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 1کارقٍاس رواٌكٍاؿی ّيّىی داٌكگاه پیام ٌّر ىهکان و کارقٍاس رواٌكٍاؿی اورژاٌؾ ازحياّی123
قِؼؿحان قاُیًدژ.
 2کارقٍاس ارقغ زيْیث قٍاؿی داٌكگاه یؽد و کارقٍاس ىغدکاری اورژاٌؾ ازحياّی  123قاُیًدژ.
 3کارقٍاس ارقغ رواٌكٍاؿی ةانیٍی داٌكگاه آزاد ةّکان و ىغدکار -رواٌكٍاس و ىغیؼ ّاىم ىّؿـَ ظیؼیَ
قّق زیـحً.
ٌام ٌّیـٍغه ىـئّل:
هحودػلی آرهٌد

چکيدُ

جاریط دریافث1398/7/9 :
جاریط پػیؼش1398/9/16 :

کّدك آزاری یکی از آؿیبُای ازحياّی اؿث کَ ةَ ّهث ویژگیُای جادیؼگػار آنٌ ،یاز ةَ ةؼرؿی و
ةؼٌاىَ ریؽی ىٍاؿب ةَ ىٍُّر پیكگیؼی و کيک ةَ رفِ یا کاُف آن ةَ قغت اصـاس ىیقّد .پاؿط ةَ
ایً ٌیاز ةَ ٍّّان یکی از وؼوریات رقغ و پؼورش ٌـهی ؿانو و قاداب و ةَ جتِ آن زاىَْای جّاٌيٍغ و
جّؿَْ یافحَ اؿث .کّدك آزاری ةَ ٍّّان یک پغیغه ازحياّی -فؼٍُگی کَ ٌكاندٍُغه ةضؼان در یک
زاىَْ اؿث ،اىؼوزه روٌغ رو ةَ رقغی را در زاىَْ ىا ًی ىیکٍغ.
ُغف از ایً پژوُف ةؼرؿی کّدك آزاری ةَ نضاظ کیفی اؿث .جضلیق صاوؼ یک ىٌانَْ کیفی اؿث کَ
در ؿال  1397در زىیٍَ جضلیق (ظكٌّث ظاٌگی ةا جاکیغ ةؼ کّدك آزاری) در قِؼ قاُیًدژ ةَ ازؼا در
آىغه اؿث .زاىَْ آىاری ایً ىٌانَْ قاىم کّدکاٌی ُـحٍغ کَ از ؿّی وانغیً یا افؼاد ةؽرگـال دیگؼ ةَ
ٌّّی ىّرد آزار (اٌّاع آزاری زـيی ،زٍـیّ ،اًفی  -رواٌی و ىـاىضَ و غفهث) كؼار گؼفحَاٌغٌ .يٌَّ
آىاری جضلیق  20کّدك کَ ةَ دنیم کّدك آزاری ةَ ىؼاکؽ ظغىات صيایحی ،ىكاوره و اورژاٌؾ
ازحياّی  123و ؿایؼ ىؼاکؽ ىؼجتي ىؼازَْ داقحَاٌغ .ةؼای زيِآوری اًالّات از روشُای ىناصتَ
ةانیٍی ،ىكاُغه و پؼوٌغهُای کّدك آزاری ىّزّد در ىؼاکؽ ىّرد اقاره اؿحفاده قغه اؿثُ .يچٍیً
ىٌانْات ٌكان ىی دُغ کَ کّدك آزاری ةَ ٍّّان یک ىحغیؼ ىِو و كاةم ةؼرؿی در ُيَ زّاىِ ٌیازىٍغ
ةؼرؿی ُای ّهيی و پژوُكی ُؼ چَ ةیكحؼ ةؼ روی ّهم ،آؿیبُا و پیاىغُا و ُيچٍیً ارایَ راُکارُایی
در زِث کيحؼ قغن کّدك آزاری و آدار و پیاىغُای آن ةؼ روی کّدکان ىیةاقغ.

ٍاژگاى کليدي :ظكٌّث ظاٌگی ،کّدك آزاریّ ،هم و ّّاىم کّدك آزاری ،اٌّاع کّدك
آزاری ،قاُیًدژ.
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هقدهِ
1

کيحؼ کـی را ىیجّان یافث کَ در کّدکی ىّرد آزار و اذیث ایً و آن كؼار ٌگؼفحَ و ةَ ٌّّی جٍتیَ ٌكغه ةاقغ (زهً .)623 :2001 ،
کّدکان ُيّاره آؿیبپػیؼجؼیً اككار زاىَْ ُـحٍغ (ؿادوك ،کاپالن و ؿادوك2007 ،؛ ةؼاون و ُاٌحؼ )109 :2015 ،2کَ ةَ دالیم ىعحهف
از زيهَ پاییً ةّدن ؿً و ٌغاقحً ىِارت ُای کافی كادر ةَ صفاَث و صيایث کاىم از ظّد ٌتّده و ٌیازىٍغ صيایث ةؽرگـاالن و ةعنّص
وانغیً ظّد ُـحٍغ (ىفاظؼی ةاقياق و ُيکاران .) 139 :1397 ،ىٌانْات ةَ ّيم آىغه ٌيایاٌگؼ آن اؿث کَ ةعف كاةم جّزِی از ىّارد
کّدك آزاری جّؿي کـاٌی اجفاق ىیافحغ کَ ؿالُا پیف ،ظّد كؼةاٌی کّدك آزاری جّؿي وانغیً یا ؿایؼ ةؽرگحؼُا ةّدهاٌغ .کّدك آزاری ٌَ
جٍِا اىؼوز و دیؼوز کّدکان را ٌكاٌَ ىیرود ،ةهکَ از آنُا ةؽرگـاالٌی وْیفانٍفؾ ،جضلیؼقغه و ةا ّؽت ٌفؾ پاییً ىیؿازد کَ یا در ظّد
فؼو ىیروٌغ و ىٍؽوی ىیقٌّغ و یا از زاىَْ اٌحلام ىیگیؼٌغ.
جا صغود دو دَُ كتم گيان ىیرفث کَ ظاٌّاده ةَ ؿتب وزّد رواةي ميیيی ،ىضتثآىیؽ و ّّاًف ،ةِحؼیً ىکان ةؼای زٌغگی
ةؽرگـاالن و ةِحؼیً ىکان ةؼای رقغ و قکّفایی ّاًفی و زـياٌی کّدکان و ٌّزّاٌان اؿث .اىا ةا کيال جْسب ٌحایر جضلیلات ىكعل
ٌيّده اؿث کَ ٌَ جٍِا ظاٌّادهُای «ىـانَدار» ةهکَ ظاٌّادهُایی ُو کَ ةَ َاُؼ ىْيّنی یا ىٌهّب ُـحٍغ ىيکً اؿث ٌـتث ةَ کّدکان
ظّد ةغرفحار ةاقٍغ (ىیکائیهی و زىاٌهّ.)146 :1391 ،
کّدك آزاری در ایؼان ٌیؽ در ؿالُای اظیؼ رو ةَ افؽایف ةّده اؿث ،گؽارشُای آىاری در ؿال ٌ 1386كان دٍُغه رقغ  3/5درمغی
ایً پغیغه در ًّل ؿال ةّده اؿث (متضی كؼاىهکی و ُيکاران .)8 :1394 ،ةٍا ةؼ گؽارقی از وزارت فؼٍُگ و ارقاد رؿیغگی در ؿال
 ،1384از ُؼ  8000ظكٌّث ظاٌگی 1000 ،ىّرد آن ىؼةّط ةَ کّدك آزاری ةّده اؿث .ةغیً جؼجیب ىـئّالن ایً وزارجعاٌَ ،کّدك آزاری
در ایؼان را در ىؼصهَ ُكغار داٌـحَاٌغ .کارقٍاؿان در ظّقتیٍاٌَجؼیً صانث ىْحلغٌغ از ُؼ  10کّدك یک ٌفؼ ىّرد اذیث و آزار كؼار ىی-
گیؼد (ىفاظؼی ةاقياق و ُيکاران .) 139 :1397 ،ةؼ اؿاس آىارُای ىٍحكؼ قغه جّؿي کيیحَ پیكگیؼی از کّدك آزاری آىؼیکا ،ؿانیاٌَ از
ُؼ  1000کّدكٌ 15 ،فؼ ىّرد آزار كؼار ىیگیؼٌغ ( 54درمغ غفهث 22 ،درمغ ؿّء رفحار زـيی 8 ،درمغ زٍـی 4 ،درمغ رواٌی و 12
درمغ آزارُای چٍغگاٌَ) (زّزی .)242 :1396 ،در ًّل  10ؿال گػقحَ  63درمغ ةؼ ىیؽان کّدك آزاری در آىؼیکا اوافَ قغه اؿث .ةؼ
ُيیً اؿاس 79 ،درمغ كؼةاٌیان جّؿي وانغیً ىّرد کّدك آزاری كؼار ىیگیؼٌغ 10 ،درمغ جّؿي ؿایؼ ةـحگان 5 ،درمغ جّؿي افؼاد
غیؼظّیكاوٌغ و  2درمغ جّؿي ٌاىادری و ٌاپغری ىّرد ةغرفحاری كؼار ىیگیؼٌغ (صتیتی و ُيکاران.)106 :2017 ،
هفَْم ٍ تؼریف کَدک آزاري  :کّدك آزاری قاىم رفحارُایی اؿث کَ جّؿي افؼاد دیگؼ ظنّماً ةؽرگـاالن ٌـتث ةَ کّدك اٌسام
ىیگیؼد کَ ةَ ؿالىث زـيی و رواٌی کّدکان آؿیب ىیرؿاٌغ (ویغوم و ُيکاران .)1481 :2015 ،کّدك آزاری قاىم ًیف وؿیْی از
رفحارُای آؿیبرؿان قاىم ةؼآورده ٌکؼدن ٌیازُای اونیَ کّدك ،غفهث از ىؼاكتثُای ةِغاقحی ،فلغان رقغ کافی ،جٍتیَ و ةغرفحاری
فیؽیکی ،ؿّء اؿحفاده زٍـی ،ؿّء رفحار ُیساٌی و آزار رواٌی را در ةؼ ىیگیؼد (اةّانلاؿيی و ُيکاران136 :1390 ،؛ جؼکاقٌّغ و ُيکاران،
ً .) 448 :1392تق جْؼیف ؿازىان ةِغاقث زِاٌی ،کّدك آزاری ّتارت اؿث از؛ آؿیب یا جِغیغ ؿالىث زـو و روان و یا ؿْادت و رفاه و
ةِؽیـحی کّدك ةَ دؿث وانغیً یا افؼادی کَ ٌـتث ةَ او ىـئّل ُـحٍغ (ایحیً 3و ُيکاران60 :2002 ،؛ درظكاٌپّر و ُيکاران:1393 ،
 .)49ىهیؽ 4و ُيکاران ( )2000کّدك آزاری را اٌسام ازازه ةَ دیگؼان ةؼای ایساد آؿیب زـيی ،زٍـی و ّاًفی ٌـتث ةَ کّدك جّؿي
فؼدی کَ ىـئّنیث آؿایف و رفاه او را ةؼ ِّغه دارد ،ىی داٌغ ةَ ًّری کَ ؿالىث و آؿایف کّدك ةَ ظٌؼ افحغ (ىكؼفیان دُکؼدی،
 .)39 :1396از ٌُؼ ىاروؿحی )2000( 5آزاردیغگی چِار قکم ةَ ظّد ىیگیؼد کَ ةارت اؿث از؛ ةیجّزِی ،آزار ّاًفی ،آزار زـياٌی و آزار
زٍـی (ظّقاةی.)131 :1385 ،

اًَاع کَدک آزاري
کَدک آزاري جسوی  :ةَ ًّر کهی کّدك آزاری زـيی آؿیتی اؿث کَ ىّاردی چّن وؼةَ زدن ،داغ کؼدن ،آؿیب رؿاٌغن ةَ ؿؼ،
قکـحگی ،آؿیبُای دروٌی ،زظيی کؼدن و یا ُؼ قیّه دیگؼ از آؿیب زـياٌی را قاىم ىیقّد .کتّدی و قکـحگی اؿحعّان از قایِ-
جؼیً کّدك آزاریُاؿث (صتیتی و گُّؼیىلغم .)98 :1396 ،کّدك آزاری زـيی ،اونیً ٌّع کّدك آزاری اؿث کَ ةیكحؼ در ظاٌّادهُای
فلیؼ و در ىْؼض از ُو پاقیغگی اجفاق ىیافحغ .کار پیف از ىّّغ کّدکان در ىؽرَّ و کارگاهُای زیؼزىیٍی و ظیاةانُا پیف از  15ؿانگی
1

.Jellen
2 .Brown & Hunter
3 .Etienne
4 .Mills
5 .Marvasti
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و ٌیؽ کّدكرةایی کَ ةَ ىٍُّر اٌحلام از وانغیً و یا ةاجظّاُی ىانی مّرت ىیگیؼد ،از ىنادیق ّيغه کّدك آزاری زـيی در جيام
کكّرُای زِان اؿث (ىكؼفیان دُکؼدی.)39 :1396 ،
کَدک آزاري ػاطفی  :ىّاردی چّن جضلیؼ کؼدن ،جيـعؼ ،ؿؼزٌفً ،ؼد ٌيّدن ،ىضؼوىیث ّاًفی ،ةؼظّرد ظكٌّث آىیؽ ،آزارُای
کالىی ،کٍحؼل قغیغ و ٌاىْلّل ،دؿث اٌغاظحً ،جؼؿاٌغن ،اٌحُارات ٌاىٍاؿب ،اّيال ظكٌّث ّهیَ ُيـؼ در ةؼاةؼ چكيان کّدكٌ ،اؿؽا
گفحً و کهیَ اكغاىاجی کَ کارکؼدُای رواٌكٍاظحی رفحار و رقغ کّدك را ةَ قغت جضث جأدیؼ ىٍفی كؼار ىیدُغ ،از ىنادیق کّدك آزاری
رواٌیّ -اًفی ةَ صـاب ىی آیغ .آزار ّاًفی در واكِ ،قاىم آزار روصی ،کالىی و آؿیب ذٍُی اؿث کَ ىٍسؼ ةَ اظحالل رفحاری ،قٍاظحی،
ّاًفی و یا فکؼی در کّدك ىیقّد کَ ّالوه ةؼ ظاٌّادهُای ىكکمدار ةَ نضاظ اكحنادی ،در ظاٌّادهُای ٌـتحاً ىؼفَ زاىَْ ٌیؽ دیغه
ىیقّد (ىكؼفیان دُکؼدی.)39 :1396 ،
کَدک آزاري جٌسی  :ةَ کارگیؼی و واداقحً کّدك ةَ درگیؼ قغن ةا ُؼ گٌَّ رفحار روقً زٍـی یا ٌيایف رفحارُای زٍـی،
جساوز ،فضكا و ُؼگٌَّ ةِؼه ةؼداری زٍـی از کّدکان زِث کـب نػایػ و اروای ىیم زٍـی ىیةاقغ .ایً ٌّع ؿّء اؿحفاده زٍـی،
َانياٌَجؼیً جسؼةَ اٌـاٌی اؿث (ٌلّی و ُيکاران.)189 :1384 ،
کَدک آزاري هبتٌی بر غفلت ٍ بیهباالتی :ةیجّزِی و کّجاُی در فؼاُو ٌيّدن نّازم رقغ کّدك در کهیَ صّزهُای ؿالىحی
(ةِغاقث) ،آىّزش ،رقغ ّاًفی ،جغػیَ ،ىـکً و قؼایي زٌغگی اىً در صیٌَ ىٍاةْی کَ در اظحیار وانغیً كؼار دارد و ىٍسؼ ةَ ةؼوز آؿیب
ةَ ؿالىحی یا رقغ زـيی ،روصی ،رواٌی ،اظالكی یا ازحياّی کّدك ىیگؼدد و ُيچٍیً كنّر در ٌگِغاری و ىّاَتث کاىم و صيایث از
کّدکان در ةؼاةؼ آؿیبُا جا زایی کَ اىکانپػیؼ اؿث ،کّدك آزاری ىتحٍی ةؼ غفهث و ةیىتاالجی ىضـّب ىیقّد (ایؼواٌیان و ُيکاران،
.)63 :1389
ةَ ظاًؼ ویژگی ُای جادیؼگػاری کَ کّدك آزاری ةَ ٍّّان یک آؿیب ازحياّی در زاىَْ ایساد ىیکٍغ ،نػا ٌیاز ةَ ةؼرؿی و ةؼٌاىَ-
ریؽی ىٍاؿب ةَ ىٍُّر پیكگیؼی و کيک ةَ رفِ یا کاُف آن ةَ قغت اصـاس ىیقّد .در زاىَْ ىا ىـئهَ کّدك آزاری دارای ؿاةلَ
ًّالٌی اؿث و ةَ جغریر ٌیؽ قغت ىییاةغ ایً ىّوّع وؼورت ًؼح و جّزَ ةَ ىكکم ،چارهاٌغیكی و جغةیؼ ةؼای ىّازَِ ةا آن را ازحٍاب-
ٌاپػیؼ ىیکٍغ .از ایً رو ُغف از ایً پژوُف ىٌانَْ کیفی درةاره ظكٌّث ظاٌگی ةا جاکیغ ةؼ کّدك آزاری اؿث.

پيشيٌِ تجربی
چؼاغی و ُيکاران ( ) 1396در جضلیلی ةَ ةؼرؿی جادیؼ آىّزش ٌلف وانغی ةؼ ٌگؼش ىادران دارای کّدکان  1-5ؿانَ ٌـتث ةَ ؿّء
رفحار ةا کّدك پؼداظحٍغٌ .گؼش وانغیً ةؼ قکمدُی رفحارُای کّدکان و ؿّء رفحار ةا کّدك جأدیؼ ىِيی دارد .یافحَُا ٌكان داد ىیاٌگیً و
اٌضؼاف ىْیار ٌيؼات ٌگؼش در گؼوه آزىّن ،پیف از ىغاظهَ و پؾ از ىغاظهَ جفاوت ىٍْاداری داردُ .يچٍیً ىلایـَ ىیاٌگیً ٌيؼات ٌگؼش
و ُؼ یک از صیٌَُای آن ةیً دو گؼوه آزىّن و کٍحؼل ٌكان داد کَ ایً جفاوت پؾ از ىغاظهَ ٌیؽ ىٍْادار ةّد.
واُّی ( ) 1395در جضلیلی جسؼةَ زیـحَ کّدکان پیؼاىّن ظكٌّث ظاٌگی را ىّرد ةؼرؿی كؼار داد .ظكٌّث ظاٌگی ّهیَ کّدکان،
ّالوه ةؼ زٍتَُای اٌـاٌی و صلّق ةكؼی ،یک ىكکم ّيغه ؿالىحی ةَ صـاب ىیآیغ و ّّاكب زـيی ،رواٌی و ازحياّی آن ىیجّاٌغ
ؿالىث کّدکان ،ظاٌّاده و زاىَْ را در ىْؼض آؿیب كؼار دُغ .یافحَُای ایً جضلیق ٌكان داد جسؼةَ زیـحی کّدکان پیؼاىّن ظكٌّث
ظاٌگی در كانب ؿَ ًتلَ «جسؼةَ آزارُای زـياٌی و رواٌی»« ،کارةـث راُتؼدُای ىؼاكتحی» و «صىّر ازحياّی ةَ ىذاةَ یک چانف» زای
گؼفثٌ .حایر صامم از ایً ىٌانَْ ةؼ اُيیث اكغاىات پیكگیؼاٌَ و جّزَ ةیف از پیف ىـئّالن و ىحّنیان اىؼ در صيایث از کّدکان و
پیكگیؼی از کّدك آزاری جأکیغ دارد .در ایً راؿحا ىی جّان ةا افؽایف آگاُی در ؿٌّح ىعحهف زاىَْ ،آىّزش ةؼای ایساد فؼٍُگ ةغون
ظكٌّث و ٌیؽ جؼةیث ّاری از ظكٌّث ،جغویً امالح و ةِـازی كاٌّن صيایث از کّدکان و قٍاؿایی ظاٌّادهُای آؿیبزا و ارائَ ظغىات
ةازجّاٌی ةؼای كؼةاٌیان کّدك آزاری اكغاىات ىّدؼی اٌسام داد.
یْلّةی دوؿث و ٍّایث ( )1393در پژوُكی ةَ ةؼرؿی راةٌَ ةیً قیّهُای فؼزٌغپؼوری وانغیً ةا ظكٌّث ظاٌگی ٌـتث ةَ فؼزٌغان
در قِؼ اُّاز پؼداظحٍغ .یافحَُا ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ةیً قیّه فؼزٌغپؼوری آؿانگیؼاٌَ و قیّه فؼزٌغپؼوری ىـحتغاٌَ ةا ظكٌّث ظاٌّادگی
ٌـتث ةَ فؼزٌغان ُيتـحگی ىذتث ىٍْاداری وزّد دارد ،اىا ةیً قیّه فؼزٌغپؼوری ىٌٍلی (ىلحغراٌَ) وانغیً ةا ظكٌّث ظاٌگی ٌـتث ةَ
فؼزٌغان ُيتـحگی ىٍفی ىٍْاداری وزّد دارد .در ٌِایث ةَ زؽء ةْغ قیّه فؼزٌغپؼوری آؿانگیؼاٌَ ةا ظكٌّث زـيی ،ةیً کهیَ قیّهُای
فؼزٌغپؼوری ةا اةْاد ظكٌّث ظاٌگی (زـيیّ ،اًفی و غفهث) ٌـتث ةَ فؼزٌغان ُيتـحگی ىٍْاداری ةؼكؼار اؿث.
جؼکاقٌّغ و ُيکاران ( )1392در جضلیلی ةَ ةؼرؿی قیّع کّدك آزاری و ةؼظی ّّاىم زيْیثقٍاظحی ىّدؼ ةؼ آن در داٌفآىّزان
ىلٌِ ؿّم راٍُيایی قِؼ زٌسان در ؿال  1390پؼداظحٍغٌ .حایر ایً پژوُف صغود  78درمغ از داٌفآىّزان آزار ّاًفی 56 ،درمغ آزار

فصلناهه روانشناسی و علوم رفتاری ایراى ،شواره  ،19پاییز  ،1398ص 88 -93
ISSN: 2588-2864

http://www.Psyj.ir

زـيی و  39درمغ غفهث را گؽارش کؼدٌغ .آزار ّاً فی راةٌَ ىـحلیو ةا جْغاد فؼزٌغان ظاٌّاده و ؿً ىادر و راةٌَ ىْکّس ةا رجتَ جّنغ و
جضنیالت پغر ٌكان داد .آزار زـيی ةا فّت یکی از وانغیً و جْغاد فؼزٌغان ظاٌّاده راةٌَ ىـحلیو و ةا ؿً ىادر راةٌَ ىْکّس ٌكان داد.
ارجتاط ىـحلیو ةیً غفهث ةا زٍـیث ،جْغاد فؼزٌغان ظاٌّ اده و رجتَ جّنغ ىكاُغه قغ .در ٌِایث ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ قیّع ةاالی
کّدك آزاری ةَ ویژه آزار ّاًفی در داٌفآىّزان ایً ىلٌِ ىكِّد اؿث.
ٌتّی و ُيکاران ( )1392در جضلیلی ةَ ةؼرؿی ّهم ىّدؼ ةؼ پغیغه کّدك آزاری در ةیً داٌفآىّزان دظحؼ دةیؼؿحانُای قِؼ اُّاز
پؼد اظححٍغ .ىِيحؼیً ٌحایر ایً جضلیق ّتارت اؿث از؛ ىحغیؼُای پایگاه ازحياّی -اكحنادی ذٍُیُ ،يتـحگی ظاٌّادگی ،جفاُو وانغیً،
دنتـحگی ةَ وانغیً ةَ مّرت ىْکّس و ىحغیؼ ظكٌّث ظاٌگی و ُيـؼآزاری ةَ ًّر غیؼىـحلیو ةؼ کّدك آزاری جادیؼگػار ةّدٌغ و جٍِا
پایگاه اكحنادی -ازحياّی ّیٍی راةٌَ ىٍْاداری ةا ىحغیؼ کّدك آزاری ٌغاقحَ اؿث.
کفاقی ( ) 1389در پژوُكی جضث ٍّّان ةؼرؿی آدار ٌُو و جىاد ظاٌّاده ةؼ ظكٌّث ّهیَ کّدکان ؿاکً در قِؼ یؽد از ٌ 384فؼ از
وانغیً ؿاکً در قِؼ یؽد ایً ةؼرؿی را اٌسام دادٌ .حایر پژوُف ٌكان داد کَ در ىسيّع ىیؽان ظكٌّث پغران ةَ ًّر ىحّؿي اٌغکی ةیف
از ظكٌّحی اؿث کَ ىادران ّهیَ کّدکان اّيال ىی کٍٍغ .ةَ نضاظ آىاری ىكعل قغ کَ ةا کاُف درآىغ وانغیً ىیؽان ظكٌّث ّهیَ
کّدکان افؽایف ىییاةغُ .يچٍیً ىیؽان ظكٌّث ّهیَ کّدکان در ظاٌّادهُایی کَ وانغیً کّدکان جضنیالت پاییًجؼی دارٌغ ةیكحؼ اؿث .ةا
افؽایف ؿً وانغیً ٌیؽ ىیؽان ظكٌّث ّهیَ کّدکان افؽایف ىییاةغ .ایً ٌحایر ٌكان ىیدُغ کَ ظكٌّث ّهیَ کّدکان در ظاٌّادهُای یؽدی
ةیف از آن کَ ٌاقی از ىحغیؼُای زىیٍَای ةاقغٌ ،اقی از ّّاىم راةٌَای در ظاٌّاده و ةیؼون از ظاٌّاده اؿث.
ىیکائیهی ( )1386در پژوُكی ةَ ةؼرؿی قیّع کّدك آزاری و پیفةیٍی ایً ىحغیؼ از ًؼیق ؿالىث ّيّىی وانغیً ،ؿازگاریّ ،ؽت
ٌفؾ و ّيهکؼد جضنیهی داٌفآىّز و ىحغیؼُای زيْیثقٍاظحی در داٌف آىّزان دظحؼ آزار دیغه و ّادی دوره راٍُيایی قِؼ اُّاز کَ ةا
صسو ٌيٌَّ ٌ 400فؼ مّرت گؼفحَ اؿثٌ ،كان ىیدُغ کَ ُؼ چَ ؿالىث ّيّىی وانغیً ،ؿازگاریّ ،ؽت ٌفؾ و ّيهکؼد جضنیهی داٌف-
آىّز ،ؿً پغر و ىادر و درآىغ ظاٌّاده کيحؼ ةاقغ ،پیف ةیٍی کّدك آزاری ةیكحؼ ظّاُغ؛ و ةؼ ّکؾ ُؼ اٌغازه ؿالىث ّيّىی وانغیً،
ؿازگاریّ ،ؽت ٌفؾ و ّيهکؼد جضنیهی داٌفآىّزان ،ؿً پغر و ىادر و درآىغ ظاٌّاده ةیكحؼ ةاقغ ،پیفةیٍی کّدك آزاری کيحؼ ظّاُغ
ةّد.
ىیکائیهی ،ةؼاُيٍغ و ّتادی ( )2013در پژوُكی ةَ ةؼرؿی ىیؽان قیّع اٌّاع ىعحهف کّدك آزاری پؼداظحَاٌغٌ .حایر ٌكان داد کَ ؿّء
آزار ّاًفی ةا  52/09ةیكحؼیً فؼاواٌی را داقحَ اؿث و ىحغیؼُایی ىذم اوٌؼاب و افـؼدگی وانغیً ،ؿتکُای دنتـحگی کّدکان و
پؼظاقگؼی ىیجّاٌغ کّدکان آزار دیغه را از ؿایؼیً ىحيایؽ ؿازد.
ُؼٌکِم و ُيکاران ( ) 2008در جضلیلی جلاًِ کّدك آزاری و كؼار گؼفحً کّدکان در ىْؼض ظكٌّث ظاٌگی را ىّرد ةؼرؿی كؼار
دادٌغُ .يچٍیً در ایً جضلیق ةَ ةؼرؿی ؿای ؼ ّّاىم ظٌؼزا از زيهَ؛ ظكٌّث زاىَْ و ظاٌّاده و ؿایؼ ّّاىم اؿحؼسزای ىضیي زیـث
پؼداظحَ اؿثٌ .حایر پژوُف ٌكان ىیدُغ کَ ُوپّقاٌی كاةم جّزِی ةیً ادؼات جؼکیتی و جفاوتُای زٍـی در ٌحیسَ كؼار گؼفحً در
ىْؼض ظكٌّث وزّد دارد .در ایً پژوُف ّّاىم ظاٌّادگی قاىم :فلؼ ،ؿّء اؿحفاده از ىّاد ىعغر ،ةیکاری وانغیً ،ةیياری رواٌی و  ...ىّرد
جّزَ كؼار گؼفحَ اؿثُ .يچٍیً ّّاىم ىضیٌی ةَ ٍّّان ىذال :ظكٌّث در ظارج از ظاٌَ و ؿؼاٌسام ّّاكب کّدك آزاری کَ قاىم
پیاىغُای رواٌی ،پیاىغُای ّاًفی ،پیاىغُای رفحاری ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث.
کٍیؾ فّگم و گؼیچ ( )2004در ىٌانَْای دریافحٍغ کَ در ظاٌّادهُایی کَ ةیً وانغیً جْارض وزّد دارد و کّدکان قاُغ ظكٌّث
ةیً وانغیً ُـحٍغ ،در رواةي ظّد ةا دیگؼان ةَ ىلغار ةـیار زیادی چٍیً رفحارُایی از ظّد ةؼوز ىیدٍُغ و صحی ىيکً اؿث ایً انگّ را در
زٌغگی آیٍغه و ةا ُيـؼ ظّیف ٌیؽ ةَ ٌيایف ةگػارٌغ.
ىیؼؿّن و ُيکاران ( ) 2002در پژوُكی ادؼات ةغرفحاری زٍـی در دوره کّدکی ،ةغرفحاری زـيی ،ىضیي ظاٌّادگی و زٍـیث را ةؼ
ؿازگاری رواٌكٍاظحی ٌّزّاٌان ىّرد ةؼرؿی كؼار دادٌغٌ .حایر ةَ دؿث آىغه از ایً پژوُف ٌكان داد کَ دظحؼان ٌّزّاٌی کَ در ىْؼض
ةغرفحاری زـيی و زٍـی ةّده اٌغ ،در ىلایـَ ةا دظحؼان ةغون ةغرفحاری زـيی و زٍـی ،ىضیي ظاٌّادگیقان را ةیكحؼ ىحْارض و کيحؼ
ؿازگار جكعیل داده ةّدٌغ؛ ُيچٍیً پـؼان ٌّزّاٌی کَ دچار ةغرفحاری زـيی قغه ةّدٌغ ،در ىلایـَ ةا پـؼان ٌّزّاٌی کَ دچار
ةغرفحاری ٌكغه ةّدٌغ ،ىحْارضجؼ ةّدٌغ اىا ةا در ٌُؼ گؼفحً ُيتـحگی ،جفاوجی ةیً آنُا وزّد ٌغاقث .ىؼدان ٌّزّاٌی کَ ُو ؿاةلَ
ةغرفحاری زٍـی داقحٍغ و ُيچٍیً ؿاةلَای را ٌغاقحٍغ ،در اةْاد ظاٌّادگی ةا یکغیگؼ ىحفاوت ٌتّدٌغ.

هباًی ًظري
کّدك آزاری ،از زيهَ قایِجؼیً و پیچیغهجؼیً ىـائم رواٌی -ازحياّی زاىَْ اىؼوزی اؿثُ .ؼ روزه ُؽاران کّدك ىّرد ةغرفحاری
كؼار ىیگیؼٌغ .کّدك آزاران ةَ قیّهُای ىحفاوجی کّدکان را ىّرد آزار كؼار ىیدٍُغ ،اگؼ ةَ گٌَّای ّيغی کّدکی ىّرد آزار زـيی كؼار
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گیؼد ،کّدك آزاری زـيی واكِ قغه اؿث کّدك آزاری زـيی ٌاقی از جٍتیَُای قغیغ زـيی ،صيهَ آگاُاٌَ و ّيغی ةَ کّدك ىذم
ؿّزاٌغن ،گاز گؼفحً ،ةؼیغنُ ،م دادن ،جاةیغن اٌغامُا ،قکٍسَ ،وؼةات ،زظوُا و قکـحگیُاؿث و در مّرجی کَ ُؼ ٌّع فْانیث زٍـی ةا
یک کّدك كتم از ؿٍی کَ ةحّاٌغ روایث كاٌٌّی داقحَ ةاقغ ةؼای نػت ةؼدن یک فؼد ةؽرگـال اٌسام قّد ،کّدك آزاری زٍـی اٌسام قغه
اؿث .ایً آزارُا قاىم ارجتاطُای دُاٌی ،جٍاؿهی-جٍاؿهی ،جٍاؿهی -ىلْغی ،دؿث -جٍاؿهی ،دؿث -ىلْغی ،دؿث -پـحان ،ىّازَِ ةا
اٌغامُای زٍـیٌ ،گاه زتؼی ةَ اٌغامُای زٍـی و ُؼزه ٌگاری اؿث .ةیجّزِی و غفهث وانغیً از جاىیً ٌیازُای اؿاؿی کّدك کَ ةؼای
زیـحً وؼوری اؿث گٌَّ دیگؼی از کّدك آزاری اؿث .غفهث ةَ ىٍؽنَ راةٌَ اٌغك وانغیً ةا کّدك اؿث کَ ةَ اُيال در جغػیَ ،ؿالىث،
پّقاكٌُ ،افث ،جؼجیب ،ىؼاكتث پؽقکی ،صيایث و اةؽار ّكق و ّالكَ اؿث .وانغیٍی کَ کّدکان را ىّرد ؿؼزٌف كؼار ىیدٍُغً ،ؼد ىی-
کٍٍغ ،جّكِ ٌاىحٍاؿب از آنُا دارٌغ ،واةـحگیُای ّيیق ایساد ىیکٍٍغ ،ةیىِؼی ىیکٍٍغ ،جتْیهگؼاٌَ رفحار ىیکٍٍغ و ةا ظهلیات ىحفاوت
و ىحْارض ةا کّدك رفحار ىیکٍٍغ ،کّدك را ىّرد کّدك آزاری ّاًفی كؼار دادهاٌغ (راُب و ُيکاران.)84-85 :1388 ،
ٌُؼیَ ٌُامُای ظاٌّاده 6ةیان ىیکٍغ کَ کٍف ُؼ ّىّ ظاٌّاده ٌيیجّاٌغ در ظال درك گؼدد ةهکَ ةایغ در زىیٍَ ظاٌّاده ةؼرؿی قّد.
ةـیاری از ىّكْیثُای درون ظاٌّاده ،ةَ جٍفزاُای اصـاؿی كّی ىٍسؼ ىیقٌّغ کَ ىیجّاٌٍغ ّّاىم ظٌؼ وكّع ؿّء رفحار ةا کّدکان
ىضـّب گؼدٌغ .ظاٌّادهُایی کَ ةؼظی از ایً جٍف ُا ىذم ةیياری ؿعث و ًّالٌی ،ةیکاری ،ىكکالت ىانی و ىكکالت راةٌَای را جسؼةَ
ىیکٍٍغ ،قیّع ةاالجؼی از آزار را ٌـتث ةَ ظاٌّادهُای ةغون ایً جٍفزاُا جسؼةَ ىیکٍٍغ (کؼوؿّن جاویؼ.)2005 ،7
ٌُؼیَ صيایث ازحياّی 8ةَ کيتّد صيایث در دؿحؼس ىؼاكتان ةؼای ىلاةهَ ةا جٍفزاُا اقاره ىیکٍغ .یک قتکَ ازحياّی صيایحگؼ،
ىٍتْی اؿاؿی ةؼای اّىای ظاٌّاده یٍْی ةؼای وانغیٍی کَ ةا جٍف ُای زیادی روةَ رو ُـحٍغ و کّدکاٌی کَ در ىضیٌی پؼ جٍف و ةغرفحار
زٌغگی ىیکٍٍغ ،ىیقٌّغ (فؼیغىً .)2014 ،9ةغون ىغاظهَ و صيایث از کّدکاٌی کَ آزار را در ٌُام ظاٌّاده جسؼةَ ىیکٍٍغ ،اصحيال ةیكحؼی
وزّد دارد کَ ُيان ّّاىم ظٌؼ ازحياّی و رواٌكٍاظحی ؿّء رفحار ةَ ةؽرگـانی اٌحلال داده قٌّغ.
ةؼ اؿاس ٌُؼیَ ؿؼىایَگػاری وانغیٍی ،10وانغیً گاه ؿؼىایَگػاری (زىاٌی و ىانی) ةؼ روی فؼزٌغانقان را ،وكحی ُؽیٍَُا از ىٍافِ
وانغیٍی ؿٍگیًجؼ قّد ،کو یا كٌِ ىیکٍٍغ .کّدکاٌی کَ ظنّمیات زـيی ٌاٍُساری دارٌغ یا از ٌاجّاٌیُای زـياٌی و رواٌی رٌر ىیةؼٌغ،
در ىْؼض ظٌؼ غفهث كؼار دارٌغ زیؼا وانغیً کيحؼ ةؼ روی آنُا ؿؼىایَگػاری کؼده و اصـاس ىیکٍٍغ کّدك آن چیؽی کَ اٌحُار داقحٍغ،
ٌیـث و اٌحُارات آنُا را چَ واكِگؼایاٌَ و چَ غیؼواكِگؼایاٌَ ةؼآورده ٌکؼده اؿث .کيتّد ؿؼىایَگػاری وانغیٍی ،زىاٌی واكِ ىیقّد کَ
دنتـحگی ٌاؿانو ةیً وانغ و کّدك قکم گیؼد ،ةَ ّتارت دیگؼ اگؼ ىیؽان ىٍْاداری از پیٌّغ ٌغاقحَ ةاقغ ،ؿؼىایَگػاری وانغیٍی ،پاییًجؼ
ىیآیغ (ؿازىان زِاٌی ةِغاقث.)2010 ،
ٌُؼیَ ؿؼایث ةیً ٌـهی ، 11ؿٌّح ىعحهف ىّازَِ ةا جؼوىا ىعنّما آزار ،اصحيال درگیؼ قغن در رواةي ظكٌّثآىیؽ ةْغی در زٌغگی
را ىّزب ىیقّد .ایً ٌُؼیَ ،فؼض ىیکٍغ کَ افؼادی کَ كؼةاٌی آزار یا قاُغ كؼةاٌی قغن اّىای ظاٌّادهقان ُـحٍغ ،رویکؼدی ٌاٍُسار را
از ظكٌّث ةؼ ىی گؽیٍٍغ .ةـیاری از زٌان ،ىّوّع ؿؼایث ةیً ٌـهی از ظكٌّث ُـحٍغ ،زیؼا در ٌحیسَ راةٌَ ٌاؿانو ةا پغر یا ىادر در کّدکی،
ةَ ةؼكؼاری رواةي ّاًفی آزارگؼاٌَ جيایم دارٌغ (انکـاٌغر.)2009 ،12
در دیغگاه ؿیـحيیُ ،ؼ ٍّنؼی واةـحَ ةَ ىضیي ظّد و ؿایؼ ٍّامؼ ٌُاىی اؿث کَ ظّد زؽیی از آن اؿث .از ایً دیغگاه ةایغ ُؼ
چیؽی را ةؼ صـب راةٌَ اش ةا ؿایؼ چیؽُا جْؼیف کؼد؛ ةٍاةؼایً ظاٌّاده ةَ ٍّّان یک ٌُام ایً ًّر جْؼیف ىیقّد« :ىّزّدی کَ ازؽای آن
ةا ُو جغییؼ ىیکٍٍغ و ةا اٌضؼاف ةؼای صفٍ جْادل ظّد فْال ىیقّد» .ایً جْؼیف ٌكان ىیدُغ ،اوالً رفحار اّىای یک ظاٌّاده جاةْی اؿث از
رفحار ؿایؼ اّىای ظاٌّاده و در داٌی ظاٌّاده ُو ىاٌٍغ ُؼ ٌُام دیگؼی ىحيایم ةَ جْادل اؿث .نػا رفحار اّىای آن در ىسيّع ةَ گٌَّای
اؿث کَ ىّزب جْادل ٌُام اؿث .صحی اگؼ ایً رفحارٌ ،اةٍِس ار ةایغ .ةؼ اؿاس رویکؼد ؿیـحيی ،ظاٌّاده یک ٌُام اؿث کَ اّىای آن
ميیياٌَ ةا ُو ارجتاط دارٌغ ،دارای گػقحَ ىكحؼك ُـحٍغ ،در ّلایغ و ارزشُای ظاص ةا ُو ؿِیواٌغٌ ،لفُای ویژهای ةؼ ِّغه دارٌغ و
ةَ قیّهای پیفةیٍی قٌّغه ،ةا یکغیگؼ جْاىم دارٌغ .ایً رویکؼد ،ةَ ظاٌّاده ةَ ٍّّان یک ؿیـحو و ةَ فؼد ةَ ٍّّان ّىّی از ؿیـحو ىی-
ٌگؼد و جادیؼات چٍغگاٌَ چؼظَای ةیً فؼد و ّيهکؼد ظاٌّاده را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیدُغ (ٌتّی و ُيکاران.)12 :1393 ،
ٌُؼیَ انگّؿازی :کّدك پؾ از ورود ةَ کاٌّن ظاٌّاده قؼوع ةَ یادگیؼی و انگّةؼداری ىیکٍغ و ةٍاةؼایً فؼایٍغ یادگیؼی ةا ىكاُغه و
انگّؿازی آغاز قغه و ؿپؾ از ًؼیق ىکاٌیـوُای دیگؼی جلّیث ىیقّد .وانغیً و اّىاء ظاٌّاده ٌؽدیکجؼیً انگُّای رفحاری در دؿحؼس
6

.Family Systems Theory
7 .Crosson- Tower
8
.Social Support Theory
9 .Friedman
10 .Parental Investment Theory
11 .Intergenerational Transmission Theory
12 .Alexander
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کّدك ُـحٍغ .کّدك ةا ىكاُغه رفحار وانغیً و كؼار گؼفحً در ىْؼض دیغگاهُا و ٌگؼشُای فؼدی و ازحياّی آٌان و ةؼاؿاس ؿاظحار
ظهلی و قعنیحی ظّد ،آن رفحار را ادراك ٌيّده ٌگؼقی ىْیً ٌـتث ةَ آن پیغا کؼده ،ةؼاٌگیعحَ قغه و ىٌاةق ُيان انگّ رفحار ىیکٍغ.
چٍاٌچَ ظاٌّاده انگُّای رفحاری غیؼاٌٌتاكی یا ٌاىٌهّب را در اظحیار کّدك كؼار دُغ ،ىـیؼ صؼکث ةَ ؿيث ٌاٍُساری و ٌاُيٍّایی ةَ
ؿيث وی گكّده ظّاُغ قغ .وزّد وانغیً ظكً و پؼظاقگؼ ىّزب ىیقّد کَ کّدك ظكٌّث و پؼظاقگؼی را ةَ ٍّّان یک انگّی
رفحاری یاد گؼفحَ و ًؼز رفحار جّأم ةا ظكٌّث و پؼظاقگؼی وانغیً را ةَ ٍّّان انگّی ىٌهّب صم اظحالفات ،اَِار جيایالت و ظّاؿحَُا
ؿؼىكق ظّد كؼار دُغ .ىی جّان از انگُّای ٌادرؿث زیؼ ةَ ٍّّان انگُّایی کَ ىٍسؼ ةَ گؼایف کّدك ةَ ؿيث کّدك آزاری در ةؽرگـانی
ىی قٌّغٌ ،ام ةؼد :پؼظاقگؼی وانغیً ٌـتث ةَ کّدك ،روش غهي جؼةیحی در وانغیٍی کَ از جٍتیِات ةغٌی ةؼای جؼةیث فؼزٌغان ظّد اؿحفاده
ىیکٍٍغ ،ةیجّزِی ةَ ٌیازُای زـيی و ّاًفی کّدك در ظاٌّادهُا و ( ...ىِغوی.)150 :1388 ،

رٍش تحقيق
پژوُف کیفی یک رویکؼد ؿیـحياجیک و ذٍُی اؿث کَ در جّمیف جسؼةیات زٌغگی و ىٍْا ةعكیغن ةَ آن ةکار ىیرود .در پژوُف
کیفی ،پژوُكگؼ ةَ زـحسّی اًالّات در ىّرد زٍتَُای کیفی (غیؼ ّغدی) پغیغه جضث ىٌانَْ ةَ ىٍُّر درك ىٍْای زاىٌِگؼ پغیغه از
دیغگاه قؼکثکٍٍغگان ىیپؼدازد (آرىٍغ و پیؼی ىضيغی .)9 :1395 ،جضلیق صاوؼ یک ىٌانَْ کیفی اؿث کَ در ؿال  1397در ظنّص
ظكٌّث ظاٌگی ةا جاکیغ ةؼ کّدك آزاری در قِؼ قاُیً دژ ةَ ازؼا در آىغه اؿث .زاىَْ آىاری ایً ىٌانَْ قاىم کّدکاٌی ُـحٍغ کَ از
ؿّی وانغیً یا افؼاد ةؽرگـال دیگؼ ةَ ٌّّی ىّرد آزار (اٌّاع آزاری زـيی ،زٍـیّ ،اًفی  -رواٌی و ىـاىضَ و غفهث) كؼار گؼفحَاٌغٌ .يٌَّ
آىاری جضلیق ةیـث کّدك اؿث کَ صغاكم یکی از ىّارد اٌّاع ظكٌّث کّدك آزاری را جسؼةَ کؼده و ةَ ىؼاکؽ ظغىات صيایحی ،ىكاوره و
اورژاٌؾ ازحياّی  123و ؿایؼ ىؼاکؽ ىؼجتي ىؼازَْ داقحَاٌغ .ةؼای زيِآوری اًالّات از روشُای ىناصتَ ةانیٍی ،ىكاُغه و پؼوٌغهُای
کّدك آزاری ىّزّد در ىؼاکؽ ىّرد اقاره اؿحفاده قغه اؿث.

یافتِّاي تحقيق
زغول یک ویژگیُای زيْیثقٍاظحی کّدکان ىّرد آزار را ٌكان ىیدُغ کَ ایً ویژگیُا قاىم زٍـیث ،ؿً ،جْغاد ظّاُؼ و ةؼادر،
ٌـتث آزار دٍُغه ةا کّدك ،قغم و جضنیالت آزار دٍُغه و ٌّع آزار ُـث .کَ از ىسيّع ٌ 20فؼ پاؿعگّ  60درمغ زن و  40درمغ ىؼد
ىیةاقغ .از ٌُؼ ٌـتث آزار دٍُغه ةا کّدك ىیجّان اَِار داقث کَ ُفحاد درمغ از کّدکان ىّرد ىناصتَ در ایً پژوُف جّؿي وانغیً و
ةـحگان درزَ یک ظّد ىّرد آزار كؼار گؼفحَ اٌغ ،ده درمغ جّؿي ٌاپغری و ٌاىادری ،ةیـث و پٍر درمغ جّؿي ىْهو فؼد و در ٌِایث ده
درمغ ٌیؽ ّالوه ةؼ ةـحگان درزَ یک جّؿي افؼادی ظارج از ىٍؽل ظّد ٌیؽ ىّرد اذیث و آزار كؼار گؼفحَ قؼح زؽئیات آن در زغول یک
كاةم ىكاُغه اؿث.
از ٌُؼ ووْیث قغهی آزار دٍُغگان یافحَُا ٌكان داد کَ از ىسيّع ٌ 20فؼ پاؿعگّ قغم ؿی درمغ ظاٌَدار 25 ،درمغ ىْهو یا
فؼٍُگی 25 ،درمغ ةیکار و ىاةلی افؼاد قغم آزاد داقحَاٌغ .ةَ نضاظ ؿٌش جضنیالت آزاردٍُغگان ٌیؽ یافحَُا ٌكان داد از ىسيّع ٌ 20فؼ
پاؿعگّ پاٌؽده درمغ زیؼ دیپهو ةغون ىكعل ةّدن ٌّع ىلٌِ جضنیهی ،ةیـث درمغ ةیـّاد ،پاٌؽده درمغ اةحغایی ،ةیـث و پٍر درمغ
راٍُيایی ،ده درمغ دیپهو و ةیـث و پٍر درمغ ٌیؽ دارای جضنیالت نیـاٌؾ ةّدهاٌغ .از ٌُؼ ٌّع کّدك آزاری اجفاق افحاده از ىسيّع 20
ٌفؼ پاؿعگّ؛ پٍر درمغ از کّدکان اَِار داقحَ کَ جسؼةَ کّدك آزاری از ٌّع ىـاىضَ و غغهث را داقحَ ،ةیـث درمغ آزار ّاًفی -رواٌی،
ده درمغ ٌیؽ جسؼةَ اذیث و آزار زـيی داقحَُ ،يچٍیً قنث و پٍر درمغ از افؼاد جؼکیتی از اٌّاع کّدك آزار را جسؼةَ کؼدهاٌغ .در
ظنّص کّدك آزاری از ٌّع زٍـی ٌیؽ قّاُغ ٌكان داد ةیـث و پٍر درمغ افؼاد در کٍار دیگؼ اٌّاع کّدك آزاری ایً جسؼةَ را ٌیؽ داقحَ-
اٌغ (زغول .)1
قایان ذکؼ اؿث ةا جّزَ ةَ ىناصتَ و قؼح صالگیؼی اونیَ از کّدکان ىیجّان اَِار داقث کَ كؼیب ةَ اجفاق کّدکان ،در ظنّص
ىّرد آزار كؼار گؼفحً ةا دیگؼان ةَ ىٍُّر کيک گؼفحً مضتث کؼده اٌغ کَ در ىّاردی ةَ آٌِا کيک قغه و از ًؼیق ىؼازِ كاٌٌّی صيایث-
ُای الزم ةَ ّيم آىغه نیکً در ىّاردی ىْغود درظّاؿث کيک ٌحیسَ ّکؾ داده و ةؼ قغت آزار افؽوده قغه اؿث کَ در ىّاردی ٌیؽ ةا
کحيان و ىعفی ک اری وانغیً یا ّّاىهی دیگؼ روةؼو کَ ؿْی در ىعفی ٌيّدن و کحيان آن داقحَاٌغ و امم ىازؼا را ةَ کهی اٌکار ىیٌيایٍغ.
ُيچٍیً از ةؼآیٍغ ىناصتَُای مّرت گؼفحَ چٍیً اؿحٍتاط ىی قّد در ىّاردی کَ کّدك زٍـی مّرت گؼفحَ در قؼایٌی اجفاق افحاده
کَ اکذؼا ةا ّغم اًالع کّدك در ظنّص ىـائم زٍـی ،جؼؿاٌغن کّدك ،جفؼیش ،ؿؼگؼىی و ةازیُای کّدکاٌَ ةا افؼادی ٌاُيـال و ةؼزگحؼ
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از ؿٌش ؿٍی کّدك و ةا آقٍایی ٌـتی در ظنّص ىـائم زٍـی روی داده کَ اکذؼا از ًؼیق ةّؿیغن ،نيؾ اٌغام ظنّمی ،مضتث کؼدن
در ظنّص ىـائم زٍـی و زٌاقّیی و  ...ؿْی در جضؼیک و اغفال کّدکان ٌيّدهاٌغ و ...

ردیف

جدٍل (ٍ )1یژگیّاي جوؼيتشٌاختی کَدکاى هَرد آزار قرار گرفتِ
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جٌسيت
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3
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4
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آزار ّاًفی – رواٌی

5

ةِؼوز
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13

یک ظّاُؼ

پغر

راٌٍغه

دیپهو

آزار زـيی

6

اصيغ

پـؼ

11

یک ظّاُؼ

ىْهو

ىْهو

نیـاٌؾ

آزار ّاًفی -رواٌی و آزار زـيی

7

قاُیً

پـؼ

11

یک ظّاُؼ

ىْهو و پغر
کّدك

ىْهو و قغم
آزاد

نیـاٌؾ و
راٍُيایی

آزار ّاًفی -رواٌی ،آزار زـيی

8

اةؼاُیو

پـؼ

9

دو ظّاُؼ و
یک ةؼادر

پغر

کارگؼ

ةی ؿّاد

آزار ّاًفی -رواٌی

9

ٌاُیغ

دظحؼ

10

یک ةؼادر

ىادر

ةیکار

اةحغایی

آزار ىـاىضَ و غفهث ،آزار ّاًفی-
رواٌی

10

دؼیا

دظحؼ

13

یک ةؼادر

ٌاىادری

ظاٌَ دار

راٍُيایی

آزار زـيی ،آزار ىـاىضَ و غفهث،
آزار ّاًفی -رواٌی

11

روٌاك

دظحؼ

14

یک ةؼادر

ىادر

ظاٌَ دار

راٍُيایی

آزار ّاًفی -رواٌی ،آزار زـيی

12

اویً

دظحؼ

8

یک ةؼادر و
یک ظّاُؼ

ٌا پغری

ةیکار

اةحغایی

آزار زـيی

13

روژان

دظحؼ

11

دو ةؼادر

ىادر

ظاٌَ دار

ةی ؿّاد

آزار ّاًفی -رواٌی

14

ىْنّىَ

دظحؼ

10

ٌغارد

ىْهو

ىْهو

نیـاٌؾ

آزار ّاًفی -رواٌی ،آزار زٍـی

15

ىِكیغ

دظحؼ

13

دو ظّاُؼ و
ؿَ ةؼادر

اّىای
ظاٌّاده و
افؼاد ظارج از
ظاٌَ

اکذؼا ةیکار و
کارگؼ

اکذؼا ةی
ؿّاد و زیؼ
دیپهو

آزار زٍـیّ ،اًفی-رواٌی و آزار
ىـاىضَ و غفهث

16

ؿاٌاز

دظحؼ

13

یک ظّاُؼ

ىْهو

ىْهو

نیـاٌؾ

آزار زٍـی -آزار ّاًفی  -رواٌی

17

فؼزاٌَ

دظحؼ

12

یک ةؼادر

ىْهو

ىْهو

نیـاٌؾ

آزار زٍـی -آزار ّاًفی  -رواٌی

18

ؿيیَ

دظحؼ

10

یک ظّاُؼ

وانغیً و ؿایؼ
افؼاد

ةیکار

اکذؼا زیؼ
دیپهو

آزار زـيی ،زٍـی ،ىـاىضَ و
غفهث ،آزار ّاًفی -رواٌی

19

انٍاز

دظحؼ

8

یک ةؼادر

پغر

ةیکار

زیؼ دیپهو

آزار زـيی ،آزار ىـاىضَ و غفهث،
آزار ّاًفی -رواٌی

20

روٌیا

دظحؼ

9

یک ظّاُؼ

ىادر و پغر

ىادر :ظاٌَ
دار پغر:
دؿحفؼوش

ةی ؿّاد

آزار ىـاىضَ و غفهث ،آزار زـيی

فصلناهه روانشناسی و علوم رفتاری ایراى ،شواره  ،19پاییز  ،1398ص 88 -93
ISSN: 2588-2864

http://www.Psyj.ir

ساهاىً :تق اَِارات یکی از ُيـایَُا کَ ٌيی ظّاؿث اؿيف فاش قَ ؿاىان ُيیكَ جّ ظٌَّ جٍِاؿث و یا جّی کّچَ ول ُـث،
پغرش دیؼ ىیاد ظٌَّ و ىادرش ُو َاُؼا ؿؼ کار ُـث ىْهّم ٌیـث کَ ایً ةچَ چی ىیعّره و چکار ىیکٍَ اٌگار ٌَ اٌگار پغر و ىادری داره.
ُيیكَ جّ کّچَ ونَ .ةٍاةؼ گفحَ ُای ىْهيف ٌیؽ ووْیث درؿی وی ظیهی ظّب ٌیـث چٍغ ةار ظّاؿحیو وانغیٍف ةیان ىغرؿَ ونی ُؼ ةار
از ا وىغن ًفؼه ىیؼن .از ٌُؼ روصی و رواٌی ؿاىان ووْیث ظّةی ٌغاره ،جّ ىغرؿَ ُيیكَ جٍِاؿث و گّقَ گیؼه دوؿث ٌغاره ةا ةچَُا ةاقَ
جّ زيِ ُيیكَ ىىٌؼب و ٌگؼاٌَ و  ، ...اصـاس صلارت ىیکٍَ اّحياد ةَ ٌفؾ و ّؽت ٌفـف پاییٍَ و ...
سجاد :ةا جّزَ ةَ مضتثُای ؿساد پغرش از ىادر ش زغا قغه و ىیعّاد ةا یکی دیگَ ازدواج کٍَ و ؿساد ىیگَ کَ ىیغوٌو وكحی ةا
اون ظاٌيَ ُـحو رفحار ظّةی ٌغاقحَ ةاقو ةْغش ىیاد ظٌَّ ىً رو ىیؽٌَ ُی فف ىیغه و جضلیؼم ىیکٍَُ .ی ةِو ىیگَ جّ ُو ىذم ىادرت
ةی ظامیث ُـحی ُؼ فؼمحی کَ گیؼش ةیاد ىً رو ىیؽٌَ گاُی اوكات از جؼ س ىیؼم ظٌَّ ّيَ چّن از ّيَ صؼف قٌّی داره و ىیحؼؿَ
ٌيیجٌَّ اوٌسا کحکو ةؽٌَ .کافیَ یَ ةار اقحتاه کٍو ةْغش ُی ؿؼزٌف ىیکٍَ کَ چؼا ایً کار رو کؼدی و یا فالن و ةِيان.
کياى :ةٍا ةَ اَِارات ىٌهْیً و گفحگّ ةا ىادر ىؼازِ ىكعل قغ کَ ةعاًؼ ىكکالت روصی رواٌی و افـؼدگی ىادر و واةـحگی ایكان
ةَ فؼزٌغش ،ىادر ىؼازِ دوؿث ٌغاره کیان ةؼه ىغرؿَ ،ازازه رفحً ةَ ىغرؿَ ةِف ٌيیده و اون رو ىغام ىّرد ؿؼزٌف ،جضلیؼ ىیکٍَ اون رو
ىی جؼؿٌَّ کَ اگَ ةؼه ةیؼون و ازش دور ةكَ ظّدش رو ىیکكَ و  ...ىؼازِ ةعاًؼ ىكکالت ةَ وزّد آىغه دچار اوٌؼاب و اؿحؼس قغه،
اصـاس اٌؽوا ،جٍِایی و گّقَگیؼی داقحَ و از رواةي ازحياّی وْیفی ةؼظّردار ةّده اؿث.
ػليرضاُ :یچی ةغجؼ از ایً ٌیـث کَ زهّی دیگؼان ظّرد و جضلیؼت کًٍ .ةارُا و ةارُا اجفاق افحاده کَ ىادرم
ةیظّد و ةیزِث ةعاًؼ یَ ىـئهَ کّچیک و ةیاُيیث ةِو جُّیً کؼده و ىً رو زهّی دیگؼان ظّرد کؼده و ةِو گفحَ ةیدؿث و پا ،و
ُی ىً رو ةا ةؼادرزادهُاش ىلایـَ ىی کٍَ و از ظّب ةّدن اوٌا و ةغ ةّدن ىً ىیگَ .وكحی ایً اجفاق ىیفحَ ىیؼم جّ اجاكو و ؿاّثُا گؼیَ
ىیکٍو .اصـاس ىیکٍو کَ ظیهی جٍِام و کـی دوؿحو ٌغاره و واؿَ ُیكکی ىِو ٌیـحو .ىغام فک ىیکٍو کَ یَ چیؽی جّ دنو ؿٍگیٍی
ىیکٍَ و ...
بْرٍز :اکذؼ اوكات از ایً ىی جؼؿو ٌکٍَ کاری کٍو کَ ظالف ىیم پغرم ةاقَ کَ ةاّخ ّنتاٌیحف ةكَ و جٍتیَام کٍَ .پغرم ؿؼیِ
ّنتاٌی ىیكَ و وكحی ّنتاٌی ةكَ کحکو ىیؽٌَ صحی ىادرم رو ُو کحک زده چٍغ ةار وكحی ةا ظّاُؼم ةازی ىیکٍیو اگَ مغاىّن ةهٍغ قَ یا
دّّاىّن قَ ىیاد ىیؽٌَ و ُ ...يف ُو ىٍّ ىیؽٌَ چّن ةؽرگحؼ ُـحو ُؼ چی دم دؿحف ةاقَ پؼت ىیکٍَ ًؼفيّن .صحی وكحی ىِيٌّی
زایی ىیؼیو کيحؼ صؼف ىیؽٌو یا ةا ةچَُای دیگَ كاًی و ميیيی ٌيیكو ٌکٍَ قیٌٌّی کٍو ةْغش ةؼگؼدیو ظٌَّ جٍتیَ ةكو گاُی اوكات
ةؼای ایٍکَ کحک ٌعّرم از ةاةام ىیؼم ظٌَّ ّيّم اّناةف کَ آروم ةكَ ةؼىیگؼدم ظٌَّ ّيّم ٌؽدیک ظٌَّ ظّدىّن ُـث.
احود :پـؼی یازده ؿانَ کَ ىیگَ جّؿي ىْهيف ىّرد اذیث و آزار زـيیّ ،اًفی و رواٌی كؼار گؼفحَ اؿث .او ىیگّیغ کَ ىْهيف ةا
مغای ةهٍغ ةا آٌِا صؼف ىیزٌغ ،در کالس ةَ جٍتَ ةغٌی داٌفآىّزان ىیپؼدازد ًّری کَ آدار کتّدی ىكعل ىیةاقغ .ةَ گفحَ اون ةا جّزَ
ةَ ایٍکَ پغرش ٌُاىی ُـث ىْهو ٌـتث ةَ وی کو جّزَ ةّده و دارای ؿّگیؼی اؿث و ...
شاّيي :قاُیً ىیگَ کَ در کالس درس ُيیكَ جّؿي ىْهيف جضلیؼ ىیكَ اون رو ةا ةچَُای دیگَ ىلایـَ ىیکٍَ و جّی زيِ
وایْف ىیکٍَ ىیگَ کَ آةؼوم رو ةؼدی و ...
ابراّين :اةؼاُیو ىیگَ کَ وانغیٍف از ُو ًالق گؼفحَ اٌغ و ةا پغرش زٌغگی ىیکٍَ .جّؿي پغرش جِغیغ ةَ ّغم ارجتاط ةا ىادرش ىیکَ
و ؿؼکّفث ىیؽٌَ کَ اگَ ىادرت جّ رو ىیعّاؿث جّ یک ؿانگیث ونث ٌيیکؼد و جٍِات ٌيیگػاقث و  ...از اةؼاُیو ةَ ٍّّان اةؽاری ةؼای
کیٍَ جّزی و اُؼم فكار ةَ ُيـؼ ؿاةق ظّد اؿحفاده ىیکٍَ و ازازه ٌيیغه کَ ىادر اةؼاُیو پـؼش رو ةتیٍَ و ...
رًٍيا :پؾ از ةؼرؿی ووْیث ةانیٍی روٌیا و گفثوگّ ةا وانغیً وی در ایً ظنّص ىكعل قغ کَ ةعاًؼ ىكکالت ىانی ،اظحالف
ظاٌّادگی وانغیً و اظالف ؿٍی وانغیً ىؼازِ ةا ُيغیگؼ و اظحالف ؿٍی وانغیً ةا کّدك روٌیا ىّرد کّدك آزاری زـيی و ىـاىضَ و
غفهث واكِ قغه اؿث .ةَ ًّری کَ در ادؼ اظحالف و درگیؼی وانغیٍف کَ ىٍسؼ ةَ اذیث و آزار زـيی وی از ؿّی ىادر و جاصغودی پغر
ىٍسؼ قغه و از ًؼفی ةعاًؼ قؼایي ٌاىٍاؿب اكحنادی ىؼازِ در زىیٍَ جِیَ و رؿیغگی ةَ ووْیث جغػیَ و ةِغاقث و صحی پّقاك دچار
ىكکالت فؼاواٌی ىی ةاقغ .پیاىغ ایً ووْیث ةؼای روٌیا جؼس و اوٌؼاب ،اٌؽوا و گّقَگیؼیّ ،ؽت ٌفؾ و اّحياد ةَ ٌفؾ پاییً ،رواةي
ازحياّی پاییً ،ةاكی ىاٌغن آدار جٍتیَ ةؼ ةغن و جا صغودی کاةّسُای قتاٌَ و  ...ةّده اؿث.
رًٍاک :امال دوؿث ٌغارم کَ جّی زيِ ةاقو ،ىِيٌّیُا و ىؼاؿيات ُيف ةِو ةغ ىیگػره ُيیكَ از ایً ىیجؼؿو کَ کاری اٌسام
ةغم کَ ةاّخ دنعّری پغر و ىارم ةكَ ،وكحی زایی ىیؼم دوؿث ٌغارم صؼف ةؽٌو ىیغوٌو جا چیؽی ىیگو ةَ یکی ةؼ ةعّره ةغش ظٌَّ دّّام
ىیکًٍ .ىاىاٌو صحيا ىٍّ ةْغش ىیؽٌَ .فک ىیکٍو امال ىً رو دوؿث ٌغارهُ .يف ةیً ىً و داداقو فؼق ىیؽان و فلي واؿَ اون وؿایم
ىیگؼن ،ىِيٌّی ىیتؼن اٌگار ىٍّ ٌيیةیًٍ و ...
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ًاّيد :دظحؼ ده ؿانَ کَ ةعاًؼ ىكکالت ىانی و ةیياری پغر ٌيیجٌَّ ىٍُو و ىؼجب ىغرؿَ ةیاد ،ظٌّّادهش ازازه جضنیم ةِف ٌيی-
دن ،ىادرش اوٌّ ةا ظّدش واؿَ جکغی گؼی ىیتؼه ةا وزّدی کَ ٌاُیغ ةغش ىیاد ةؼه ونی ىادرش ةَ زور اون رو ةا ظّدش ىیتؼه .ةٍا ةؼ
اَِارات یکی از ىْهيیً ،ىادر ٌاُیغ ُؼ ةار ىیاد ىغرؿَ داد و ةیغاد راه ىیٍغازه و اون رو ةا ظّدش ىیتؼه .از ایً ووْیث ٌاُیغ ظیهی ٌاصث
ىیكَ ،گؼیَ ىیکٍَ و  ...دوؿث ٌغاره ةؼه ونی از جؼؿف ةاُاش ىیؼه.
ثریا :دؼیا ىیگَ کَ پغر و ىادرش از ُو زغا قغن و پغرش ىسغد ازدواج کؼده و ةا ٌاىادریاش زٌغگی ىیکٍَ ،ةعاًؼ ایً کَ جّاٌایی
کٍح ؼل ادرار و  ...ظّدش رو ٌغاره و پؼظاقگؼی ُو ىیکٍَ و وانغیٍف جّاٌایی کٍحؼل اون رو ٌغارن ةؼای آروم کؼدن وی اكغام ةَ جٍتیَ و زدن
وی ىی کٍٍغ ،ةْىی اوكات ُو ةَ ًّر ىّكث اون رو صتؾ ىیکًٍ .دؼیا ىیگَ وكحی ىادرش (ٌاىادریف) ّنتاٌی ىیكَ ٌيیجٌَّ ظّدش رو
کٍحؼل کٍَ صحي ا اون نضَُ ىیؽٌغش .کافیَ یَ کار اقحتاه اٌسام ةغم ؿؼیِ داد ىیؽٌَ ،فضفُای رکیک ىیغه ،ایٍکَ ىادرت جّ رو ٌيی-
ظّاؿث اگَ ىیعّاؿث ونث ٌيیکؼدد و اگَ افاكَ ٌکؼد ةا ؿیهی ىیؽٌَ و ...
اٍیيً :تق گفحَ ُای ىادرشٌ ،اپغری اویً اّحیاد ةَ قیكَ داره و ُيیكَ ؿؼىّن داد ىیکكَ و ُيیكَ ىً و ةچَ ُام رو ىّرد اذیث
و آزار و وؼب و قحو كؼار ىیغه ،ىً ُو گاُی اوكات صؼمف رو ؿؼ ةچَ ظانی ىیکٍوٌ .يیجٌّو ةَ ظّدش چیؽی ةگو ىستّرم ةچَ رو ةؽٌو.
صحی وكحی زٍؾ ةِف ٌيیرؿَ اویً رو ُو ىیؽٌَ .دوؿث ٌغارم ةاُاش زٌغگی کٍو ونی ىستّرم ةعاًؼ دظحؼم جضيهف کٍو.
هؼصَهِ :دظحؼی ده ؿانَ کَ جک فؼزٌغ ُـث ىیگَ کَ ىْهيكّن ةا جؼؿٌّغن اوٌا از کو کؼدن ٌيؼه و ىؼدود قغن ىّرد اذیث و آزار
كؼار ىیغه ةیكحؼ ىّاكِ در ؿاّات ورزش و زٌگُای جفؼیش ةچَُا رو ةَ زای ظهّت دّّت ىیکٍَ و ةَ ؿیٍَُا و اٌغام ظنّمی ىا دؿث
ىیؽٌَ و  ...ىً ؿْی ىیکٍو کَ از ایً ىّكْیث دوری کٍو و از ىکانُای ظهّت ىیجؼؿو .ةا ىادرم ىّوّع رو در ىیان گػاقحو ونی كىیَ رو
کحيان ىیکٍَ ٌيیظّاد کـی چیؽی ةغوٌَ ةَ ىغیؼ ىغرؿَ گفحو کَ ةَ ىْهيّن جػکؼ قفاُی داده
رٍژاى :ةارُا پیف اوىغه کَ جّ زيِ ىادرم جّ ذوكو ةؽٌَ کَ چؼا ایٍک ار رو کؼدی و فالن چیؽ رو گفحیُ .يف جضلیؼم ىیکًٍ .وكحی
ایٍسّری ظّردم ىیکًٍ ظیهی ٌاراصث ىیكو و ظسانث ىیکكو .دوؿث دارم دیگَ جّ ُیچ زيْی ٌتاقو ظنّما وكحی اوٌسا ىً رو ةا دیگؼان
ىلایـَ ىیکًٍ و ُيَ چی رو ؿؼ ىً ظانی ىیکًٍ .اٌگار کَ دیگؼان اقحتاُی اٌسام ٌيیغن فلي ىً ةغم
هْشيد :دظحؼی  13ؿانَ کَ پغرش فّت قغه فؼزٌغ آظؼ ظٌّّاده ُـث و پٍر ظّاُؼ ةؼادر دیگَ داره .ةا جّزَ کَ
گفحَُای ىِكیغ اّىای ظٌّّادش اون رو ىستّر ةَ جً فؼوقی ىیکًٍ و ةَ ازتار وادارش ىیکًٍ ةا ىؼدان ةؽرگـال گاُا  40و  50ؿانَ
راةٌَ داقحَ ةاقَ و  ...اذیث و آزارُا از دو ؿال پیف قؼوع قغه از ٌُؼ جِیَ پّقاك ،ظّراك و ةِغاقث در قؼایي ىٍاؿتی كؼار ٌغاقحَ و
ظاٌّاده وی دارای فلؼ قغیغ فؼٍُگی و جضنیهی ُـحٍغ .ةَ کؼرات در ایً ظنّص ةا ٌیؼوی اٌحُاىی مضتث قغه و ...
ساًاز :ؿاٌاز ىیگَ کَ ىْهيكّن ةا ةّؿیغن و اؿحفاده از صؼکات ةغٌی ،دؿث زدن و نيؾ اٌغام ظنّمی وی و صؼف زدن در ىّرد
رواةي زٌاقّیی ،جؼؿاٌغن از ٌيؼه و اظؼاج کؼدن از ىغرؿَ اون رو ىّرد اذیث و آزار كؼار ىیغه ،ةٌّری کَ ایً اذیث و آزارُا ةَ کؼرات جکؼار
قغه اؿث کَ ةیكحؼ در زٌگ جفؼیش ،زىان ورزش و كتم از قؼوع کالس اجفاق ىیفحَ در ظنّص ایً اكغام ةا ىادرش صؼف زده ونی ىادرش
اكغاىی اٌسام ٌغاده ةا یکی از ىْهيان صؼف زده کَ ىّوّع رو پیگیؼی کؼدهاٌغ.
فرزاًِ :دظحؼی  12ؿانَ کَ ىیگَ جّؿي ىْهيف ىّرد اذیث و آزار كؼار گؼفحَ ُياٌٍغ ةازی ةا اٌغام جٍاؿهی ،اٌسام رفحارُای زٍـی،
ةؼدن داٌفآىّزان ةَ آقپؽظاٌَ یا ىکان ُای ظهّت و در آغّش گؼفحً آٌِا و صؼف زدن در ظنّص رفحارُای زن و قُّؼ و  ...زىیٍَ اذیث و
آزار را فؼاُو ٌيّده اؿث.
سويِ :آدار ؿّظحگی ،کتّدی و قکـحگی ةؼ ةغن ؿيیَ کاىالً ىكِّد اؿث و در کالس درس اکذؼاً ةَ ظّاب ىیرود از کيتّد جغػیَ
رٌر ىیةؼد .جّؿي وانغیٍف (ُؼ دو اّحیاد داقحَ ،اظحالف قغیغ ةا ُيغیگؼ داقحَ و فؼوقٍغه ىّاد ىعغر و  )...جِغیغ ةَ ةؼیغن گّش و ةیٍی
و  ...قغه و ىغام جؼؿاٌغه ىیقّد در اجاق صتؾ ىیگؼدد و ةؼای ةؽُکاری از وی اؿحفاده ىیقّد .ؿيیَ از ٌُؼ ةِغاقث فؼدی و زـيی
ووْیث ىٍاؿتی ٌغارد و غػا و پّقاك و اىٍیث کّدك ىضیا ٌیـث.
الٌاز :انٍاز ىیگَ کَ پغر و ىادرش از ُو زغا قغن جّؿي پغرش جٍتیَ ىیكَ ةا رفحارُای زقث و زٌٍغه ىّازَِ ىیكَ انفاظ رکیک ةَ
کار ىیتؼه و  ...ظّراك و پّقاك اون رو ةَ ىّكِ جاىیً ٌيیکٍَ و ةؼای فؼوش و پعف ىّاد ىعغر اون رو ىیتؼه و ...
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جدٍل ( )2هقَلِ اصلی ،زیر هقَلِ ٍ هفاّين هرتبط با کَدک آزاري

هفاّين

زیر

هقَلِ

هقَلِ

اصلی

وؼةَ زدن ،داغ کؼدن ،آؿیب رؿاٌغن ةَ ؿؼ ،قکـحگی ،آؿیبُای دروٌی ،زظيی کؼدن ،کتّدی و قکـحگی
اؿحعّان ،جٍتیَُای قغیغ زـيی ،صيهَ آگاُاٌَ و ّيغی ةَ کّدك ىذم ؿّزاٌغن ،گاز گؼفحً ،ةؼیغنُ ،م دادن،
جاةیغن اٌغامُا ،قکٍسَ

زـيی

ارجتاطُای دُاٌی ،جٍاؿهی -جٍاؿهی ،جٍاؿهی -ىلْغی ،دؿث -جٍاؿهی ،دؿث -ىلْغی ،دؿث -پـحان ،ىّازَِ ةا
اٌغامُای زٍـیٌ ،گاه زتؼی ةَ اٌغامُای زٍـی و ُؼزه ٌگاری و ةَ کارگیؼی و واداقحً کّدك ةَ درگیؼ قغن ةا
ُؼ گٌَّ رفحار روقً زٍـی یا ٌيایف رفحارُای زٍـی ،جساوز ،فضكا و ةِؼهةؼداری زٍـی از کّدکان

زٍـی
ّاًفی  -رواٌی ىـاىضَ و غفهث

افـؼدگی ،اظحالل ظّردن ،اظحالل اؿحؼس پؾ از صاددَ ،اكغام ةَ ظّدکكی و ظّدزٌی ،افث جضنیهی و جؼك
جضنیم ،غیتث از ىغرؿَ و ىكکالت اٌُتاًی ،پؼظاقگؼی ،اٌؽوا و گّقَگیؼی ،اّحياد ةَ ٌفؾ پاییًّ ،ؽت ٌفؾ
پاییً ،درد زـياٌی ،ةاكی ىاٌغن آدار جٍتیَ ةؼ روی ةغن ،ظّد ؿؼزٌكی ،ؿؼزٌف قغن جّؿي وانغیً یا اًؼافیان،
اصـاس ٌفؼت و کیٍَ ،اصـاس ةغ ةّدن ،جؼس و اوٌؼاب ،اصـاس صلارت قغن ،اصـاس گٍاه و دوؿث داقحَ
ٌكغن ،اصـاس ظكو و ّنتاٌیثّ ،غم اؿحلالل فؼدی ،اصـاس زودرٌسی ،جٍِایی و غيگیٍی ،جؼس از اَِار ٌُؼ در
زيٌِ ،گؼاٌی از ّغم جاییغ دیگؼان ،جؼس از اَِار ٌُؼ در زيِ ،اصـاس ظّد کو ةیٍی ،رواةي ازحياّی ىضغود و
ٌاپایغارّ ،غم ىكارکث در اىّر ازحياّی ،فلغان صيایث ازحياّی

ّّارض و پیاىغُای کّدك آزاری

ةیجّزِی و کّجاُی در فؼاُو ٌيّدن نّازم رقغ کّدك در کهیَ صّزهُای ؿالىحی (ةِغاقث) ،آىّزش ،رقغ
ّاًفی ،جغػیَ ،ىـکً و قؼایي زٌغگی اىً در صیٌَ ىٍاةْی کَ در اظحیار وانغیً كؼار دارد و ىٍسؼ ةَ ةؼوز آؿیب
ةَ ؿالىحی یا رقغ زـيی ،روصی ،رواٌی ،اظالكی یا ازحياّی کّدك ىیگؼدد ،كنّر در ٌگِغاری و ىّاَتث کاىم
و صيایث از کّدکان در ةؼاةؼ آؿیبُا

کّدك آزاری

جضلیؼ کؼدن ،جيـعؼ ،ؿؼزٌفً ،ؼد ٌيّدن ،ىضؼوىیث ّاًفی ،ةؼظّرد ظكٌّث آىیؽ ،آزارُای کالىی ،کٍحؼل
قغیغ و ٌاىْلّل ،دؿث اٌغاظحً ،جؼؿاٌغن ،اٌحُارات ٌاىٍاؿب ،اّيال ظكٌّث ّهیَ ُيـؼ در ةؼاةؼ چكيان کّدك،
ٌاؿؽا گفحً ،واةـحگیُای ّيیق ایساد کؼدن در کّدك ،ةیىِؼی ٌـتث ةَ کّدك ،رفحارُای جتْیهگؼیاٌَ

اداهِ جدٍل ( )2هقَلِ اصلی ،زیر هقَلِ ٍ هفاّين هرتبط با کَدک آزاري

هفاّين
ةَ ةؼرؿیُای مّرت گؼفحَ)

ٌُؼ پژوُكگؼان جضلیق (ةا جّزَ

ؿاىان :یکی از ىِيحؼیً دالیم قاغم ةّدن ىادرش ُـث ،وْف در ىِارت فؼزٌغپؼوریٌ ،غاقحً ةـحگاٌی کَ در
غیاب وانغیً از کّدك ىؼاكتث کٍٍغ ةعاًؼ ىِازؼ ةّدن

کّدك آزاری

دؼیا :ةیياری دؼیا (ّغم جّاٌایی کٍحؼل ظّد و ٌیازىٍغ پّقاك ،كف کؼدن ،ةِؼه ُّقی پاییً) ،ىكکالت روصی و
رواٌی وانغیً وی ،پاییً ةّدن ىِارت ُای فؼزٌغپؼوری وانغیً و ةؼكؼاری ارجتاط ىٍاؿب ةا ویً ،الق وانغیً و
زٌغگی ةا ٌاىادری

هقَلِ

اصلی

دالیم ىتاردت ةَ کّدك آزاری از

ٌاُیغ :فلؼ ىانی ،ووْیث ٌاىٍاؿب اكحنادی -ازحياّیّ ،غم جّاٌایی کار کؼدن پغر ةَ دنیم ةیياری و ّغم صيایث
ىٍاؿب از ظاٌّاده ىؼازِ جّؿي اًؼافیان و ةـحگان و ٌِادُای ىـئّل

زیر

هقَلِ

فصلناهه روانشناسی و علوم رفتاری ایراى ،شواره  ،19پاییز  ،1398ص 88 -93
ISSN: 2588-2864

http://www.Psyj.ir

روٌاك :جتْیه ةیً فؼزٌغان و ّالكَ ةیكحؼ ةَ فؼزٌغ پـؼ جا دظحؼّ ،غم ىِارت ارجتاًی ىٍاؿب
اویً :اّحیاد پغر ،اظحالفات ظاٌّادگی پغر و ىادر ،درىاٌغگی ىادر
ؿسادً :الق و زغایی وانغیًّ ،غم ىِارت ارجتاًی ىٍاؿب و فؼزٌغپؼوری ،اظحالالت رواٌی و ّنتی پغر ىؼازِ
ّهیؼواّ :غم ىِارت ارجتاًی ىٍاؿب ةا فؼزٌغ ،ووْیث ٌاىٍاؿب اكحنادی -ازحياّی ،رفحار ٌاىٍاؿب و جضلیؼآىیؽ
ىادر ةا فؼزٌغش
کیانً :الق و زغایی وانغیً ،افـؼدگی و ىكکالت روصی -رواٌی ىادر ،واةـحگی ىادر ةَ فؼزٌغ.
روٌیا :ىكکالت اكحنادی ازحياّیّ ،غم ىِارت ارجتاًی و فؼزٌغپؼوری ىٍاؿب وانغیً ىؼازِ ،اظحالف ظاٌّادگی
پغر و ىادر ،اظحالف ؿٍی ةیف از ةیـث ؿال ةیً پغر و ىادر ىؼازِ ،اظحالف ؿٍی  35ؿانَ ىادر ةا دظحؼ و 57
ؿانَ پغر ةا دظحؼ ،دظانث اًؼافیان در زٌغگی وانغیً ىؼازِ
روژان :ىكکالت و وْف قعنیحی وانغیً ،ووْیث اكحنادی وْیف وانغیً ،اصـاس ظّدکو ةیٍی و صلارتّ ،غم
ىِارت ارجتاًی ىٍاؿب
ةِؼوز :اّحیاد ،ووْیث ٌاىٍاؿب اكحنادی -ازحياّیّ ،غم ىِارت ارجتاط ىٍاؿب ةا فؼزٌغ
اصيغّ :غم قٍاظث و آگاُی داٌفآىّزان در ظنّص کّدك آزاری ،اّحلاد ةَ جٍتیَ داٌفآىّزان ةَ ٍّّان یک
امم در ةؼظی ىغارس و ٌؽد ةؼظی ىْهيان ةَ ٍّّان یک اةؽار جؼةیحی ،ؿْی در کحيان کّدك آزاری جّؿي ةؼظی
ىـئّنیً در ىغارس و ...
قاُیًّ :غم قٍاظث و آگاُی داٌفآىّزان در ظنّص پـؼی کّدك آزاری ،اّحلاد ةَ جٍتیَ داٌفآىّزان ةَ ٍّّان
یک امم در ةؼظی ىغارس و ٌؽد ةؼظی ىْهيان ةَ ٍّّان یک اةؽار جؼةیحیّ ،غم ىِارت الزم ةؼظی ىْهيان زِث
ةؼكؼاری ارجتاط ىٍاؿب و ...
اةؼاُیو :جسؼةَ ةضؼان در ظاٌّادهً ،الق وانغیً ،اؿحفاده اةؽاری از کّدك ةَ ٍّّان اُؼم فكار و اةؼاز کیحَ جّؿي
پغر کّدك از ُيـؼ ؿاةلفّ ،غم ىِارت ارجتاًی ىٍاؿبّ ،غم ىِارت فؼزٌغپؼوری ،ؿٌش فؼٍُگی -ازحياّی و
ؿّاد پاییً پغر کّدك.
ىِكیغ :فلؼ قغیغ فؼٍُگی ،اكحنادی ،وزّد افؼاد ةؽُکار در ظاٌّادهّ ،غم صيایث ىٍاؿب از ؿّی ىادر ،ىكکالت
ىانی ،اّحیاد و ...
فؼزاٌَ :وزّد ىْهيی از زٍؾ ىعانف زِث جغریؾ در ىغارسٌ ،تّد ٌُارت ةؼ ةؼظی ىغارس جّؿي ىـئّنیً
ذیؼةيّ ،غم صيایث ىٍاؿب از کّدك جّؿي وانغیًّ ،غم قٍاظث ىٍاؿب کّدکان در ظنّص ىـائم زٍـی و ...
ؿيیَ :اّحیاد قغیغ وانغیً کّدكٌ ،غاقحً ىِارتُای ارجتاًی -ازحياّی ىٍاؿب ،اظحالفات قغیغ وانغیً کّدك،
ظؼیغ و فؼوش ىّاد ىعغر جّؿي وانغیً کّدك .اؿحفاده از کّدك زِث جِیَ و فؼوش ىّاد.
انٍازً :الق وانغیً کّدك ،اّحیاد پغر کّدك ،اؿحفاده از کّدك زِث جِیَ و فؼوش ىّاد.
ؿاٌازّ :غم قٍاظث و آگاُی داٌفآىّزان در ظنّص کّدك آزاری ،اّحلاد ةَ جٍتیَ داٌفآىّزان ةَ ٍّّان یک
امم در ةؼظی ىغارس و ٌؽد ةؼظی ىْهيان ةَ ٍّّان یک اةؽار جؼةیحی ،ؿْی در کحيان کّدك آزاری جّؿي ةؼظی
ىـئّنیً در ىغارسّ ،غم دریافث صيایث ىٍاؿب جّؿي وانغیًّ ،غم قٍاظث ىٍاؿب کّدکان در ظنّص ىـائم
زٍـی و ...
ىْنّىٌَ : :تّد ٌُارت ىٍاؿب ةؼ ةؼظی ىغارس جّؿي ىـئّنیً ذیؼةيّ ،غم صيایث ىٍاؿب از کّدك جّؿي
وانغیًّ ،غم قٍاظث ىٍاؿب کّدکان در ظنّص ىـائم زٍـی و ...

ًتایج
پغیغه کّدك آزاری ُؼ چٍغ از گػقحَ وزّد داقحَ اىا در ّنؼ صاوؼ ٌيّد ةیكحؼی یافحَ اؿث و ةَ ُيیً اٌغازه وؼورت جّزَ و ىلاةهَ
ةا آن ٌیؽ ىضـّس اؿث .اٌّاع کّدك آزاری در ایً ؿالُای صـاس و ىِو ،ةَ رقغ و ؿالىث آٌان آؿیبُای زغی ىیرؿاٌغ .کّدکان آزار
دیغه در ُيَ زٍتَ ُای رقغ ىاٌٍغ زـيی ،ذٍُیث رواٌی و ازحياّی ةا ىكکالت و ٌارؿاییُای فؼاواٌی روةؼو ظّاٍُغ قغ .کّدك آزاری
ىـئهَایـث کَ ىیهیّنُا کّدك و ظ اٌّاده را از ُؼ ٌژاد و رٌگً ،تلَ ازحياّی و از ُؼ فؼٍُگی جضث جادیؼ ظّد كؼار ىیدُغ.
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جضلیلات ٌكان داده کَ اىؼوزه افؽایف قیّع ؿّء رفحار ةَ دٌتال ّّاىهی ىاٌٍغ اؿحؼس ٌاقی از دٌیای ىغرنّ ،غم جّاٌایی ظاٌّاده در
ؿازگاری ةا فكارُای زٌغگی ،ىـائم اكحنادی ،ىـائم ىؼةّط ةَ ازدواج و ىـائم قغهی ىیةاقغ .انتحَ ىیجّان ةَ ًّر کهی ؿَ ىكعنَ را در
ةَ وزّد آوردن ؿّء رفحار ةا کّدکان ىّدؼ داٌـث کَ یکی از آنُا ىكعنات وانغیً اؿث و قّاُغ ٌكان داده اؿث کَ جاریعچَ ؿّء رفحار
در زٌغگی وانغیً (در زىان کّدکی) ،یک ّاىم ىِو ظٌؼ ةؼای ؿّء رفحار کّدك ىیةاقغ .ایٍگٌَّ وانغیً اٌگیؽشُای جِازيی را ؿعث
کٍحؼل کؼده و اةؽار آزاد ظكٌّث یکی از ىكعنات داةث ایٍگٌَّ ظاٌّادهُا ىیةاقغّ .اىم ىّدؼ دیگؼ در کّدك آزاری ،ىكعنات کّدك
اؿث .کّدك ةَ ًّر غیؼّيغ ةَ ىّكْیث ؿّء رفحار کيک ىیکٍغ .در ظاٌّادهُای دارای  2یا چٍغیً کّدك ،ىْيّالً یکی از کّدکان ىّرد
ؿّء رفحار كؼار ىی گیؼد .ظهق و ظّی کّدك ،ىّكْیث کّدك (چٍغىیً فؼزٌغ ظاٌّاده)ٌ ،یازُای فیؽیکی اوافی کّدك (ةیياری و ٌاجّاٌی)،
دوران ةارداری ؿعث یا زایيان ؿعث ،کّدکاٌی کَ وانغیً آنُا ظارج از ىٍؽل قاغهٍغ ،کّدکاٌی کَ وانغیً ىٌهلَ یا ىْحاد یا ٌاجٍی دارٌغ ،از
دیگؼ ىّاردی ُـحٍغ کَ اصحيال وكّع ؿّء رفحار را افؽایف ىیدٍُغ .ىكعنات ىضیي ٌیؽ در ةؼوز ؿّء رفحار ىّدؼ اؿث.
وزّد ىـائهی از كتیم ًالق ،ةیکاریٌ ،اىٍاؿب ةّدن ىّكْیث فیؽیکی ،جغییؼ ىکؼر ىکان زٌغگی ،انکهیـو و اّحیاد و ازدصام ىیجّاٌٍغ
ىٍسؼ ةَ ىّكْیث ؿّء رفحار قٌّغ گؼچَ ةیكحؼ گؽارش ُا ىؼةّط ةَ ًتلَ اكحنادی و ازحياّی پاییً اؿث ونی اصحيال ةؼوز ؿّء رفحار در
جيام ًتلات ازحياّی و اكحنادی وزّد داردُ .يچٍیً وانغیٍی کَ از ىكکالت رواٌی ةَ ویژه افـؼدگی و اوٌؼاب رٌر ىیةؼٌغ ،اغهب دارای
ؿٌش جضيم کو ةّده و كادر ةَ اٌٌْافپػیؼی در ةؼاةؼ ىكکالت و ىـائم ٌیـحٍغ .ىِارتُای ىغیؼیث ظكو و اؿحؼس و کٍحؼل کّدك ایً
افؼاد اغهب وْیف اؿث و جّاٌایی ىِار واکٍف ُا و افکار ُیساٌی ىٍفی را ٌغارٌغ .در چٍیً قؼایٌی اغهب وانغیً ٌـتث ةَ رفحارُای فؼزٌغان
ظّد ةیف از اٌغازه صـاس یا کو ًاكث ىیقٌّغ ،ةَ گٌَّ ای کَ جضيم کيحؼیً ىعانفث یا ّغم اًاّث از ؿّی فؼزٌغان ظّد را ٌغارٌغ و ةا
کّچکحؼیً ٌافؼىاٌی از کّره در ىیروٌغ و فؼزٌغان ظّد را آزار ىیدٍُغ.
ّّاىهی ُيچّن ٌاآگاُی وانغیً ،ةیکاری ،اّحیاد ،ةیـّادی ،فلؼ و درآىغ پاییً ،پؼزيْیث ةّدن ظاٌّادهّ ،غم جّاٌایی در پاؿعگّیی ةَ
ٌیاز اّىا ظاٌّاده ،فىای فیؽیکی ٌاىٍاؿب ىٍؽل ىـکٌّی ،ىضم ؿکٌّث ٌاىٍاؿب و دارای فىای ٌاٍُسار و زؼم ظیؽ ،اّحياد ةَ ٌفؾ پاییً
وانغیً و ّّاىمُای دیگؼی ُـحٍغ کَ ؿتب ىیقّد ،ىضیي زٌغگی کّدك جتغیم ةَ فىایی قّد کَ ٌادیغه گؼفحَ قغن کّدك و غفهث از
آن ،آزار کّدك اّو از زـيی و رواٌی و زٍـی ،زؽ زٌغگی روزىؼه کّدك در ىضیي ظاٌّاده و فىای زٌغگی کّدك قّد .افؼاد و وانغیٍی کَ
در ىضیيُای ٌاىٍاؿب زیـث ىیکٍٍغ و از ىٍتِ ىانی ىٍاؿتی ٌیؽ ةؼظّردار ٌیـحٍغ و دچار یکی از اٌّاع ٌاٍُساریُای ازحياّی ُـحٍغ،
پؼظاقگؼی ٌـتث ةَ یک فؼد وْیف ُياٌٍغ کّدك ،یکی از واکٍفُایی اؿث کَ افؼاد ةؼای رُایی از فكاری کَ جضيم ىیکٍٍغ ،اٌسام ىی-
دٍُغ.
ةؽرگ جؼیً ىاٌِ در ىؼجفِ کؼدن کّدك آزاریٌ ،تّدن آىاری زاىِ از کّدکان آزار دیغه اؿثّ .هث ّيغه ایً ىـئهَ ّتارت اؿث از:
ّغم اىکان آىارگیؼی از کّدکاٌی کَ كؼةاٌی صاددَ قغه اٌغ ونی ةَ ّهث جؼس از وانغیً یا جؼس از ةاززّیی جّؿي ىلاىات كىایی و پهیؾ و
اىکان دؿحگیؼی وانغیً و وْف در گفحار و ّغم اًالع از كاٌّن صاوؼ ةَ ُيکاری ٌیـحٍغ و دوم ایٍکَ ىؼجکتیً ایً اّيال ةؼای فؼار از
ىسازات و نًْ و ٌفؼیً دیگؼان ٌَ جٍِا ىّوّع را ةا آىارگیؼان در ىیان ٌيیگػارٌغ ،ةهکَ ٍُگام کكف اجفاكی ایً پغیغه ٌیؽ ؿْی در ىعفی
کؼدن و گيؼاه ؿاظحً یا دنیم جؼاقی ةؼای ةیجلنیؼ ٌكان دادن ظّد دارٌغ .در ٌحیسَ ایً کّدکان ةَ دنیم پّؿحی قغن در زاىَْ و در ّیً
صال رواج یافحً ،اىکان جِیَ آىار را از ىـئّالن ىیگیؼٌغ .در غیاب كاٌٌّی ىغون و زاىِ و ةیاةِام ةؼای زهّگیؼی از کّدك آزاری ُؼ روز
کّدکان ةیكحؼی ىّرد ایً ٌّع آزار كؼار ىیگیؼٌغ .قایان جّزَ ُـث کَ جٍتیَ ةغٌی در دوره کّدکی ،اصحيال آؿیبُای رواٌی درازىغت را
در ةؽرگؿانی ُيچّن افـؼدگی قغیغ ،اوٌؼاب ،اّحیاد ةَ ىّاد و انکم را افؽایف ىیدُغ و ٍُگام ةؽرگـانی در ةؼظّرد ةا ُيـؼ و فؼزٌغان
ظّد ةَ زور و ظكٌّث ىحّؿم ىیقٌّغ.
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