كودكمی 1381مصوب سال 

 كودكشان،  روحی و جسمی شکنجه و خشونت هرگونهكرد: 

كششی  بهشره  ازجملشه  سوءاسشتفاده  و كششی بهشره  آزار، و اذیشت 

اقتصشادي و جنسششی و نادیششده گششرفتن عمششدي حقششوق كششودك  

 آزاريكشودك  تحصشیل و  روانشی  بهداششت  ،سالمت ازجمله

 .شودمی نامیده

              یطشششوركل بشششه از دیشششدگاه اسشششالم، خششششونت و آزار و   

هایی كه متضمن ضرر جسمی، مالی یا روانی كارگیري روشبه

مجشازات بشراي    عنشوان بهاست و تنها در مواردي حکوم باشد م

است. خداوند به بشر، شخصیت و كرامشت   یزشدهتجومجرمان 

هشاي فشردي و اجتمشاعی،    زمینشه ه ذاتی بخشیده اسشت و در همش  

 233 ههمچنین در آی .(15كند )ها را به عدالت دعوت میانسان

آمده است كشه پشدر و مشادر نبایشد بشه فرزنشد خشود         1بقره هسور

داللت روشنی بر حرمت )حرام بشودن(  آسیبی وارد كنند و آیه 

 كیفیتشی  به تأدیب از اسالم مبین دین در. آزاري داردكودك

 (.14) است شده نهی بگیرد، تعلق آن به دیه كه

 بهداشششتطبششق تعریششف سششازمان و  شششناختیمنظششر رواناز 

 نشدادن  یشا  دادن انجشام  هرگونه به آزاريكودك( 16) جهانی

 كشودك  یشا  حقوق نقض به منجر كه شودمی گفته عملی،

 حرمشت  و تکامل زندگی، مطلوب، سالمت كهطوريبه شود

 والشدین،  توسط تواندمی آزاريكودك اندازد. خطر به را او

 كنندمی زندگی كودك به همراه كه افرادي كودك، مراقبان

 مسشئولیت،  موقعیشت  در كشودك  پیرامشون  كشه  هركسشی یا  و

 شود. اعمال دارد قرار یا اعتماد و قدرت

 آزاریتاریخچه و انواع کودک

ي طشوالنی در تشاریخ بششري    اسابقهآزاري و بدرفتاري كودك

 كشودك  ازجملشه هشاي گونشاگونی   به شکل درگذشتهكه دارد 

گري كودك ، تأدیب فیزیکی شدید، روسپیكردن رها، كشی

                                                           
 . ال تضار والده بولدها و ال مولود له بولده 1

هشاي  و حتشی در برخشی از دوره  و كار خشن وجود داشته است 

بار معنشایی منفشی بشوده اسشت     آن فاقد  تاریخی تعریف مفهومی

اعراب در دوران بدویت و پی  از ظهور اسالم، دختران (. 17)

در رم قدیم كششتن فرزنشد، حشق    كردند. می گوربهزندهخود را 

قانونی والدین بوده است و در چین باستان نیز فشروش دختشران   

ل قتشش فرمششانبششه در قشرآن نیششز (. همچنششین 18رایشج بششوده اسششت ) 

. زمانی هشم در  (15) است شدهاشارهنوزادان پسر توسط فرعون 

           هششاي بعششدي تششاریخ ایششران    عصششر صششفوي و حتششی در دوره  

هاي ویژه براي پسشران خردسشال و نوجشوان وجشود     خانهروسپی

، يدختر آزار یژهوبهآزاري، بنابراین كودك؛ (19داشته است )

 است.همزاد و همراه با جوامع بشري بوده 

 يبشدرفتار آزاري یا نوع كودك 4 بهداشت جهانیسازمان 

 كند:با كودكان را از هم متمایز می

عمشدي   يریكشارگ بشه آزاري جسمانی كه شامل الف( كودك 

فشارها و حمالت فیزیکی علیه كودك است كه موجشب درد،  

بریششدگی، دا ، كبششودي، سششوختگی، مسششمومیت، شکسششتگی   

 شود؛جسمانی میها و سایر صدمات استخوان

آزاري جنسشی ششامل درگیشر كشردن كشودك در      ب( كودك 

فعالیششت جنسششی و اسششتثمار، نششوازش و آمیششزش جنسششی و سششایر 

محرمشات اجتمشاعی و    ءكششی جنسشی كشه جشز    هاي بهشره شکل

 ؛تابو هستند ینوعبهشوند و قانونی محسوب می

رفتارهششایی  شششناختی( شششاملآزاري هیجششانی )روانج( كشودك 

زنشد و  است كه به تحول هیجانی و عاطفی كودك آسیب مشی 

هاي خود ارزشمندي و حرمشت خشود وي را تهدیشد    یا احساس

كند مثالً انتقاد، تهدید، تمسشخر، طشرد یشا ایجشاد وحششت و      می

          ارعششاب كششه بششه عملکششرد شششناختی و هیجششانی كششودك آسششیب

         محسششوبهیجششانی  آزاريكششودكرسششانند اشششکالی از  مششی

 شوند؛می

د( غفلت كه شامل برآورده نکشردن یشا كوتشاهی در بشرآوردن      

تغذیه، سرپناه و ، آموزش، رشد هیجانی، یسالمتبهنیاز كودك 

بایشد توجشه داششت كشه ممکشن       .(4)شرایط زندگی امن اسشت  
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 آزاريكششودكاسششت یششا كششودك در بیشششتر از یششا نششوع   

 (.20)تشخیص داده شود 

           ( 21از  بششه نقششل ) 1آمریکششا آزاردیششدهكودكششان  انجمششن

نششوع عمششده  ششش  را بششه آزاريكششودكهششاي مختلششف شششکل

آزاري آزاري جنسی، كشودك آزاري جسمی، كودككودك

ششناختی(، غفلشت جسشمانی و بهداششتی، غفلشت      هیجانی )روان

البتشه  بندي كرده است. طبقه و غفلت عاطفی آموزشی یا تربیتی

آزاري صشدماتی كشه در ارتبشاط بشا كشودك     باید توجه داششت  

       محسششوب آزاريجسشمانی مطششرح ششدند در صششورتی كشودك   

شوند كه پرستار یا والدین كودك قصد آزار وي را داششته  می

باشند. تأدیب كردن جسمی از قبیل با دست بشه كفشل كشودك    

آزاري مطشرح  كودك عنوانبهزدن یا با چوب پهن كتا زدن 

معقول باشد و باعشث جراحشت    كهینا شرطبهبته نشده است؛ ال

 (.4)جسمانی در كودك نشود 

 یآزارکودک بروزشیوع و 

آزاري به تعریف آن بسشتگی دارد و ششیوع آن   كودك 2شیوع

هششا و كشششورهاي مختلششف جهششان متفششاوت اسششت و   در بخشش 

شود مشاهده می توسعهدرحالباالترین میزان آن در كشورهاي 

آنچه مسلم است این است كه شیوع واقعشی آن   حالنیباا( 22)

(. مطالعشات  23ششود ) بیشتر از مواردي اسشت كشه گشزارش مشی    

آزاري متفشاوت  اند كه شیوع انواع مختلشف كشودك  نشان داده

اروپششایی شششیوع  هیافتششدر آمریکششا و كشششورهاي توسششعه .اسششت

درصشششد  35تشششا  5اي بششین  ی در دامنشششهآزاري جسشششمكششودك 

یشابی در سشوهد نششان داد كشه     زمینشه  مطالعشه است.  شدهگزارش

 بشار ایش درصد كودكشان در سشنین مدرسشه حشداقل      15 تقریباً

 انششدقرارگرفتششهتوسششط مراقبششان خششود مششورد ضششرب و شششتم     

این تجربه برایشان مکرراً اتفشاق   هاآندرصد  6تا  3 كهیدرحال

 (.22)افتد می

جنسشی   هاسشتفاد المللی، شیوع هر نوع سشوء در مطالعات بین

درصشد   15تشا   5درصشد و بشراي پسشران     30تا  15براي دختران 

                                                           
1. American association child abuse and neglect  

2. Prevalence 

دششوار   عشاطفی  آزاريگیري كودكبرآورد شده است. اندازه

هششاي آزاريالمللششی شششیوع كششودكهششاي بششیناسششت و پششژوه 

           (. مطالعششه 24كننششد )درصششد بششرآورد مششی   9تششا  4را  عششاطفی

آزاري، شششیوع كششودك نششهیدرزم (25) چهششال و كاوسششونمششاي

درصشد،   6درصد، آزار هیجانی را  7آزاري فیزیکی را كودك

درصشد گشزارش كشرده     11و آزار جنسی را  درصد 5غفلت را 

 است.

آسیب  3بروزاند كه بیشترین میزان چندین مطالعه نشان داده

شششود و بششروز سششال دیششده مششی 3كمتششر از  كبششه سششر در كششود

 ششده انیش بهشزار   100در  17سال اول زنشدگی   2در  يمغزضربه

 آزاريكودكسیستم ملی اطالعات بر طبق گزارش  (.4)است 

           میشششزان ششششیوع و بشششروز   2004در سشششال آمریکشششا  4و غفلشششت

-كشودك مشوارد   سشوم یشا آزاري و غفلت، كمتشر از  كودك

ودك و غفلتی است كه به مركشز سشرویح حمشایتی كش     آزاري

شده از سومین بررسشی میشزان   اطالعات منتشر شود.گزارش می

د دهش آزاري یشا غفلشت نششان مشی    بروز و شیوع ملی از كشودك 

و  اندشدهواقعفلت كودك مورد غ 1000كودك در هر  1/13

افتد كشه  غفلت، غفلت جسمانی بیشتر اتفاق می در داخل مقوله

ناكششافی،  هشششامل تششرك یششا رهاسششازي، غفلششت پزشششکی، تغذیشش 

ناكافی، رهشا كشردن یشا كشودك نوبشاوه       بهداشت و پوشاك

بیششترین گشروه   (. 20)ششود  بدون مراقبت در یا خشودرو مشی  

درصششد(  8/32سششاله ) 5-10سششنی در معششرض آزار، كودكششان  

درصشد(   63دهد كه دختشران ) هستند. همچنین آمارها نشان می

شوند درصد( مورد آزار واقع می 37به میزان بیشتري از پسران )

درصد( از سشوي   5/66آزارگري و اعمال خشونت )و بیشترین 

 (.20)دهد مردان )پدر و شوهر مادر( رخ می

بدرفتاري با كودكان ها معموالً از دیدگاه بعضی از خانواده

ششود و بشه همشین جهشت آمشار      یا امر تربیتی تلقی مشی  )تنبیه(

آزاري در دسشت نیسشت و خیلشی    دقیقی در خصشوص كشودك  

است كه آزار و بشدرفتاري منجشر بشه    اوقات محدود به مواردي 

                                                           
3. Incidence 

4. National Child Abuse and Neglect Data System 

(NCANDS) 
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فوت كودك شده و یا ششکایتی از طشر  یکشی از والشدین بشه      

ملکششاهی و فرهشادي    حالبااین. است شدهاراههدستگاه قضایی 

آزاري تعیین میزان شیوع كودك باهد ( در پژوهشی كه 26)

آباد اجشرا كردنشد نششان    هاي راهنمایی خرمدر كودكان مدرسه

درصد و  3/7دادند كه شیوع آزار عاطفی و جسمانی به ترتیب 

مقدم و همکاران  ییزهراپژوه   نتایجاست. درصد بوده  4/5

نفششر از  956آزاري در سششی شششیوع كششودك  ( كششه بششه برر 27)

تحت پوشش  مراكشز بهداششتی ششهرهاي      هسال 5تا  2كودكان 

درصشد كودكشان    5/67كشه  نشان داد اهواز و هفتگل پرداختند 

 70بودنشد و ششیوع آزار عشاطفی     قرارگرفتهمورد تنبیه فیزیکی 

درصد بود و مشخص گردید بیشترین میشزان آزار كودكشان از   

 گیرد.سواد صورت میسوي زنان بی

 هآمشوزان دور ( در دانش  28خوشابی، حبیبی و فرزادفشرد ) 

 3/38راهنمششایی شششهر تهششران شششیوع آزار جسششمی خفیششف را    

 5/20توجهی را درصد، بی 9/35صد، آزار جسمی شدید را در

درصد به دست آوردنشد. ویشزه،    5/62درصد و آزار عاطفی را 

آموز نشان دادند كه دان  738بررسی  ( با29مرادي و حبیبی )

درصد  4/36توجهی درصد، بی 5/17میزان شیوع آزار جسمی 

زرگشر و  طبق نتایج پشژوه   درصد است.  5/49عاطفی آزار و 

          سشششنی در معشششرض  ترین گشششروهبیشششش( 30نششششاط دوسشششت ) 

درصششد( هسششتند.  8/32سششاله ) 10-5 ، كودكششانآزاريكششودك

همچنششین ایششن پژوهشششگران نشششان دادنششد كششه درصششد فراوانششی  

تشرین  آزاري در پسران بیشتر از دختشران اسشت و ششایع   كودك

درصششد( اسششت و آزار  9/35عششاطفی ) -نششوع آزار، آزار روانششی

 دوم قرار دارد.فراوانی در رتبه  ازنظردرصد  9/29جسمی با 

 آزاریو عوارض کودک علل

فرهنگی ش اجتماعی ش پزششکی اسشت    هآزاري یا مسئلكودك

 یطوركلبهكه معموالً چندین عامل در بروز آن نق  دارند اما 

توان به سه گشروه عمشده   آزاري را میعوامل مربوط به كودك

علل محیطشی   علل مربوط به كودك، علل مربوط به والدین، و

سشن  عوامشل مربشوط بشه كشودك ششامل       نیترمهمتقسیم نمود. 

داشتن معلولیت جسمی و ضعف فیزیکی، ، 1كمتر، نمونایافتگی

تگی، نایشافتگی، وابسش  فعشالی، سشازش  تشوانی ذهنشی، بشی    یا كم

(، بیماري و بدقلقی، ناخواسته و نامششروع  31) 2پذیريتحریا

بودن، فرزندخوانده بودن و ظاهر فیزیکی الغر، زشت و بدقیافه 

 (.32كودك است )

 از: انشد عبارتترین عوامل مربوط به والدین و خانواده مهم

شده هاي طرد، خانوادهینوالد عنوانبههاي كافی فقدان مهارت

روابط اجتماعی محدود، داشتن انتظارات غیرواقعی از و داراي 

مورد خششونت قشرار گشرفتن والشدین در      هكودك، وجود سابق

آنشی عمشل    طشور بشه ن كودكی، والدینی كه بدون تفکشر و  دورا

فکري و اخالقشی افشرادي نابشالغ، خودمحشور،      ازنظركنند و می

تشوانی ذهنشی یشا    زودرنشج و حسشاس هسشتند. كشم     مزاج،دمدمی

والد بودن و طالق والدین تا ،(32)هاي روانی والدین اختالل

گیر، عدم رضایت از زندگی و گیر یا سهلوالدین سخت ،(29)

پی و ناخواسته، والدینی كشه تنبیشه كشودك را    دریا حاملگی پی

كشه بشدون تنبیشه     انشد نگشران داننشد و  نوعی روش انضشباطی مشی  

هشاي  ن، تفشاوت جسمی كودك لوس بار آید، سن پایین والشدی 

مهارتی سوادي و كمشدید فرهنگی و اختال  بین والدین، كم

پشایین  مواد مخدر توسشط والشدین و    سوءمصر  ،(33)والدین 

 عنشوان بهپذیرش تنبیه بدنی  ،(30) هاآنبودن میزان تحصیالت 

(. 34) هششاآنروش تربیتششی، طششالق والششدین، اعتیششاد و بیکششاري  

اجتماعی محدودتري دارنشد و  همچنین والدین آزارگر، روابط 

 (.35كنند )انزواي اجتماعی بیشتري را تجربه می

كننشد مربشوط بشه    والدینی كه با كودك خود بدرفتاري می

طبقه، نشژاد یشا مکشان جغرافیشایی خاصشی نیسشتند و از مشذهب،        

تحصیالت، شغل و وضعیت اجتماعی گونشاگونی برخوردارنشد   

ي اجتمشاعی دیشده   هشا آزاري در تمشامی گشروه  بنابراین كودك

دیشده   شود ولی بیشتر در طبقه اجتمشاعی ش اقتصشادي پشایین     می

هایی كه در فقر به سر دهد خانوادهها نشان میشود. پژوه می

. از (36) كننشد برند بیششتر بشا كودكشان خشود بشدرفتاري مشی      می

                                                           
1. Immaturity 

2. Dependent & Irritable 
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تشوان بشه فششارهاي    عوامل محیطی مشثثر در آزار كشودك مشی   

اقتصادي، سیاسی، بیکاري و تورم، وجود قوانین مبنی بر مجشاز  

شششمردن تنبیششه بششدنی جهششت تربیششت و ایجششاد نظششم و فقششدان     

 یشا  هشا همچنشین هنجشار   (.4)هاي اجتماعی اشاره كشرد  حمایت

-مثشل كشودك   گشی دیدهبزه علیه ضعیف اجرایی هايضمانت

 مجرمانه افزای  رفتارهاي در را مهمی نق  تواندمی يآزار

 كشه يطشور بشه (. 37) دنمایش  ایفشا  یز علیه كودكشان آمخشونت و

آزاران را آزاري را منشع و كشودك  د قوانینی كشه كشودك  كمبو

عوامل افزای  مشوارد   ینترمهمیکی از  عنوانبهمجازات كند، 

 (.38) شودآزاري در ایران مطرح میكودك

كشودك   ریش وممشرگ آزاري بارترین پیامشد كشودك  تأسف

اسششت ولششی عواقششب دیگششري هششم دارد كششه دوران كششودكی و  

(. 26دهششد )الشششعاع قششرار مششیكششودك را تحششت یسششالبششزرگ

عششوارض  دودسششتهآزاري بششه عششوارض كششودك  یطششوركلبششه

ششود. عشوارض جسشمانی    ششناختی تقسشیم مشی   جسمانی و روان

هشا و اعضشاي   انشدام شامل مششکالت بینشایی، ششنوایی، پشارگی     

داخلی، خونریزي داخلی ناششی از صشدمات فیزیکشی وارده بشه     

هشاي  ، نقشص 1ذهنشی و جسشمی   تشوانی كشم قفسه سینه و ششکم،  

 ؛ و(4)و معلولیشت و گشاهی حتشی مشرگ اسشت      شناختی عصب

هشاي هیجشانی مثشل    ششامل اخشتالل   شناختی بیشترعوارض روان

هششاي اخششتاللهششاي شششناختی، افسششردگی و اضششطراب، اخششتالل

اخشششتالل شخصششیت ضشششداجتماعی،   خصششوص بشششهشخصششیتی  

در  یرتشأخ هشاي كالمشی )  اششکال  ،2ايبزهکاري، اختالل تجزیه

حر  زدن(، فرار از مدرسه، كاه  حرمت خود، عدم تنظشیم  

مششواد و الکششل، غمگینششی، افکششار  سوءمصششر هیجششان، تششرس، 

 (.40)نایافته اولیه است سازش يهاوارهطرح( و 39خودكشی )

             یهفففاوارهطفففرح و وارهطفففرحتعریففف  و توصفففی   

 نایافته اولیهسازش

اسشت.   به معناي ساختار، قالب یا چهشارچوب فکشري   وارهطرح

 هگسششترده در حششوز طششوربششهشناسششی و در روان وارهطششرح هواژ

                                                           
1. Mental Retardation & Failure to thrive 

2. Dissociative disorder 

تحشول   هاي غنشی و برجسشته دارد. در حشوز   شناختی، تاریخچشه 

گیرنشد  قالبی فکري در نظر می صورتبهرا  وارهطرحشناختی، 

گیرد تا به افراد كمشا  كه بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می

یشا   عنشوان بشه  وارهطشرح هاي خود را تبیین نمایند. كند تجربه

نقشه انتزاعی شناختی، راهنماي تفسیر اطالعشات و حشل مسشئله    

هشا یشا الگوهشاي پشردازش     ، چارچوبهاوارهطرح درواقعاست. 

سازي یشا ششخص را از   تند كه چگونگی مفهوماطالعات هس

افکار و رفتارهاي فرد  ودهند ها نشان میاي از محركمجموعه

را تحت كنترل دارند و در طول زندگی فرد تحول و گسشترش  

فرهنش ، خشانواده،    ریتحت تأث هاوارهطرح ییآ دیپد .یابندمی

مذهب و عوامل مربوط به جنسیت، سن یا شخصیت فشرد قشرار   

 (.41)گیرد می

     بشا  و روانشی  پشذیري آسشیب  ششناختی  هشاي نظریشه  متعاقشب 

 با رابطه در را یان  نظري جفري پیاژه، دیدگاه از گیريوام

 وي اسشت،  داده گسشترش  اولیشه  نایافتشه سشازش  هايوارهطرح

 یشا  عنشوان بشه  هشا آن از كه وي هاوارهطرح این است معتقد

 و ساختارهاي پایشدار  كندمی مرجع یاد چهارچوب یا ساختار

 از فشرد  ادراك بشر  هشایی عدسشی  مثابشه بشه  كشه  هستند بادوامی

گشذارد و اسشتنباط از تجربیشات    مشی  اثر دیگران و خود جهان،

 هشاي روزانه را تحریف كرده و قابلیشت تفسشیر صشحیح هیجشان    

-تجربشه  طشی  در هشا وارهطرحاین  كنند.دیگران را تضعیف می

 زنشدگی  در بیششتر مواقشع   و گرفتشه شکل كودكی هاي دوران

 بشه  فشرد  پاسشخ  اند ورا داشته درونی ضربه یا نق  كودك

 مربوط عوامل اگرچهكنند و می كنترل را محیطی رخدادهاي

 هاوارهطرح این گیريشکل در همساالن و مدرسه جامعه، به

 از اثر عوامل خانوادگی كمتشر اسشت   هاآن اثر اما هستند، مثثر

 خصشوص بهاز ارضا نشدن نیازهاي اولیه  هاوارهطرحاین  (.10)

 (42گیرند )نیازهاي عاطفی در دوران كودكی سرچشمه می

 يهشا وارهطشرح گیشري  هاي شکلریشه عنوانبهسه عامل را 

كننشد: عامشل اول نیازهشاي هیجشانی     بیان میاولیه  افتهینا سازش

پنج نیاز هیجانی بنیادین در انسان وجود دارد كشه   .است بنیادین

در برآورده شدن این نیازهشا   یافتگیناكامو  باید برآورده شوند
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اولیشه   نایافتشه سشازش  يهاوارهطرحگیري در فرد، موجب شکل

شششود. ایششن نیازهششا عبشارت از دلبسششتگی ایمششن بششه دیگششران؛  مشی 

نیازهشا   هو حح هویت؛ بیان آزادان احساس استقالل، كارآمدي

هششاي محششدودیت؛ و یختگیخششودانگهششاي پششذیرفتنی؛ و هیجشان 

هشاي اولیشه   عامشل دوم تجربشه   .بازداري اسشت -و خود بینانهواقع

اولیه زندگی موجب بشه وجشود    هاست، چهار نوع تجرب زندگی

ششود كشه عبشارت از    اولیه می نایافتهسازش يهاوارهطرحآمدن 

یشا قربشانی    ششدن واقشع ، مورد ضربه 1ناكام شدن دردناك نیازها

 سازي انتخشابی برخی از نیازها، درونی ازحد یبشدن، ارضاي 

 عامل سشوم سرششت هیجشانی    یا همانندسازي با افراد مهم است.

هششاي خلقششی سرشششت هیجششانی شششامل مجموعششه ویژگششی .اسششت

 هشخصشیت اولیش   زكننشده یمتماكودك است كه ذاتی هسشتند و  

شود هاي مختلف موجب میسرشت كهيطوربهكودك است 

متفشاوتی   طشور بهكه كودكان در مقابل شرایط زندگی یکسان، 

 (.43پذیر گردند )آسیب

نایافتشه اولیشه   سشازش  وارهطشرح  18بشه   همکشاران  و یانش  

 هشا آن از اختصشاري  بشا تعریفشی   همشراه  كشه  انشد كشرده اششاره 

 معتقشد اسشت   فشرد  كه )باوري جدایی و طرد .1از:  اندعبارت

 .2كششرد(؛  خواهنششد تششرك را او اشزنششدگی مهششم افشراد 

 كشه  اسشت  معتقشد  فشرد  كشه  )بشاوري  سشوء رفتشار   –ياعتمادیب

 منفعشت  و سشود  وي از و گفشت  خواهند درو  به او دیگران

 فشرد  كشه  )احساسشی  محرومیشت هیجشانی  . 3كننشد(؛  می كسب

 .4نیسشت(؛   برخشوردار  مناسب حمایت هیجانی از است معتقد

 ایشراد  و عیشب  داراي كشه ایشن به  فرد )باور شرم –نقص داشتن

 بیگشانگی  –انشزواي اجتمشاعی   .5 اسشت(؛  ارزشبشی  یشا  بشوده 

 كفشایتی )ایشن  بشی  -وابسشتگی  .6 دیگران(؛ از )احساس جدایی

-آسشیب  .7نیسشت(؛   خشود  از مراقبت به قادر فرد كه احساس

اي فاجعشه  كشه ایشن  بشه  بیمشاري )بشاور   یشا  ضرر به نسبت پذیري

 تحشول  خشود  -گرفتشاري  .8داد(؛  خواهشد  روي الوقشوع قریشب 

 )بشاور  شکسشت  .9زندگی(؛  در مهم فرد با هویت )آمیختگی

 .10اسشت(؛  نشاالیق  دیگشران  بشا  مقایسشه  در كشه ایشن بشه   فشرد 

                                                           
1. Toxic frustration of needs 

 بشا  مقایسشه  در كشه ایشن  بشه  فشرد  منششی )بشاور  بزرگ -استحقاق

 و داريخویششتن  .11 سشزاوارتر اسشت(؛   و برتشر  دیگشران 

 و هشا هیجان مهار در كهاین فرد به ناكافی )باور خودانضباطی

 نیازهاي كهاینبه  فرد )باور اطاعت .12 است(؛ ناتوان هاتکانه

 تشري برخشوردار  پشایین  اهمیشت  از دیگشران  به نسبت فرد خود

 نیازهشاي  رفشع  بشر  )تمركشز  قربانی كردن خویششتن  .13است(؛ 

 –تأییشدجویی   .14خشود(؛   طشر   از هزینشه كشردن   و دیگشران 

 سشوي  از توجشه  و تأییشد  دریافشت به  مبرم )نیاز جوییپذیرش

 گسشترده  و فراگیر )تمركزبدبینی  –منفی گرایی .15 دیگران(؛

 )ممانعشت از  بازداري هیجانی .16زندگی(؛  منفی هايجنبه بر

 جشویی افراطشی  عیشب  –سرسختانه معیارهاي. 17 هیجان(؛ ابراز

كشه   بشاور  )ایشن  تنبیشه  .18موفقیت(؛  براي گرایانهكمال )تمایل

 وارهطرح 18داد( است. این  تنبیه به حکم باید اشتباهات براي

كلی شامل جدایی و طرد، خودگردانی و عملکشرد   هحوز 5در 

و  مختششل، مرزهششاي مختششل، هششدایت شششدن توسششط دیگششران    

 (.44گیرند )هوشیاري افراطی و بازداري قرار می

 در کودکان آزاردیده نایافته اولیهسازش هایوارهطرح

نق   والدین با كودك هدلبستگی، كیفیت رابط هبر اساس نظری

 .كنششدهیجششانی افششراد بششازي مششی    -روانششی تحششول مهمششی در

كننشد، هشر   كودكشان بشا دیگشران تعامشل مشی      ههمش  كهییازآنجا

دهشد حتشی   موجود انسانی یا پیوند دلبستگی را پشرورش مشی  

كودكششانی كششه توسششط والششدین یششا مراقبششان و سرپرسششتان مششورد 

هشاي  البته شکل دلبستگی بشه تجربشه   .شوندواقع می سوءاستفاده

 والشدین  هنوع رابط و فرد و كیفیت رابطه با والدین بستگی دارد

هاي ارتبشاطی اولیشه و   پل ارتباطی بین تجربه عنوانبه با كودك

 و الگوهشا  كشه يطشور به ،اولیه است هنایافتسازش هايوارهطرح

 منجر تواندناسالم، می و رفتارهاي والدینی نادرست رفتارهاي

 بشروز  یشت درنها اولیشه و نایافتشه  سازش يهاوارهطرح ایجاد به

شخصیت  هايو اختالل هیجانی هايمشکالت رفتاري، اختالل

 انشد كشه بشین   هشا نششان داده  پشژوه   كشه یشن ا خصشوص به ؛شود

نایافتشه اولیشه   سشازش  يهشا وارهطرحهاي مادرانه و بیشتر مراقبت

 (.45) منفی وجود دارد هرابط
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خشود بشه ایشن     ه( در مطالعش 46) رایت كراوفورد و كاسشتیلو 

بشین مناسشبی   نتیجه رسیدند كه تعامالت ناكارآمد والدین پشی  

 نایافتششه اولیششه كودكششان اسششت.   سششازش يهششاوارهطششرحبششراي 

نایافتشه بشا   سشازش  يهشا وارهطرحاست كه  ها نشان دادهپژوه 

و  كودكیو ضربه دوران  والدینی آزار رسانکر و خاطرات تف

(. در ادامشه  47و  40ارتباط دارد ) آزاريهاي كودكزیرگروه

نایافتشه اولیشه در آن جشاي    سشازش  وارهطشرح  18اي كه حوزه 5

 است. قرارگرفته یموردبررسگیرد در كودكان آزاردیده می

نایافته مربوط بفه حفوزه افدایی و    سازش هایوارهطرح

 طرد در کودکان آزاردیده

 باسششابقهنتششایج پژوهشششی كششه بششر روي بیمششاران بششا درد مششزمن   

آزاري جنسی، جسمی، و هیجانی انجام گرفت حشاكی  كودك

 يهشا وارهطشرح از این بود كه این بیماران نمشرات بشاالیی را در   

نایافتششه اولیششه در حششوزه جششدایی/ طششرد بششراي مثششال در   سششازش

فتاري، اعتمشادي/ بشدر  ثبشاتی، بشی  رهاشدگی / بی يهاوارهطرح

محرومیشششت هیجشششانی، نقشششص / ششششرم، انشششزواي اجتمشششاعی /   

 دوتشرا در پژوهششی كشه   (. 40)آورنشد  ناهمبستگی به دست مشی 

 سوءاسشتفاده كشه تجشارب    ( انجام داد بشه ایشن نتیجشه رسشید    48)

نقشص و ششرم مشرتبط     يهشا وارهطرحعاطفی و غفلت عاطفی با 

 است.

بشین آزار   هررسشی رابطش  ( به ب49) هاوكینزاي كه در مطالعه

هاي خشوردن پرداخشت نششان داد كشه     دوران كودكی و اختالل

نایافتششه بششا سششازش وارهطششرح 7 واسششطهبششهآزار دوران كششودكی 

كه مربشوط   ياوارهطرح 5كه  هاي خوردن مرتبط استاختالل

طشرد اسشت عبشارت از محرومیشت عشاطفی،       /به حشوزه جشدایی  

شششرم، و اعتمششادي، انششزواي اجتمششاعی، نقششص/  بششدرفتاري/ بششی

 بازداري هیجانی است.

هشاي  جشان یه كردن ، سركوبیدر دوران كودك يبدرفتار

ن و اطرافیان كودك و یكودك، عدم توجه و ابراز محبت والد

با كودك و طرد و رها ن یو دوستانه والد ینداشتن ارتباط كاف

 هشا آنكردن كودك به حال خود در شرایطی كه كشودك بشه   

ی ثبشات یبش / یرهاششدگ  وارهطشرح  يریش گنیاز دارد باعث ششکل 

( بشر  51)ریچادرسشون  در پژوهششی كشه    (.50شود )یكودك م

بودند انجشام   قرارگرفتهنوجوانی كه مورد آزار جنسی  54روي 

داد به ایشن نتیجشه رسشید كشه ایشن نوجوانشان نمشرات بشاالیی در         

نایافته بازداري هیجانی، انزواي اجتماعی/ سازش يهاوارهطرح

 كنند.اعتمادي كسب میبیگانگی، و بی

را  نایافتشه سشازش  هايوارهطرح كه( 52) ولیربرگ و بریت

كردنشد نششان    یبررسش  يآزاركودك باسابقهدر نوجوانان چاق 

 نایافتششهسششازش وارهطششرحن نوجوانششان چششاق در یششدادنششد كششه ا

در  (48)دوتششرا گیرنششد. نمششره بششاالیی مششی یجششانیت هیششمحروم

           تیشششاولیشششه در جمع نایافتشششهسشششازش هشششايوارهطشششرحبررسشششی 

 هشاي وارهطشرح  ين افراد دارایده مزمن نشان داد كه ایدبیآس

. ششرم هسشتند  / ، نقشص یگشانگ ی، بیاجتماع يانزوا نایافتهسازش

كششه بششه بررسششی   ( 53)مششن  و همکششاران  قششتین حقیهمچنشش

ی پرداختنشد  افشراد تجشاوزگر جنسش    نایافتشه سازش هايوارهطرح

حوزه جدایی و طرد  هايوارهطرحنشان دادند كه این افراد در 

گیرند، بررسی این پژوهشگران نششان داد كشه   می نمرات باالیی

تجشاوز   یشژه وبهمورد آزار و  یاین افراد متجاوز در كودكخود 

نایافتشه  سشازش  هشاي وارهطشرح بررسشی   .بودند قرارگرفته یجنس

تششرین بعششد دهششد كششه پررنشش مششیمتجششاوزگران جنسششی نشششان 

 هشاي وارهطشرح در این گروه، بعد جدایی/ طرد یعنی  وارهطرح

اعتمششادي/ ثبششاتی، بششی هیجششانی، رهاشششدگی/ بششی   میششتمحرو

بششدرفتاري، انششزواي اجتمششاعی، بیگششانگی، نقششص/ شششرم هسششتند 

مرتبط با این حوزه در پی ناخشنودي در نیشاز بشه    هايوارهطرح

آینشد و رفتارهشاي سشرد،    پدیشد مشی  دلبستگی امشن بشه دیگشران    

       بششودن والششدین  بینششیپششی یرقابششلغگیششري، تنششدخویی و گوشششه

مربوط به حوزه جدایی و طشرد   هايوارهطرحد در رشد توانمی

 باشند. مثثر

هشاي  جشان یه كردن ، سركوبیدر دوران كودك يبدرفتار

ن و اطرافیان كودك و یكودك، عدم توجه و ابراز محبت والد

و ن كودكششان یششن بششا ایو دوسششتانه والششد ینداشششتن ارتبششاط كششاف

در شرایطی كه كشودك بشه   همچنین طرد و رها كردن كودك 

 وارهطشرح  يریش گوالدین نیاز دارد همه این موارد باعث ششکل 
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والشدین  (. 54ششود ) ین كودكشان مش  یش در ا یثباتیب/ یرهاشدگ

       كودكان آزاردیشده نسشبت بشه كودكشان خشود احسشاس تشرحم       

 را مشورد آزار قشرار    هشا آنمشداوم   طشور بشه كنند براي همین نمی

كمبود محبشت از طشر  والشدین و سشركوب كشردن       .دهندمی

 هشای  ندادن بشه كشودك بشراي ابشراز هیجشان      كودك و اجازه

 كنشد محرومیت هیجانی آماده مشی  وارهطرح بروززمینه را براي 

(55). 

خودگردانی نایافته مربوط به حوزه سازش هایوارهطرح

 در کودکان آزاردیده و عملکرد مختل

آزاري جنسششی، كششودك باسششابقهدرد مششزمن  مبتالبششهبیمششاران 

جسمی و هیجشانی نمشرات بشاالیی را در حشوزه خشودگردانی و      

هشاوكینز  اي كشه  مطالعشه در (. 40)استقالل رفتاري نشان دادنشد  

 هشاي بین آزار دوران كشودكی و اخشتالل   هبه بررسی رابط (49)

 7 واسشطه بهخوردن پرداخت نشان داد كه آزار دوران كودكی 

كشه   هاي خوردن مرتبط اسشت نایافته با اختاللسازش وارهطرح

خششودگردانی و بششا عنششوان شکسششت بششه حششوزه  وارهطششرحیششا 

هشا نششان داده   همچنشین پشژوه   عملکرد مختل مربوط اسشت.  

نایافتشه  سشازش  وارهطشرح است كه كودكشان آزاردیشده، داراي   

پششذیري آسششیب و( 52)و اطاعششت  (55)كفششایتی بششی/ وابسششتگی

 (.47)نسبت به ضرر یا بیماري هستند 

كفشایتی  كودكان آزاردیده بشه خشاطر داششتن احسشاس بشی     

كننشد  نمشی  یب تالشش یاز مششکل و آسش   ییرهشا  يبرا وقتیچه

   ششده دچشار  آموختشه  یدرمانشدگ  ینشوع بشه ن كودكان یا درواقع

ششان  یشرفت در زنشدگ یپ يبرا یتالش یشوند، چون از طرفیم

ن یش ا. ط را تحمل كنندین شراید ایبا ی دیگركنند و از طرفینم

ن در برابشر  یكشه از طشر  والشد    ییهاكودكان به خاطر ممانعت

و بششه خششاطر مشششکالت عششاطفی و   یجادشششدها هششاآنشششرفت یپ

یافتگی بشا همسشاالن   هاي ذهنی و عدم سازشهیجانی، درگیري

و مدرسه احتماالً قادر به توجه و تمركز كافی نخواهنشد بشود و   

(. كودكشان  7ششود ) مشی  هشا آناین موجشب افشت تحصشیلی در    

آزاردیده پیشرفت تحصیلی كمتري دارنشد و بیششتر از سشایرین    

در  یشژه وبشه ششوند. عملکشرد ضشعیف ایشن كودكشان      مردود مشی 

هاي شناختی نابسامانی دهندهنشانهاي زبان ریاضیات و آزمون

است، آزار شدید و مداوم كه صدمات عاطفی جشدي بشه    هاآن

شود كه كودك نسبت بشه تحصشیل   دنبال داشته باشد باعث می

( همه این عشواملی كشه   56شده و از مدرسه فرار كند ) توجهیب

شکست شکل  وارهطرحدهند تا یهم م دستبهدستته شد گف

معموالً  وارهطرحن یده به خاطر وجود ایكودكان آزارد .ردیبگ

ی لیو تحصش  یششغل  يهشا و هم در دوره یشخص یهم در زندگ

 .نخواهند بود یافراد موفق

 احساساتششان هشا و  ازیكنند نیده احساس میكودكان آزارد

ارزش و یا فشرد بشی   عنوانبهست و به خود یمهم و ارزشمند ن

الملشی و  اي كشه  مطالعشه نتشایج   (.7كننشد ) كفایشت نگشاه مشی   بی

دن روابششط بششین بششو بششراي بررسششی اختصاصششی (55هششاركنح )

نایافته اولیشه و  سازش هايوارهطرحهاي دوران كودكی، آسیب

ها در نوجوانان افسرده انجشام دادنشد نششان داد كشه     نیمرخ نشانه

بششا  ییهششاوارهطششرحهششاي اختصاصششی بششودن، مطششابق بششا فرضششیه

واسطه ارتباط بین سختی  ،ارزشیبی موضوعات از دست دادن/

 كششهیدرحششاللششذتی بششود  هششاي بششی دوران كششودكی و نشششانه 

واسشطه ارتبشاط بشین سشختی      ،با موضوعات خطر ییهاوارهطرح

 هاي مضطرب بودن بود.دوران كودكی و نشانه

مرزهفای  نایافته مربفوط بفه حفوزه    سازش هایوارهطرح

 در کودکان آزاردیده مختل

اسشتحقاق/   وارهطشرح كه  نشان دادند (40ساریاهو و همکاران )

 یانش   ششود. نمشی ده مششاهده  منشی در كودكان آزاردیبزرگ

اسشتحقاق/   نایافتشه سشازش  وارهطرحكند افرادي كه بیان می (9)

گشردن از دیگشران   منشی دارند معتقدند كشه یشا سشر و    بزرگ

اي بشراي خودششان قاهشل هسشتند و     باالتر هستند و حقشوق ویشژه  

چه را كنند كه دیگران باید هر آناغلب بر این نکته پافشاري می

 كشه یشن اخواهد برای  فشراهم كننشد بشدون توجشه بشه      كه او می

تمركشز   وارهطشرح درخواست او منطقی است. افراد داراي ایشن  

هشاي  یکشی از ویژگشی   كهیدرحالجوي دارند افراطی بر برتري

و وابسشتگی زیشاد بشه     پشایین  خشود  كودكان آزاردیده اعتماد بشه 

(. 57كنند )اطرافیان است بنابراین هرگز احساس برتر بودن نمی
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بشین آزار   هبه بررسشی رابطش   (49) هاوكینز اي كهدر مطالعهته بال

هاي خوردن پرداخت نشان داد یکشی  دوران كودكی و اختالل

هششاي كششه آزار دوران كششودكی را بشا اخششتالل  ياوارهطشرح  7از 

اسشت. همچنشین    اسشتحقاق  وارهطشرح  كنشد خوردن مشرتبط مشی  

 وارهطششرحاسششت كششه در كودكششان آزاردیششده    شششدهمشششخص

 (.4) خودانضباطی ناكافی وجود دارد

حفوزه هفدایت   نایافتفه مربفوط بفه    سازش هایوارهطرح

 در کودکان آزاردیده شدن توسط دیگران

آزاري جنسششی، كششودك باسششابقهدرد مششزمن  مبتالبششهبیمششاران 

جسشمی و هیجششانی نمششرات بششاالیی را در حششوزه هششدایت شششدن  

هیجانی  هاستفادسوء هتاریخچ(. 40)توسط دیگران نشان دادند 

قربشانی كشردن    وارهطرحو غفلت هیجانی در دوران كودكی با 

یا میانجی مهم  عنوانبه وارهطرحخویشتن مرتبط است و این 

شود. افرادي هاي بعدي اضطراب و افسردگی ظاهر میدر نشانه

ویژه معتقدند كه نیازهایشان  صورتبهگر هستند كه خود قربان

این  كهدرحالیباید به خاطر دوست داشته شدن سركوب شود 

د كمی در فراخوانشدن محبشت و   راهکار ممکن است فقط تا ح

 صشورت بشه یا كاه  سرزن  براي یا كودك كه والدین او 

كودكشان  . باشد مثثركننده یا غافل هستند  سوءاستفادههیجانی 

هاي والدین خود را حتی به قیمشت از دسشت   آزاردیده خواسته

ایشن كشار را    هشا آنكننشد  مندي شخصی اجرا مشی تیدادن رضا

        ي خشود، و دوري از گنشاه انجشام    كشاه  رنشج و گرفتشار    براي

 (.46) ددهنمی

نایافته مربوط به حوزه هوشیاری سازش هایوارهطرح

 افراطی و بازداری در کودکان آزاردیده

آزاري اسشت كشه در افشرادي كشه سشابقه كشودك       ششده گزارش

بشار و بشدبینی   جنسی، جسمی و هیجشانی دارنشد عقایشد مصشیبت    

كودكان آزاردیده در بسیاري از مواقشع در   .(40) شوددیده می

كنند و چشون  را تجربه می نایافتگی، كامیابی به اهدافشاندست

تحششت سششلطه والششدین آزارگششر خششود قششرار دارنششد احسششاس      

درماندگی و ناامیدي كرده و از شرایط ارزیابی منفی بشه عمشل   

 .(58آورند )می

كودكشان  كه بشر روي   در پژوهشی( 55الملی و هاركنح )

شده انجام دادند به این نتیجه دست یافتند كشه  مورد غفلت واقع

در  تشوجهی قابلاین كودكان نسبت به همساالن خود مشکالت 

 گلشدمن و  هشا داششتند.  نهیجشا شخصشی و تنظشیم    یافتگیشساز

كنند كودكانی كه مورد بدرفتاري قشرار  بیان می( 59) همکاران

دهنشد  ا از خود نششان مشی  گیرند مشکالت هیجانی فراوانی رمی

           هششاي دیگششران، تنظششیم در درك هیجششان هششاآن كششهطششوريبششه

با دیگشران   روابطشاندهی و نگهداري هاي خود و شکلهیجان

 با مشکل مواجه هستند.

 گیرینتیجهبحث و 
گیشري شخصشیت   در ششکل  با توجه به اهمیشت دوران كشودكی  

اهمیششت نقشش   ،آزاريشششیوع كششودك دوران بعششدي زنششدگی،

و نقشی كه قانون  هایشاناز تجربه برداشت افراددر  هاوارهطرح

پشژوه    آزاري داشته باششد، تواند در پیشگیري از كودكمی

 اولیشه  نایافتهسازش هايوارهطرحتحلیلی  یبررس باهد حاضر 

حشوزه   5است و پح از تبیشین   شدهانجامده یدر كودكان آزارد

           نایافتششه در كودكششان آزاردیششده تششالش سششازش هششايوارهطششرح

ششناختی  كند راهکارهاي مداخالتی اعم از حقشوقی و روان می

 آزاري اراهه دهد.را جهت پیشگیري از كودك

هاي فکري فرد نسبت بشه  در دوران كودكی است كه قالب

گیشرد و ایشن   ششکل مشی   یجتشدر بهها دنیا و سایر انسانخودش، 

برداشت فرد از دنیا و دیگران را تعیین  وارهطرحقالب فکري یا 

فشردي در دوران كشودكی مشورد آزار قشرار      چنانچشه  وكند می

هاي ناخوشایندي را پشت سر بگذارد زمینه براي گیرد و تجربه

نایافتشه اولیشه در وي فشراهم    سشازش  هشاي وارهطرحگیري شکل

 .شودمی

محشیط  كودك براي رششد و تحشول نیشاز بشه فشراهم ششدن       

 .مساعد دارد، محیطی كه عنصر اصلی آن مراقبت والدین است

ایششن مراقبششت شششامل درك كششردن، شششناختن، دوسششت داشششتن، 

اي هاي كودك، تأمین نیازهاي تغذیهپذیرفتن، تحریا انگیزه

هشا و انتظشار   و پوشاك و حفاظت از كشودك در برابشر بیمشاري   
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 18 هماد طبق(. 18هاي كودك داشتن است )مناسب از توانایی

مراقبشت و حفش     هپیمان جهانی حقوق كودك، مسئولیت اولیش 

والدین است و اگشر   هحقوق كودك و تأمین مصالح او بر عهد

والدین قادر به ایفاي این نق  نباشند دولت بایشد بشراي تشأمین    

نیازها و حقوق كودك مداخله نماید. این در حشالی اسشت كشه    

 متحشد  مروري كوتاه بر آمارهاي صندوق كودكان سازمان ملل

وضشعیت نشاگوار بسشیاري از كودكشان      دهنشده نششان )یونیسف( 

دهششد كششه وهشششی نشششان مششیپژ پیشششینه مطالعششهجهششان اسششت و 

در میشان خشانواده در معشرض خطشر      ییهرجابیشتر از  ،كودكان

اسششتفاده و آزار جسششمی، جنسششی،  ءو سو بششدرفتاري ،خشششونت

          تششرین كسششان خششود واقششع عششاطفی و غفلششت از سششوي نزدیششا 

اي كشه  نایافته اولیهسازش وارهطرح 18از  كهيطوربه شوند.می

 شود.می مشاهدهدر كودكان آزاردیده  هاآنمعرفی شد، بیشتر 

 نیسشتند  منفشرد  زايآسشیب  حاصل وقشایع  هاوارهطرح این

 يفشرد  ینبش  هشاي تعامل از طریق كودكی دوران طی در بلکه

 اعضشاي  بشا  يفرد ینب هايناكارآمد تعامل الگوي خصوصبه

هشر یشا از   (. 47) انشد گرفتشه ششکل  والشدین  یشژه وبهخانواده و 

خشود منجشر بشه     نوبشه بشه هشاي والشدین   بشدرفتاري ها و آزارگري

 هشاي وارهطشرح گیشري و تششدید یشا یشا چنشد مشورد از       شکل

كودكشان آزاردیشده بشه دنبشال      مشثالً شود؛ اولیه می نایافتهسازش

تحمیل  هاآنبه  ینشانوالدها و آزارهایی كه از جانب محلیكم

 اعتماد ششده ناامید و بی هاآنشود نسبت به ارتباط عاطفی با می

           تردیشد  ههاي بعشدي بشا سشایر اششخاص نیشز بشه دیشد       و به ارتباط

هشاي  درگیشري  كشه یشن اششود بشراي   اي مینگرند و این زمینهمی

طشور كشه   داششته باششند، همشان    اطرافیانششان هیجانی شدیدي بشا  

اجتمشاعی خشود گفتشه اسشت      -روانی تحول هکسون در نظرییار

ن یش رد و در ایش گیاول پح از تولشد ششکل مش    يهااعتماد در ماه

        تفششاوت یشششان بششیازهاینشششان در مقابششل نیكودكششان چششون والد

را مورد آزار  هاآنشان یازهایبرآورده كردن ن يجابهاند و بوده

گیشرد  اعتمادي شکل میبی وارهطرحاند ت خود قرار دادهیو اذ

خشودش را نششان    یسشال بشزرگ و  یآن در نوجشوان  يامدهایو پ

 دهد.یم

میلشی از روبشرو   اعتماد به خود پایین، تشرس و بشی  همچنین  

و عدم  درپییپهاي شدن با مشکالت زندگی به خاطر شکست

            توانششد از دالیششل اجششازه ابششراز وجششود از سششوي والششدین مششی    

 تشوان كفایتی باشد و یشا مشی  وابستگی/ بی وارهطرحگیري شکل

كرد كه به خاطر آزارهاي ششدیدي كشه ایشن     گونه استداللاین

اند همیشه یا سشري  كودكان در دوران كودكی متحمل شده

هایی از آن حوادث، ذهن ایشن كودكشان را   خاطرات و كابوس

   وارهطششرحجششود آمششدن وكنششد و در بششه آشششفته و مششتالطم مششی

و یشا كمبشود    كنشد نسبت به ضشرر نقش  ایفشا مشی     يریپذبیآس

محبت و دلسوزي از طر  والدین و سركوب كشردن كشودك   

 ، زمینشه را  هشای و اجازه ندادن به كودك بشراي ابشراز هیجشان   

 .كنشد محرومیت هیجانی آماده می وارهطرحبراي نهادینه شدن 

تششوان گفششت كودكششان نقششص و شششرم مششی وارهطششرحدر مششورد 

 همیششه از طشر  والشدین سشرزن       كشه یشن اآزاردیده به خاطر 

كنند كه گیرند، احساس میشوند یا مورد بدرفتاري قرار میمی

با دیگران فرق دارند و چیزي از همساالن خود كمتشر دارنشد و   

 توانشد زمینشه  مشی  كهتشري همین اعتقاد به كمتر بودن و احساس 

 نقص/ شرم را فراهم كند. وارهطرح

والدین علیه كشودك و   هرگونه فشار افراطی و غیرمنطقی

داشتن انتظاراتی فراتر از توانایی كشودك، مشتهم نمشودن او بشه     

لیاقتی و عدم شایستگی و یا تمسخر داهم و پیوسته توأم با بشه  بی

هشاي تحقیرآمیشز كشه از مصشادیق بشارز آزار      كار بشردن عبشارت  

عاطفی كودك هستند باعشث ایجشاد حشح حقشارت و كشاه       

مشداوم   طوربهوالدینی كه گردد. اعتماد به خود در كودك می

 هشا آنكننشد، بشه   یرشان مش یرسانند، تحقآزار می كودكانشانبه 

ب یش را فر هشا آنكنند یشا  یم يبدرفتار هاآنند، با یگویدرو  م

 وي اعمال ابتکشاري كشودك را از  اندازند یدهند و دست میم

ها كودك اعتماد به خود را از گیرند و در پی این بدرفتاريمی

 گیشر ششده و بشا   ششود، گوششه  دهشد و زود ناامیشد مشی   دست مشی 

دیگشششران را مسشششئول كنشششد و دیگشششران ارتبشششاط برقشششرار نمشششی

داند، كودك حح همکشاري خشود را از   هاي خود میشکست

بشین ششده و فشردي متکشی و     منفشی  یطشوركل بهدهد و دست می
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كودكشان آزاردیشده    كشه يطشور بهآید وابسته به خانواده بار می

اي هش ارتباط مثثري با دیگران نداشته و قابلیشت پشذیرش ارزش  

از طرفشی دیگشر ایشن كودكشان     دهنشد.  اجتماعی را از دست می

آموزنشد و  رفتار والدین آزارگشر خشود را الگشو قشرار داده، مشی     

كنند و این تسلسل باطل ادامه خواهد یافت و نه یا تکرار می

كنشد و  هاي متوالی را درگیر مشی سلخانواده و یا فرزند كه ن

هشاي  اش را بر جامعه و چرخهكشاند و تأثیر منفیبه نابودي می

 گذارد.صنعتی كشور نیز می -اقتصادي

وضشعیت دردنشاك   ، فنشاوري هشاي علشم و   تپیشرف باوجود

در برابشر چششمانمان در    هشرروز سشواد كشه   كودكان كشار و بشی  

هششاي كششار بششه گششاههششاي شششهرمان و یششا در كاركوچششه و خیابششان

پردازند؛ كودكانی كه از دستیابی به حقشوق  كارهاي دشوار می

بهداشت، آموزش، درمشان، تغذیشه و امنیشت     ازجملهخود  هاولی

         خششود را در  ههششاي كودكانشش هششا و شششادي و بششازي انششدمحششروم

چون زخمشی   اندكردهگم ینشانوالدهاي فقر و ناآگاهی كوچه

سشوم را مخشدوش كشرده     هسشان هشزار  ان هعمیق و جانکشاه چهشر  

در ایران مطالعات محدودي بر روي كودكان  وجودینباا .است

 هاآنصورت گرفته است كه غالب  آز ارسانآزاردیده و افراد 

جامعه منتسب نمود ولشی آنچشه مسشلم اسشت      كلبهتوان را نمی

آزاري و غفلشت باعشث رنشج مسشتقیم و     این است كشه كشودك  

ششناختی، هیجشانی،   در بهزیستی روان ایجاد صدمات درازمدت

بشا تشدوین    كشه یدرحشال  ششود. شناختی، و جسمانی كودك می

قوانین مدنی و كیفري در جهت دفاع از حقوق كودكشان و در  

نظر گشرفتن ضشمانت اجرایشی بشراي قشوانین مربشوط بشه حقشوق         

 هشا آنكشه علیشه    یجراهمش تشوان تشا حشد زیشادي از     كودكان می

         جششرم هششم شششناخته عنششوانبششهتششی گیششرد و بعضششاً حصششورت مششی

 شود جلوگیري كرد.نمی

 ازهششا در اسششالم جششان انسششان طبششق آیششات قرآنششی متعششدد،  

 ،دانشیم مسلمان مشی پح وقتی ما خود را  هاستامانت عزیزترین

اسشالمی و   ازلحشا   ،دفشاع بودنششان  بشی  واسطهبهآزار كودكان 

 بشه علشت خشا قشانونی     ولی داراي جایگاه خاصی استحقوقی 

حتی با دستگیري مجرمین و تحت  كه در این زمینه وجود دارد

بشر اصشول    بنشا  زیرا شودمشکل حل نمی هاآندادن  پیگرد قرار

آزاري، متشولی  قانون جزا در صورت مشاهده كودك 22و  21

حقوقی كودك سازمان بهزیستی است، اما بشراي كشودكی كشه    

در  و خشا قشانونی وجشود دارد    پدر و مادر دارد، در ایشن مشورد  

مواردي كه كودك توسط پدر و مادر خود مورد اذیت و آزار 

گیشرد، چشون ششاكی خصوصشی وجشود نشدارد حقشوق        قرار می

ترین مکان یعنشی خانشه محلشی بشراي     پناهی كه امنكودكان بی

و متهمشان   ششده مشال یپا یراحتش بهشده است  هاآنآزار و اذیت 

یی هاآزاريكودك بسیاري از اًبعض .یستندكیفري ن بیتعققابل

ایشن در   ،توسط پدر صورت گرفته اسشت  شوندمیگزارش كه 

حالی است كه پدر در قوانین ایران ولی و سرپرست بوده و بشه  

پدر بر فرزند سبب شده است  گونه ءیشدانان نگاه گفته حقوق

             كششه حتششی پششح از نامیششده شششدن عنششوان جششرم عمششومی بششر       

توسششط مجلششح شششوراي اسششالمی،  81آزاري در سششال كششودك

 براي پدرآزاري و راه كودك مستثناهمچنان پدر از این قانون 

 باز باشد.

كشورهایی اسشت كشه كنوانسشیون     ءایران جز نکهیباوجودا

امضاء كرده و متعهد بشه رعایشت    72حقوق كودك را در سال 

بسیاري از در المللی در این مورد شده است. استانداردهاي بین

موارد پرستاران و پزشکان خود را ملزم به گزارش مواردي كه 

دانند كه این مورد مطابق آزاري است نمیمشکوك به كودك

در مجلح شوراي اسشالمی بشه تصشویب     81قانونی كه در سال 

اسشت ولشی    بیش تعققابلو  شدهشناختهرسید خود جرم عمومی 

اند بسشیاري  تومیكه  متأسفانه به علت اجرایی نشدن این قوانین

حقششوق كششودك برطششر  كنششد؛    ٔ  نششهیدرزماز مشششکالت را 

 مشکالت همچنان به قوت خود باقی است.

تشرین  تربیت و پرورش مناسب فرزند مهم كهینابا توجه به 

 یژهوبهنق  خانواده و  بهالزم است ابتدا  رسالت والدین است،

عامل اصلی در ایجاد آگاهی نسبت بشه حقشوق    عنوانبهوالدین 

هشاي انسشانی، هویشت و میشراث فرهنگشی      بشر، احترام به ارزش

توجه بیشتري شود و توجه بشه حقشوق مشدنی كشودك از درون     

هاي شود و والدین از حقوق كودكان و مسئولیتخانواده آغاز 
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 ایجشاد سیسششتم  ازآنپششحمطلشع ششوند.    هششاآنال خشوی  در قبش  

رسشد  مناسب به نظشر مشی  آزاري، اجباري كودك یگزارش ده

بسشیاري از   ششود در كششور مشا نیشز هماننشد     پیشنهاد میبنابراین 

رسشانی بشه   خطوط اورژانح كمشا  ، در تمامی شهرهاكشورها

در مشورد وجشود چنشین    و یشا توسشعه یابشد     ودكودكان دایشر شش  

         بششه كودكششان و    جمعششی ارتبششاط از طریششق وسششایل   خششدماتی 

آگاهی داده شود تا در صورت بروز مششکل   هاآنهاي خانواده

هشاي الزم را دریافشت   با این خطوط تماس بگیرنشد و راهنمشایی  

 نمایند.

یکی دیگر از مششکالت اساسشی در ایشن زمینشه كشه توجشه       

طلبد نداشتن تعریف مشخصی در مورد تنبیه بدنی و بیشتري می

ت با اراهشه  تمایز انضباط و تربیت از اذیت و آزار است الزم اس

-سشبا  ههاي مناسب در زمینش شناختی و آموزشخدمات روان

هاي دلبستگی، اعتقاد والشدین مبنشی   هاي فرزندپروري و سبا

آمیز مبتنی بر مقشررات  هاي مستبدانه و قهركارگیري روشبر به

، انضشباط سشخت و   ازحشد ی بش سخت و خشن، نظارت داهشم و  

از كودك مشورد اصشالح    وچراچونیبرویه و انتظار پیروي بی

هاي مناسب فرزندپروري آموزش داده شود قرار گیرد و سبا

بتواننشد در محیطشی    كودكانششان و جایگزین شود تا والشدین و  

سرشار از تفاهم و مبتنشی بشر گفتمشان دوسشتانه و صشمیمی و بشا       

 هاي آزادمنشانه حل مسئله كنند.روش یريكارگبه

هشاي كشافی   ریشزي هالزم است در سطح خرد و كالن برنامش 

ها، اراهه راهکارهاي پیشگیري و كشاه   یابی آسیببراي ریشه

و  هششاي آموزشششی، پژوهشششی و ترویجششی، اجششراي برنامششههششاآن

هاي تخصصی صورت گیرد، بنابراین پیششنهاد  برگزاري نشست

هاي آموزشی، اسشتفاده  ها و كارگاهشود با برگزاري كالسمی

و  یزیون، تهیه بروشورهاي سادهتلو یژهوبههاي جمعی از رسانه

نیازهشا و   ینهدرزمهاي الزم هاي كوتاه اطالعات و آموزشفیلم

هاي مناسب بشه  مراحل مختلف تحول و تکامل كودك و پاسخ

این نیازها و حقوق كودكان )حتی قبل از تولد كودك( بشراي  

والدین فراهم شود تا والدین انتظارات خود را متناسب با نیازها 

را بششه  كودكشششانهششاي كششودك منطبششق سششازند،  نششديو توانم

 یامشدهایی پرسمیت بشناسند و حقوق  را در نظر بگیرنشد و از  

 بگذارد مطلع ششوند.  جابهتواند می هاآنتوجهی بی و آزار كه

 كودكانششان همچنین براي جلوگیري از رفتار والشدینی كشه بشا    

كیفشري  توان با این والشدین طبشق قشوانین    كنند میبدرفتاري می

 از تنبیه بازدارنده قوانین در این زمینه تصویب برخورد كرد و

 در نیشز  والشدین  كشه طوريبه كودكان از سوءاستفاده و بدنی

 قشرار  قشانونی  پیگشرد  تحشت  آزاري،ارتکاب كودك صورت

 كشه یشن ابشا توجشه بشه     همچنشین  .رسشد گیرند مناسب به نظر مشی 

زیشادي   نایافتشه سشازش  هشاي وارهطرحكودكان آزاردیده داراي 

درمششانی تششوان بشراي درمششان ایششن افشراد از طرحششواره  هسشتند مششی 

 استفاده كرد.
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Abstract 

Background and Purpose: The process of child’s development is influenced by interaction of 

biological, psychological and social factors and family has a basic role in child development. The 

study of research literature show that children are at risk of abuse among families more than 

anyplace, and these physical, sexual and psychological injuries and ignorance make mental 

distress in child, and create maladaptive schemas and irrational thoughts on children's mind. The 

schemas as cognitive elements play an important role in personality organization, and the way 

that persons interpret their experiences. 

Method: This paper done by descriptive analytical method and literature study. For this, 

scientific databases with relevant keywords were searched and reliable scientific documents and 

articles were studied, analyzed, reviewed, compared, explained, and conclude. 

Results: Summary of the literature about early maladaptive schemas in abused children show 

that most of 18 early maladaptive schemas that was introduced by Jeffrey Yaung (1990) happen 

in abused children and each of abuses and maltreatments of parents in turn leads to formation 

and intensification of one or more of the domains of the early maladaptive schemas.  

Conclusion: Adequate planning is required in the micro and macro levels to knowing causes of 

the abuse, using prevention strategies, and holding educational and research programs. Also 

holding specialized meetings to preventing from child abuse is necessary.  
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