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 نام خانوادگی: حیدری قرایی       نام: نرگس خاتون 
 

 عنوان : بررسی شیوع کودک آزاری و ارتباط آن با وضعیت روان شناختی والدین
 

 استاد راهنما: دکتر محمد نریمانی        استاد مشاور: دکترعباس ابوالقاسمی
 

انشگاه دانسانی  رشته: روانشناسی  گرایش: عمومی   دانشکده ادبیات و علوم  مقطع: کارشناسی ارشد   

 99   شماره صفحات:          9/4/1388محقق اردبیلی               تاریخ فارغ التحصیلی: 

 کلمات کلیدی: کودک آزاری ، شیوع، وضعیت روان شناختی والدین
 

 چکیده

 ضعیت روان شناختی والدین بود.ری و ارتباط آن با وبررسی شیوع کودک آزا هدف مطالعه حاضر

ه صورت که ببود دختر (  300پسر و 310وره راهنمایی اردبیل)دانش آموز د 610شامل  مطالعه نمونه

پس از شناسایی موارد  تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری را کامل کردند.

 50ر از والدین غیر آزارگر)نف 100مادر ( و  50پدر و  50گر) نفر از والدین آزار 100دک آزاری کو

-SCL90تجدید نظر شده عالیم روانی) زمونو آ مادر( به صورت تصادفی انتخاب شدند 50پدر و 

R اجرا شد. یافته های تحقیق با آمار توصیفی و آزمون خی دو و مانوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج )

آزار روان شناختی  درصد(7/6درصد، دختران 6/19ران )پسددرص 2/13نشان داد آزار فیزیکی

درصد،  04/12ان درصد)پسر8/10غفلت  درصد( و1/15درصد، دختران  2/23)پسران درصد2/19

پرخاشگری،  جسمانی کردن، اضطراب، افسردگی، درصد( شیوع دارد. به عالوه در ابعاد 5/9دختران 

بین والدین حساسیت در روابط بین فردی  ریشی واجبار، روان پ –ترس مرضی، پارانویید، وسواس 

، آزارگر و غیر آزارگر تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین طالق، اعتیاد، خشونت خانوادگی

مادری، فوت والدین و کودک آزاری ارتباط معنی دار سطح تحصیالت پایین، بیکاری، ناپدری و نا

 وجود دارد.
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 مقدمه

 خ بشار دارد يمعااد  تاار با  قدمتي تقري 1کودک آزاري   

 يمردم روم باستان دختران خود را وقف معابد مان و يبابل

 يقارار ما يجنساض آزار ن کودکان اکثرا در معريکردند  ا

ن يوالاد يم کشتن فرزندان حا  قاانونيدر روم قدگرفتند  

کا يدر آمر ج بود يرا يز فروش دختران امرين نيدر چ بود 

ر د  دل شايتشاک 1874درساا  يا کودک آزارانجمن مبارزه ب

باا کودکاان  بادرفتار در ماورد  يديات جديفرض 1940دهه 

متخصا   2ويش تاارديساا   ا100 فرانسه حادوددر  مطرح شد 

را گزارش  يجسم يکودک آزار نشانگانفرانسه  يقانون ي زشک

ژه کاودک از وا به اتفاق همکااران 3کمپ1962در سا   نمود 

شتر باه يبا توجه ب ريدهه اخدر دو  استفاده کرد  4مضروب

جاه قارار شاتر ماورد تويز بين يل کودکان کودک آزاريمسا

ا يا موارد حااد آزار و يبعضران به جز يا گرفته است  در

از  يگازارش مشخصا ،د منتشاار شادهيقتل کودکان که در جرا

 يبرخ ه نشده است  البتهيت آزارکودکان در گذشته ارايوضع

و  يعامه نشان دهنده وجود کاودک آزار يا باورهايم يمفاه

نسابت باه آن اسات  باه  يمنف يواکنش ها و عکس العمل ها

آن اساات کااه احتمااا  آزار  يعنااوان مثااا  اعتقاااد عمااوم

ار يکنند بسا يم يزندگ ينامادر و يکه نزد نا در يکودکان

ژه محافال يات ويران حساسيدر هر حا  در ا اما اد است يز

ن مشاکل يابهداشت روان نسبت به ا خصوصا   يا بهداشتي يعلم

(  1383،ي)مدنر اساتياک دهه اخيمحدود به  عمدتا   ياجتماع

ناده يناده و آينکه کودکان به عنوان نسل آيبا توجه به ا

 يو معناو يات مااديارا در ح يک جامعه نقاش مهمايسازان 

                                                 
1  - child abuse             2- Tardeu                 3- Kemp              4- battered child 
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، نهاد خاانواده ياجتماع يان نهادهايجامعه دارند و در م

و سالمت کودک  يو روان يد جسمرش ير را بر روين تاثيشتريب

 يازهايو برآورده کردن ن نيوالد ی تيترب يدارد و روش ها

ار ماوثر يناه بساين زميکودک در ا يو جسمان يروان شناخت

ح کودکان و يت صحينسبت به ترب ياست  حا  اگر در جامعه ا

ن ير اوجود نداشته باشد د ينش کافيآنها ب ياساس يازهاين

تواند  يم داشت که نميناکارآمد و ناسالم خواه يصورت نسل

داشااته باشااد   يجامعااه نقشاا يو معنااو يشاارفت ماااديدر  

ش يش از  ايت مسئله الزم است باين با توجه به اهميبنابرا

به  يکودک توجه شود و کودک آزار يو جسمان يبه سالمت روان

ت مضر بر ر، که اثرايبا  فراگيتقر يک مشکل اجتماعيعنوان 

و توجاه  يرد بررساجسم و روان کودکان دارد الزم اسات ماو

ابعاد گوناااگون آن، عواماال ماوثر در  رد ويشتر قرار گيب

  ياتحق  ردياز آن مورد کاوش قرار گ يريشگيجاد آن و  يا

ن مشاکل را در ياگونااگون ا يکه جنبه ها حاضر بر آن بود

 ييشناساوع آن و عوامل مرتبط با آن را يجامعه از جمله ش

نظار  از رآزارگرين غين آزارگر و والديالدن ويهمچن  کند

 اند                                               سه قرار گرفته يمورد مقا ين شناختت روايوضع

 ان مسئلهيب

عباارت  يکودک آزار يف سازمان بهداشت جهانيتعر مطاب    

 ورفااه  اياد ساالمت جسام، روان و ياا تهدي بيست از آسا

که نسابت باه او  يفرادا اين يکودک به دست والد يستيبهز

باا  يبدرفتار ( 1380و همکاران، ييگلوي)آقابمسئو  هستند

کاه کودکاان  ييوه هاايف شيتوص ياست که برا يکودک اصطالح

رناد يقرار گ يله بزرگساالن مورد بدرفتاريممکن است به وس

ست که خاار  گر ايشخ  د يبه سو يشود و رفتار ياستفاده م

ا ي يکيزيب فيآس يرفتار است و علت خطر اساس ياز هنجارها

باا کاودک باه چهاار  يباشد  بدرفتار يبه کودک م يجانيه
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سو  اساتفاده جنسا يم مايتقس يلمقوله اص ، ساو  1يشاود 

چ، ي، مزي)د 4و غفلت 3روان شناختي آزار ،2يکيزياستفاده ف

 ( 2006،  5استوارت

 يرتصادفيکه به صورت غ يا صدماتي يکيزيسو  استفاده ف   

 يها، سوختگ يدهد ممکن است شامل کبود يم يتوسط مراقب رو

هاا و امثاا  آن باشاد  ساو   يصدمات جمجمه، شکساتگ ها،

 مل طارد دامام، ساالربال قارار دادن،شاا يجاانياستفاده ه

ر يان و تحقيجاد وحشت در کودک توساط ماراقبيو ا يجداساز

شاامل ساه ناوع،  يفاده جنسباشد  سو  است يد ميشد يزبان

باشاااد  يو تجااااوز مااا يبااات جنسااا، مقاريرکاااودک آزا

 ( 1374،يلي)جل

والاد در ا مراقبات کنناده در نقااش ي غفلت شکست والد   

، آمااوزش، يمراقباات  زشااکت، ياافااراهم کااردن نظااارت، امن

باا  يباشاد  بادرفتار يکاودک ما يضرورت ها برا يريادگي

است کاه  زده شده نياست  تخم يعيشا يکودکان مشکل اجتماع

غفلات شاده ا ياآزار  يقرباانکاودک  896000، 2002در سا  

  (2009و همکاران،  2سي)استباشند

با کودک در همه کشورها و فرهنگ هاا اتفااق  يبدرفتار   

ل يان عامل خطر از قبين چنديافتد و معموال  از تعامل ب يم

شاود   يجاد ميا ياجتماع ين، استرس، انزوايوالد يافسردگ

که باه علات يدر آمر ين شکل بدرفتاريعتريت شاغفل کاست  

نادر است  يغفلت عمد ت است  امايدرباره ترب يدانش ناکاف

 ( 2007، 2تبن و زي)دوبوت

ن حالت کشنده يد و در بدترنيحداقل ناخوشا يکودک آزار   

اوقات  يو گاه يان بار روان شناختيشتر اثرات زيب است و 

باه  يمشکل بستگ ير شناسيه گهم  کند يجاد ميرا ا يجسمان

                                                 
1  - sexual Abuse  2- physical Abuse                   3- psychological Abuse  

4 – neglect  5- Day&Mezzich&Stewart 

2  - Stith    2- Dubowitz &Bennett               3- May-Chahal &Cawson            4- Glaser 

5- Coutuer & Ethier & Lacharite  6- Johnson 
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 يدارد اما کمتر از آنچه که اتفااق ما يف کودک آزاريتعر

له يوساه شتر موارد در خانواده بايب ود ش يافتد گزارش م

ساو   يدهاد باه اسااتثنا يماا يروه يا مراقب اولين يوالد

باه يکه به طور برابر توسط افراد آشانا و غر يرفتار جنس

نه يزم( در 2005) 3کاوسون و چاها  يدهد  مطالعه م يم يرو

درصاد، آزار  7را  يکايزيف يکودک آزار، يوع کودک آزاريش

 5درصاد، فقادان نظاارت  6درصد، فقدان مراقبت  6 يجانيه

عوامال   درصد گزارش کارده اسات 11را  يدرصد و آزار جنس

تاوان باه  يدر ارتباط است کاه ما يبا کودک آزار يمتعدد

 يکرد  در خاانواده هاااشاره  يو خانوادگ يعوامل اجتماع

 يمااريکه هر دو والد از ب ييا در خانواده هاي يتک والد

ن در يبرناد و همچنا يا مصرف مواد و الکل رنج ماي يروان

وع کودک يشن وجود دارد ين والديکه خشونت ب ييخانواده ها

کودکيشتر است  والديب يآزار ماورد  ين آزارگر معموال  در 

ت در دو دهاه گذشاته از قاايآزار قرار گرفته اناد و تحق

کودک آزاريارتباط با ، يل افساردگياز قب يو مشاکالت ين 

 ه(، اعتمااد باهي)تجزيختگياضطراب، مصرف مواد، خشم، گسا

 ( 20054،)گالسرکند يت ميحما ين و خودکشيينفس  ا

 يطار بارااز عوامل خ يفرار مادر از خانه در نوجوان    

ذکر شاده  (2004) 5تيالکار ر،يات در مطالعه کوتر، يآزارگر

 ي( اخااتال  رواناا4200)و همکاااران 6جانسااوناساات  مطالعااه 

دانساته  يماوثر در کاودک آزار ين را از عوامل اصليوالد

 است 

ارامه شده در مطالعه حاضار  يبا توجه به سواب   ژوهش   

 شوند: ير مطرح ميز يسئواالت اصل

 و تنوع آن چگونه است؟ يوع کودک آزاريش

 مرتبط است؟ يک آزاربا کود يچه عوامل
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ن آزارگار باا گاروه يوالاد يروان شناخت يها يژگيا ويآ

 رآزارگر تفاوت دارد؟يغ
 

 قيت و ضرورت تحقياهم

 يعيدامناه وسا يمختلف بدرفتار ياز شکل ها يب ناشيآس   

دهاد   ير قرار ميدارد و همه ابعاد رشد کودک را تحت تاث

ل ضاربه )مثجااد کناديا يتواند صدمات جد يم يکيزيآزار ف

گر منجر باه يدر اثر تکان دادن کودک( و در موارد د يمغز

ا مرگ شود  نق  در رشد و قد و قامات کوتااه يت و يمعلول

 ييهاا يماارياز آزار و غفلت باشد  ب يجه ايممکن است نت

جه يناخواسته نت يو حاملگشوند  يمنتقل م يکه از راه جنس

وط به ساو  وع مربين شيشترياست  ب ياز سو  رفتار جنس يا

وجود دارد که  ياست  مدارک يجانيا هي يرفتار روان شناخت

 ي( باا تظااهرات روان شاناختيساتيز – ي)عصبرات مغزييتغ

باا  يکايزيهمراه آزار و غفلت توام اسات  ساو  رفتاار ف

ن در ييو اعتماد باه نفاس  اا ييو سلطه جو يرفتار تهاجم

 يمشکالتو  يليت کم تحصيبه موفق يجانيارتباط است  غفلت ه

منجار  يمقابله ا يدر ارتباط با همساالن به عالوه رفتارها

، ياساس يژه با افسردگيبه طور و يشود  سو  رفتار جنس يم

و اختال  استرس  س از ساانحه و  يسو  مصرف مواد، خودآزار

قاات در ينامناساب در ارتبااط اسات  تحق يجنسا يرفتارها

ن يااست که ا کودکان مورد آزار نشان داده ينه دلبستگيزم

از  يجاه ايدارناد کاه نت يت و آشافتگياکودکان عادم امن

کودکان مورد غفلت  يمراقبت متناقض و ترس است که در زندگ

شاتر يب يع است  مردان با سابقه سو  رفتاار در کاودکيشا

احتما  دارد مرتکب اعما  آزارگرانه شاوند  ماادران باا 

ود تکرار ن الگو را با فرزندان خيا يتجربه غفلت در کودک

 شاود  يغفلات ما ين نساليبه انتقا  بامنجر که کنند  يم

حل مساله و اجتنااب  يفاقد مهارت ها  کودکان مورد آزار،
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 ين فاارديباا يمهااارت هااا يور کلاااز کشاامکش و بااه طاا

  (2005،)گالسرهستند

دکاان در ساالمت کو يکه کاودک آزار يبا توجه به اثرات   

نماود  يزرگساالب يدر زنادگ دارد و اثرات دراز مادت آن 

کناد الزم اسات  يد مايرا تهد يکند که سالمت روان يدا مي 

نه انجام شود و عوامل موثر و ابعاد ين زميدر ا يقاتيتحق

ن يگوناگون آن بررس ن يادر ا يقاات کماين تحقيشاود  همچ

 يتواند راهگشا ي  حاضر ميج تحقينه وجود دارد که نتايزم

مشاااوره و  ج آن در مراکاازيباشااد و نتااا يقااات بعااديتحق

 خانواده استفاده شود 
 

 قياهداف تحق

 يوع کودک آزاريزان شين مييتع -1

 ين نوع کودک آزاريعترين شاييتع -2

 ن آزارگريوالد يروان يها يژگيو ييشناسا -3

ت يبا توجه به جنسا يوع کودک آزاريزان شياز م يآگاه -4

 کودک
 

 قيسئواالت تحق

 است؟ يزانيبه چه م يوع کودک آزاريش -1

 ع تر است؟ي  رفتار شاکدام نوع از سو -2

ن دختران و  سران تفااوت يدر ب يوع کودک آزاريا شيآ -3

 دارد؟

ن دختران و  ساران تفااوت يدر ب يا نوع کودک آزاريآ -4

 دارد؟

 در ارتباط است ؟ يبا کودک آزار يچه عوامل -5

ن آزارگر با گاروه يوالد يروان شناخت يها يژگيا ويآ -6

 رآزارگر تفاوت دارد؟يغ
 

 قيتحق يرهايمتغ



 9 

ن يوالد يت روان شناختي  وضعين تحقير مستقل در ايمتغ   

 ر وابسته است يمتغ ياست و کودک آزار

 رهايمتغ ياتيو عمل يف مفهوميتعار

 ياست که برا يع و همه جانبه اياصطالح وس :يکودک آزار   

کااه کودکااان توسااط بزرگساااالن مااورد  ييوه هااايف شاايتوصاا

و باه عناوان  شاود يرند، استفاده ميگ يقرار م يبدرفتار

 يگار اساات کاه خاار  از هنجارهاايشاخ  د يبه سو يرفتار

باه  يجانيا هي يکيزيب فيآس ياست و علت خطر اساس يرفتار

 يم مايتقسا يشود و به چهار مقوله اصال يکودک را موجب م

 ي، بادرفتاريکيزي، سو  استفاده فيشود: سو  استفاده جنس

  (2006،چ، استوارتي، مزي)دو غفلت يجانيه

در مطالعه حاضار صادمات  يکيزيآزارف يصيتشخ يمالک ها    

 ي، شکساتگي، کباودي، ساوختگيدگيد مثال خراشايشد يجسمان

بادن در  يه با چوب وآهان، کباوديا استخوان، تنبيدندان 

باشاد   يصادمات ما يمارستان برايه و رفتن به بياثر تنب

د باه تارک يااشامل تهد يآزار روان شناخت يصيتشخ يمالک ها

د باه کشاتن ياد به ترک در مکان ناآشانا، تهديکردن، تهد

فارد ماورد  ب رساندن يد به کشتن وآسين، تهدب رسانديوآس

ه کردن، مساخره ر کردن، شرمنديعالقه کودک، حبس کردن، زنج

اد زدن، تنفر يک، فريرک يگفتن حرف هان کردن، يکردن، توه

ازکودک، مهم بودن در خاانواده، ناخواساته باودن، ماورد 

کاودک ،  يه گاه امن بودن برايدر خانواده، تک عالقه بودن

جااد ينا مناسب، انتقاد از کاودک، ا يصدا زدن با نام ها

جاد احساس آدم بد بودن در کودک ياو  احساس گناه در کودک

، يافت مراقبت کافيدر عدم غفلت يصيتشخ يمالک هاباشد   يم

  باشد يمناسب م  وشاكو يه ايتغذ ياز هايبرآوردن ن

ت ي  منظاور از وضاعيان تحقيدر ا: يت روان شناختيوضع   

اسات  يت روان شااناختين نه بعد از وضعيوالد يروان شناخت

، ياجباار، افساردگ -، وساواسيجسامان يت هايکه شامل شکا
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، ي، ترس مرضياضطراب،  رخاشگر ين فرديت در روابط بيحساس

له يباشد کاه باه وسا يم يشيو روان  ر يديافکار  ارانوم

ده شاده اسات و يسانج يم رواناياد نظر شده عاليآزمون تجد

ن مولفه هاا يا يرياس اندازه گيمولفه بوده و مق 9 يدارا

 است  يبه صورت فاصله ا

مارگوناه يفارد کاارکرد ب يجسامان يت هاايدر بعد شکا   

اجباار  -بعد وساواس در کند  يا ادراک مر بدن خود ياعضا

ن ياا د  دردار ياديوسواس انطباق ز ينيم باليم با عاليعال

کند کاه  يتمرکز م يبعد فرد بر افکار، تکانه ها و اعمال

 يم خلا  و خاوياعال ينا خواسته هساتند  در بعاد افساردگ

و از دسات  يعالقه بودن نسبت باه لاذات زنادگ يافسرده، ب

، احساااس يادامااه زناادگ يو شااوق الزم باارا يرژدادن اناا

 يو جسامان يشناخت يگر جنبه هايو د يديو نا ام يدرماندگ

شاامل  يفاردن يت در روابط بيحساسباشد  بعد  يم يافسردگ

کم گارفتن و احسااس  را دستت نمودن، خود ياحساس عدم کفا

در . باشاد يگران مايان ارتباط با دينمودن در جر يناراحت

باا  ينيرند که از نظر بااليگ يقرار م يميبعد اضطراب عال

 يجنباه هاا يباشاند  برخا ياضطراب هماراه ما يطح  باالس

نشاان  ي  بعد  رخاشاگرز آورده شده استياضطراب ن يجسمان

ت ياست که دا  بر وضاع يياس ها، اعما  و احسافکار دهنده

در  يبعد تارس مرضاباشد   ياز خشم فرد م يناش يمنف يليخ

نسابت باه  ير منطقيد غيل ترس شدياز قب يميرنده عاليبر گ

 يمژه يجه اجتناب فرد از آن محرک ويک محرک خاص و در نتي

 يرفتااار هااا اساسااا   يدييااباشااد  بعااد افکااار  ارانو

د  يانما يم را به عنوان اختال  در تفکر مطرح يديي ارانو

ک يان اخااتال  از ياا يجيرنده تدريدر برگ يشيبعد روان  ر

 باشد   يحاد م يشيتا روان  ر يگانگيف بيحالت ضع
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  يکودک آزار

 يا بهره کشي يجنسآزار  ،يا رواني يب جسميگونه آسهر    

سا  توسط  18ر يافراد ز ياساس ياز هايبه ن يدگيو عدم رس

 يکاودک آزارباشاد  ير تصاادفيغ يراد که به صورتگر افيد

کارده اسات تاا هماه  يف سعين تعريشود  اگرچه ا يم يتلق

ر حاا  اما در ها ح دهديرا توض يابعاد کودک آزار وجوه و

ن صااحب يمکن اسات در باآن مم مندر  در ياز مفاه ياريبس

اهداف و در واقع با توجه به   ز باشدينظران اختالف برانگ

از آزار و  يف متعادد و متناوعيتعاار، متناوع يکاربردها

کاا در يآمر يانجمان روانالزشاکه شاده اسات  ياخشونت ارا

 ياخاتالالت روانا يآمار و يصيتشخ يراهنمان دفترچه يچهارم

ممکن است مورد توجاه که  يطير شرايتحت عنوان سا يدر فصل

و  ير آزار جسامبرا مشتمل  يرد کودک آزاريقرار گ ينيبال

از آنجا   داند يم يبه کودک و آزار عاطف يتوجه ي، بيجنس
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 يو اجتماااع يني، بااالياز وجااوه حقااوق يکااه کااودک آزار

 يفاوق ما يهااکرد يک از رويبرخوردار است متناسب با هر 

ن گذشاته يااز ا ه کارد ياز آن ارا يف متفاوتيتوان تعار

دارد  در  يف کاودک آزاريادر تعر يفرهنگ نقش مهم و اساس

ب رسان از يآس ياز رفتارها يعيف وسيط يهر حا  کودک آزار

ه کاودک، غفلات از يااول ياز هاايال عدم بار آوردن نيقب

 يتاره و بدرفي، تنبي، فقدان رشد کافيبهداشت يمراقبت ها

و آزار  ينجاايرفتاار ه و ساؤ ياساتفاده جنسا، سؤيکيزيف

  (1383،ي)مدنشود يرا شامل م يروان
 

 يکيزيف يکودک آزار

ز ين يکيزيف يف کودک آزاريدر تعر ،يهمانند کودک آزار   

 يف کاودک آزاريدر واقاع تعاار وجاود نادارد  ينظر واحد

ن و مقاررات يقاوان رينظ يلير مسايعمدتا  تحت تاث يکيزيف

ت يابترناه يمزر خصوصا  د يفرهنگ يکودکان، ارزش ها يحقوق

 يسات شاناختيز يعداد هااتاس وت ه و مجازايو تنب کودکان

قلماداد  يعيطب يخانوادگ يخشونت ها يرند  برخيگ يقرار م

 يا عاده يکايزيف يف کاودک آزاريالاذا در تعرشاوند   يم

را  يه اجتمااعرفتاه شاديذ  يار هاين معيد ايمعتقدند با

رفتار  کيت يگر مقبولن صورت ايمورد توجه قرار داد  در ا

 يفايم تعريا عدم آزار آن محسوب کنايک آزار يرا مالک تفک

م  يه دهاياد ارايرا با ياز کودک آزار يو بوم يکامال  نسب

 يار هاايمع يگر از صاحب نظران معتقدند که به جايد يبرخ

محساوب  يکايزيد وقاوع صادمه را ماالک آزار فيبا ياجتماع

 ( 1383،يکرد)مدن

راد يارا ا يکايزيف آزار (1380)يزديا يو بااقر يليجل   

م ير مساتقياو غ  م مانند ضرب وشتم و سوزاندنيصدمه مستق

مسموم کردن کودک توساط  ا ي رت کردن و  مانند هل دادن و
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 ير مشخ  مايم زي با عالکنند که عمدتا   يف ميک مراقب تعري

 شود 

هاا و  يها، خاراش هاا،  اارگ يها، خون مردگ يسوختگ -1

 ها يسوراخ شدگ

از بساتن  يقطع عضاو ناشاها و  يرفتگ ها، در يشکستگ -2

 محکم کودک 

ا ضاربات يت و ياز مسموم يناش ياريرات هوشييوجود تغ -3

  وارده بر جمجمه

 يجنس يکودک آزار 

 ييت هااير نمودن کودک در فعاليدر گ يجنس يکودک آزار   

 يافااراد بزرگسااا  ماا ياساات کااه منجاار بااه ارضااا جنساا

 ( 1383،يشود)مدن

 يف آزار جنسيرا در تعر يژگي نج و( 1380)يمحمد خان     

 داند  يم يضرور

 ن را دوست ندارد کودک عموما  آ -1

 آزار است  يفرد آزاردهنده هدف اصل يارضا جنس  -2

ن ياوجود دارد کاه ا يو قدرت يسنت ن رابطه تفاويدر ا -3

ن ياز بدار از رابطه را  يت معنيرضا يله به طور موثرمسئ

 برد  يم

 يقبل ينيهمراه با توطئه چموال   نهان، مع ينست جيفعال -4

 از جانب فرد قدرتمند است و اعما  زور 

 يل عادم ارضاايارسد که به دل ياوقات به نظر م يگاه  -5

، توجااه و ي، عاااطفيکاايزيت فيااکااودک بااه حما ياز هاااياان

 رش، شروع و حفظ رابطه دارد يل به  ذياو تما ،يوابستگ
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  غفلت  

نواع آزار کودکاان اسات کاه ن ايع ترياز شا يکيغفلت    

شااود   ياهده مااکاام در آمااد مشاا ياغلااب در خااانواده هااا

عادم  ف کارده اسات:يان طاور تعري( غفلت را ا1374)يليجل

، مساکن، بهداشات و ي،  وششايياجات غذايفراهم آوردن احت

ا يان يکودک توسط والاد يو سر  رست يليتحصو  يمراقبت طب

، يه فقدان آگاهنبوده بلک يشه عمديسر رست کودک  غفلت هم

ن يت والادير عوامل ممکن است مانع کفايو سا يقه ماليمضا

غفلت را باه  يليگردد  جل و  رورش فرزند يدر جهت سر رست

 م کرده است يفتار تقس نج دسته ر

 شود  يکه باعث اختال  رشد م 1يضعف  رورش -1

شاود کاودک در  يکه باعث ما 2و مراقبت ي  سر رستينقا -2

 رد يقرار گ يجانيه يصدمات و تروماها شتريمعرض خطر ب

 يينارساا يعناي 3تيم و تربيغفلت و اهما  از جهت تعل -3

 يکودک و سست يدر جهت فراهم آوردن حداقل اطالعات الزم برا

  فرستادن کودک به مدرسه در 

ک مشاکل ياده تر شادن يچيکه موجب   4يغفلت از جهت طب -4

 شود  يم يطب

ا  ن شکل اهمايکه حاد تر  5دنسر راه گذاشتن، ترک کر  -5

 باشد  ين ميوالد يو غفلت از سو يکار

    يآزار روان شناخت 

 مل طرد دامم، سالربال قرار دادن،شا يآزار روان شناخت    

ر يان و تحقيجاد وحشت در کودک توساط ماراقبيو ا يجداساز

 ( 1374، يليجل(باشد يد ميشد يزبان

کاودک  يو نشانه هام يعال (1380و همکاران) ييگلويآقاب   

ر يارا باه قارار ز يجاانيهو غفلت  مسامحه، يعاطف يآزار

 ه کرده است يارا

                                                 
1 -  lack of nuturance  2- lack of supervision  3- educational  neglect 

4- medical   5- abandonmen 
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 يم رفتاريعال

 کند  ينم يکودک باز -

 يو با يا حالت تهاجميت است يم در حا  شکايمنفعل و دا -

 دارد  يياعتنا

 ن دارد يياعتماد به نفس  ا -

 خندد  يبه ندرت م -

 رد دا يکم ياجتماع يمهارت ها -

 يکناد و نگااهش را ما يم اجتنابگران ياز ارتباط با د -

 دزدد 

گران دارد  روز باه روز در يت ديجلب حمادر  يما  سعيدا -

 شود  يشتر مياجاتش بيو احتکند  يم يشتريب يخواست ها

 خورد  يبا اکراه غذا م -

 دن انگشت دارد يمثل مک يه کودکيول سرفت به دوران ا -

  يکالم يشاخص ها

 کند  يدن را ذکر مياشکا  در خواب -  

 يف مايز توصاير آميو تحق يمنف يخودش را با واژه ها -  

 کند 

 کند  يم يليم يخانواده ابراز ب ينسبت به برنامه ها -  

 نيوالد يهاشاخص  

 از کودک ير واقعيداشتن انتظارات غ -   

آناان  يو روان يجانيه ياز هايانتظار دارند کودک ن -   

 ورده سازد را برآ

  به کودک يعدم عالقه مند -   

الزم جهات  ارورش  يه و مهاارت هاايفقدان دانش اول  -   

  کودک

از ياخود توجه دارند تاا باه ن ياز هايشتر به نيب  -   

  کودک يها

 کنند  يما  سرزنش ميکودک را دا -   

 نديگو يخن مز با کودک خود سير آميبا کلمات تحق -  
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 يو فرهنگ يو اجتماع ييايپو روان يه هاينظر 

ه ينظر ،کودک نشانگان س از انتشار مقاله  يمدت کوتاه   

ان شا ن عمادا  باه کودکاانينکه چرا والديان ايب يها برا

ه روان يااول يهاا هيانظر افتند يرسانند توسعه  يب ميآس

شادند   يمتمرکاز ما يل روانالزشکيدال يرو بودند و يياي و

  و يابااه تحق يدگاه تجربايااهاا د نظريهن يعت مبهم ايطب

 يو فرهنگا يدگاه اجتمااعياشاد  در د يدرمان را مانع ما

به عنوان عوامل موثر در کاودک  يکاريچون فقر و ب يطيشرا

ه ها نتوانستند آزار يل نظرين قبيشدند  ا ييشناسا يآزار

 يه هاايرا  نظرياخح دهند  يمتوسط را توض يانواده هادر خ

 تالش کرده اند تاا يتعامل يها نظريهو  يکياکولوژ – يرشد

را  ياجتمااع ين مشاکل جاديااا يده و چند عامليچيعت  يطب

 ح دهند يتوض

 يمدل تعامل

باا  يکه احتما  خطر بادرفتار ين عوامليب يمد  تعامل   

 يکه احتماا  بادرفتار يدهند و عوامل يش ميکودک را افزا

ا ي ا ن عوامليد  بن ميگذارد  ا يدهند فرق م يرا کاهش م

 گذارد   ير فرق ميابت و عوامل متغو ث

 يرشد – يکيمدل اکولوژ

کاه  ياجتماع ينه فرهنگيزم يرو يرشد – يکيمد  اکولوژ   

ن ماد  ياا  کناد يد ماياافتاد تاک ياتفااق ما يبدرفتار

نه عوامل خطار متناوع در چهاار ساطح يرا در زم يبدرفتار

کناد  ساطح  يما يبررسا يو فرهنگ يطي، محي، خانوادگيفرد

ن ييل اعتماد به نفاس  اايرا از قب يفرد يها يژگيو يفرد

ا کاودک يف تکانه يا کنتر  ضعيواد ن، سابقه مصرف ميوالد

را  يا رشادياا يجسامان يناتوانن، ييبا خل  مشکل، وزن  ا

اناه يزه جوي، ارتباطات ساتيشود  عوامل خانوادگ يشامل م

شود  عوامل  يخانواده را شامل م يان اعضايا خشونت در مي
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 ط اطارافين خانواده ها و محي، تعامالت و تجارب بياجتماع

 ا يا ياجتمااع يستم هاايگان، سيمساه ،ل جامعهيشان از قب

کاه  است يفرهنگ ،ن سطحيشود  چهارم يط کار را شامل ميمح

که  ييد و ارزش هايبه عقا کند و يم يخانواده در آن زندگ

که ممکن اسات کند  يدر فرهنگ خانواده وجود دارد اشاره م

ن عوامال ممکان اسات يو غفلت منجر شود  ا يه کودک آزارب

گر يکادير باشاند و باا ييا مدام در حا  تغيثابت باشند 

ا بقاا احتماا  ياش، کااهش يتعامل کنند که منجر به افزا

 يرفتاار يهااا هيانظرا غفلت در خانواده ها شوند  يآزار 

ممکن است در اثر عملکرد  يکنند که کودک آزار يشنهاد مي 

شااان  ن و فرزناادانين والااديباا يتعااامالت اجبااار محاادود

  (1998 ،همکارانو  1)التزکرباشد

 يسه عامله ينظر

و ارامه شاده اسات  ين کودک آزارييتب يبرا هين نظريا   

ساطح  -2ن يتهااجم والاد يسطح باال -1 شامل سه عامل است:

مرکاز خشاونت ت -3ن ين اجتناب از خشونت آشکار والاديي ا

ن خارده يهر عامل از چناد هينظرن ير ان بر کودک  ديوالد

جه هفات ين نتيتهاجم والد يسطح باال  ل شده استيعامل تشک

جه يت آشکار نتن اجتناب از خشونييخرده عامل است  سطح  ا

جاه يدک نتن بر کااويتمرکز خشونت والد سه خرده عامل است 

 يشانهاد ماي  يه سه عااملينظر از ده خرده عامل است  يا

به اجتنااب از  نينسبت تهاجم والد از يرکند که کودک آزا

ن نسابت ياا يبااال يشود  ارزش عدد ين مييتعتهاجم آشکار 

، 2تن، کاوهن، کاورسيابرسا -نکي)لساشود يمنجر به آزار م

1982 ) 

 يمدل صور

                                                 
1- Lutzker 2- Lesnik- Oberstein& Cohen& Koers        3- Tutzauer            4- Seymour 
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 يوبار ر ياز کودک آزار يک مد  صوري( 1984) 3تاتزامور   

کاه  يهنگاام يودک آزاره فاجعه ارامه کرد  کايعناصر نظر

 تواناد يمشود  يم يوالد بررس –وسته در روابط کودک ينا 

فاجعاه  يد   انج بعادک ميله يز به وسيت آميبه طور موفق

کاه چهاار عنصاار اساترس، جامعاه خاار  از شود  يمد  ساز

 ين را شاامل مايو ساابقه والاد يخانواده، رفتار دلبستگ

د بار يا  شامل تاکيه و تحقينظر يمد  برا يل هايدل شود 

ظااهرا   يافته هاايح يآزار، توض يعه در سبب شناسنقش جام

 باشد  يد مي  جديچند تحق يد از سئوا  هايمتناقض و تول

 ستيدگاه فمنيد

کاودک  يست را در آزار جنسايدگاه فمني( د1998) 4رمويس   

 دگاه در ياان ديااسااهم ا نجااايدر ا کنااد  يارامااه ماا

 

ن ياشاود  ا يکاودک مختصارا  شارح داده ما يفهم آزار جنس

 ياز برتار يانياکودک را باه عناوان ب يدگاه آزار جنسيد

دهاد و  يتوجه قرار م مورد يمردان در نظام مردساالر يذات

صت اجتمااع يبرا ينظام مردساالر دهد يح ميتوض  يمردان فر

ن يکناد  بناابرا يکودک فراهم ما يارتکاب آزار جنس يبرا

از مردان از  يشود بعض يز موجب مينکه چه چيح ايتوض يبرا

ن ضعف ساالس باا يخورد  ا ين فرصت استفاده کنند شکست ميا

 يمردانگ يب اجتماعيست به ترکيدگاه فمنيتوجه به توسعه د

 يشادن جنسا يکاه شاامل اجتمااع رديگ يمورد توجه قرار م

آزار  يبرا يفرصت اجتماع يساالر باشد  نظام مرد يمردان م

زه ياانگ ياز مردانگا يکند  ساختار اجتمااع يرا فراهم م

ماردان  يشدن جنسا يکند و اجتماع يآزار را فراهم م يبرا

هاا آنکناد   يزه فراهم مايان انگيب يرا برار يجهت و مس

 يآزار جنسا يست گسترده از سبب شناسايفمن هيک نظريباهم 

 د نکن يفراهم م را کودک
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 رشيپذ -طرد هينظر

کند که آزار  يم ينيش بين  يرش والدي ذ –طرد  هينظر    

ت کودکان دارد  به عاالوه يت ثابت بر رشد شخصاثرا يجانيه

در  دارد کاه يت بزرگسااالنيدار بر عملکرد شخصاياثرات  ا

کناد کاه  يما ينايش بي ا هين نظريطرد شده اند  ا يکودک

فته شاده متخاصام، ريشتر از کودکان  ذيبکودکان طرد شده 

در کنتار   يو مشاکالت باشاند يمهاجم م -تجاوزکار، منفعل

 يمساتقل ما يا بااه طاور دفااعياا وابسته ي خصومت دارند

 يتيباشند  متناسب با درجه طرد، اعتماد به نفس و خودکفا

رحسااس يثباات و غ يبا يجانيده دارند و از نظر هيب ديآس

ش ين  يا ين الملليب يدارند  آزمون ها يد منفيهستند و د

ن ياا يبارا ينظار يل منطقيکند  دل يد مييها را تا ينيب

ن اراماه شاده يرش والادي ذ –ه طرد يظرها در ن ينيش بي 

فقط باه اخاتالالت  يجانيو آزار ه ينياست  اثرات طرد والد

ن يهمچناشاود   يمحدود نما يو اختالالت رفتار يفرد يتيشخص

 يقيمردم، هنر، موسا يد مذهبيل عقاياز قب يابعاد انتزاع

دهاد  ير قرار ميان کننده را تحت تاثيب يگر رفتارهايو د

 ( 1،1980)روهنرو روهنر

 

 يموثر درون يه مدل هاينظر

مادت کاودک  يطاوالن( با توجه باه اثارات 2003)2ستوما    

 يرشاد ماد  هاا يدهد که بر رو يارامه م يه اينظر يآزار

ه يان نظريکند  براساس ا يد مياز محافظت تاک يموثر درون

افات يمراقبت کننده را در يده محافظت کافيکودکان آزار د

جااد ياز سر رسات ماوثر را ا يدرون يياو بازنمند کن ينم

ن يه تهاجم بيمشکل عل يجه آنها دفاع هايدر نت  کنند ينم

ب يآس يه روانين نظريادارند   يدرون يو خود انتقاد يفرد

                                                 
1- Rohner& Rohner 

2- Thomas  2- Paul & Guibert 
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را  يشايآزما يه و روان درماني، تروما و تجزيرشد يشناخت

 ينيبال ياز نشانه ها ياريبس يکند و برا يهم ادغام م با

وجود افته اند ينجات  يکه از کودک آزار ياالنبزرگس درکه 

درماان  يژه باراياو يراهبرد هااو  کند يدارد ذکر علت م

 کند  يارامه م

 و غفلت يهمدل يمدل نظر

ن را باا عقاب ياهما  کارانه والد يرفتارهان مد  يا    

د سالمت يا مشکالت شدي، سو  مصرف الکل و دارو يذهن يماندگ

ن ماد  رفتاار يادر ا  دهاد ينماقرار  يمورد بررس يروان

ر کماک کاودک باه عناوان رفتاا يازهاين نين در تاميوالد

جاه غفلات از کاودک يدر نت شود و يکننده در نظر گرفته م

 يرکمک کننده در نظار گرفتاه ماياز رفتار غ يژه اينوع و

کمک کنناده  يتوانند  اسخ ها يکار نم ن اهما يشود  والد

را مشااهده نشاانه يند زرا در مراقبت از کودکان نشان ده

 يجااان هااايکودکااان منجاار بااه تجربااه ه يازمناادين يهااا

ن يان اينکاه والادياا يشود و  يکمک نم يزنده برايرانگب

زه ياژه انگيو يکنند اما شناخت ها يجان ها را تجربه ميه

مطالعات  توسعه ين مد  برايکند  ا يل ميا تعدکمک ر يبرا

 يف خاانواده هاامختلا يها گروه يدرباره سبب شناس يتجرب

 ( 2008، 2برتي) او  و گد باشديتواند مف يکار م اهما 

 

 يکودک آزار يان هايخطرات و ز

رش دوساتان يکودکان مورد غفلت در خطر انزوا و عدم  ذ   

ارتبااط باا عملکارد نابهنجارشاان در شان هستند کاه در 

زان ياسااله  م 5-10ده ينه مدرسه است  کودکان آزار ديزم

 يبا -ي، اختال  مقابله ايش فعالينق  توجه / ب از يباالتر

دهناد   يو اختال  استرس  س از سانحه را نشان ما يياعتنا

در بزرگسااالن باا  يو خودزن يخودکش ياساس ياختال  افسردگ

ت در کودکاان ماورد يع است  اخاتالالت شخصايسابقه غفلت شا
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ر در زباان يخباالتر است و کودکان مورد غفلت تا يبدرفتار

 عملکرد ن تر ويي ا يبهره هوشدارند که به  يشد شناختو ر

 ( 1،2006نسلهيو لور،يسون، تي)الشود يف منجر ميضع يليتحص

ساه باا افاراد آزار يدر مقا يده جنساياافراد آزار د   

اخاتالالت روان  ،يسترس روان شناختياز د يده سطح باالتريند

الوه باه عا  دهند يت را نشان ميعمده، اختالالت شخص يشناخت

از مصرف  يسطح باالتر يدر کودک يراد با سابقه آزار جنساف

 يخودکشا يشادن و رفتارهاا ي، اختال  جسامانيمواد،  رخور

در  ين افراد مورد ساو  رفتاار جنسايدهند  همچن ينشان م

ت يو عادم رضاا ين فارديو با يف اجتماعيعملکرد ضع يکودک

و شادن مجادد  ي رخطر و قرباان يشتر و رفتار جنسيب يجنس

همسار شادن را  يکايزيفخشونت  يقربان يشتر براياحتما  ب

  (1995،2و فولت ي) ولسندهند ينشان م

 يدر کودک يو جنس يکيزياز آزار ف يسابقه ا يوع بااليش   

 76 يعناي گزارش شده است  يشده روانالزشک يرت بستيدر جمع

از  يسااابقه ا يروانالزشاک يدر بخاش هاا يدرصد زنان بستر

)مارجو و دهنااد ينشااان ماا ينزده سااالگباال از شاااآزار ق

 ( 19913،مکلس

 يکيزيده فيدرصد، آزار د 7/20 يده جنسيکودکان آزار د   

ال  استرس  اس از ساانحه اخت يبرا يصيار تشخيمعدرصد  9/6

از  يشاتريزان بيام يده جنساياکودکاان آزار د را دارند 

ه يااجتنااب/ تجز ينامناساب و نشاانه هاا يجنس يرفتارها

 ينشاان ما يکايزيو ف يآزار جنساکودکان مورد را  يشتريب

 ( 1989، و همکاران 4نگري)دبلدهند

ف در تعامال باا يضع يمهارت ها يکودکان مورد بدرفتار   

ند  تجرباه بادرفتار اثار  يهمساالن و حفظ کنتر  خود دار

ر يکودکاان جادا از تااث ياجتماع يبر رشد مهارت ها يمنف

                                                 
1 - Alison& Tyler& Winsler 2- Polusny& Follette 3- Margo& Mclees 4- Deblinger 

5- Darwish 
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گار ين و ديي ا يتصاداق – يت اجتماعيعوامل مرتبط با وضع

  (2001،و همکاران 5شي)دارودارد يطيمح ياسترسورها

از  يجاه روان شاناختير نتيواکانش  اذ ياختال  دلبستگ   

کودکان جاوان تار از  انج ساا   يو غفلت برا يکودک آزار

شفتگيواکنش  ذ ياختال  دلبستگ  است قابال  ير به عنوان آ

که معموال   يرشد نامناسب از نظر ياجتماع يوستگيمالحظه و  

 1)هورنرشاود يف مايشاود توصا يشروع م يسالگقبل از  نج 

،2008 ) 

مارتبط وقاوع زود  يه هايو  نظر يستگه دلبيمطاب  با نظر

  ان آور اساتياز يرشد بعد يژه برايهنگام غفلت به طور و

ده يابه عالوه کودکان مورد غفلت نسبت باه کودکاان آزار د

 يريادتر و کناره گيشد يتو شناخ ي  آموزشگاهينقا يکيزيف

ان ياااتعاااامالت محااادود باااا همتا شاااتر ويب ياجتمااااع

 ( 20022،ارد و ولفيلدي)هدارند

اثرات کوتاه مدت و بلناد  يبر رو يمطالعات تجرب يابيارز

ان نوجوانان عادم يدهد در م يکودک نشان م يمدت آزار جنس

خطر باال  ،ي، هم جنس بازيجنس يد و باربن ي، بيت جنسيرضا

ع يشاا يو خطار خودکشا يافساردگ ،شدن مجادد يقربان يبرا

  (1991و همکاران  3تچمني)باست

از  ييزان بااالياآزار و غفلات م يمردان و زنان قربان   

و غفلت زودرس  يکيزيآزار فناموف  دارند   ييزناشو يزندگ

 يبرقارار يهم مردان و هم زنان برا ييبر توانا ياثر منف

)کلماان و دارد يسااالرگسااالم در بز يميو حفااظ روابااط صاام

 ( 20044،دومياسالاتزو

 يف بارايکودک ضاع –والد  يغفلت از کودک و ارتباط ها   

د يشاا  ش استعداد اختالالت مصرف مواد گزارش شده استيافزا

و  الوتاالموسيه -زيالوفيه -ور آدرنا دار در محيرات  اييتغ

                                                 
1- Horner 2- Hildyard& Wolfe 3- Beitchman 4- Colman& Spatzwidom         5- Gerra 
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به  منجرب يترتکه به  کند يجاد مين مغز ايآمعملکرد مونو

ن تجرباه يبناابراشاود   ياد  مينسبت به اعت يري ذ بيآس

والد ممکن است تا  –ف کودک يضع ياز غفلت و دلبستگ يکودک

ده شااامل يااچي  يکيولااوژينوروببااه اخااتال   ياناادازه ا

ساتم يآدرناا  و س -الوتاالموسيه -زيالوفيمحور ه يکردبدکار

را در اساتعداد اخاتالالت  يکه نقش قاطع منجر شود نيدو ام

  (2009 ،و همکاران 5)گراکند يم يباز يور و عاطفادآياعت

دن در يگار کشاين شدت آزار و شروع زودرس سيب يارتباط   

و  يآزار جنساساابقه وجود دارد  زنان جوان با  يسالگ 14

شتر احتما  دارد نسبت به زناان يدو برابر ب يکيزيآزار ف

را شاروع کنناد   يسالگ 14دن در يگار کشيده سيرآزار ديغ

آزار و خطار شاروع  ين هم شدت و هم فراوانيب يباط قوارت

ت يان دختاران وجاود دارد  وضاعيدن در ميگار کشيزودرس س

نسابت باه  ،يبه طاور قاو يدن در اواخر نوجوانيگار کشيس

شاروع زودرس   مرتبط است يبا آزار در نوجوان يآزار کودک

در ارتبااط  يدر نوجاوان يماريدن با خطر باال بيگار کشيس

 يش مايارا افاز يدر بزرگساال يمارير و بيمرگ و م است و

  ( 2008 ،و همکاران 1جان ني)جدهد

ن ارتبااط يو مصارف کوکاام ين سابقه آزار در کاودکيب   

ا همراه باا ي ييبه تنها يدر کودک يوجود دارد  آزار جنس

شتر باا ي، بييبه تنها يکيزينسبت به آزار ف يکيزيآزار ف

ن باا شادت آزار، يصرف کوکامن مرتبط است و ميمصرف کوکام

 ،همکاارانو  2)جانتزناسات آزار مارتبط يفراوانانه باا 

1998)  

ان بار يگو کودک زين بر عملکرد ايدرات خشونت واليتاث   

، يريک  اذيم عاطفه )تحريشتر در تنظيب يب هايدر آس است 

                                                 
1- Jinjun  2- Jantzen   3- replacement  4- repression  5- denial 

6- splitting 7-  projection   8- introgection  9- compensation  10- undoing 

11- Finzi &Har-Even& Weizman     12- Morton &Browne 
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ف يان کنتر  تکانه، تحريي(، سطح  ايخشم، انفعا ، افسردگ

نااق  در کودکاان  يدفااع يسم هايانمک عملکرد ت و يواقع

ن يبا يمهما يشود  تفاوت هاا يمنعکس م يکيزيده فيآزار د

ده و يارآزار دياو کودکاان غ يکايزيده فياکودکان آزار د

وجاود  3ييسم ها به جز جابجايهمه مکان يرغفلت شده برايغ

و کودکاان  يکيزيده فين کودکان آزار ديدارد  تفاوت ها ب

، 6يم سااازي، دو ناا5انکااار ،4بازگشاات يمااورد غفلاات باارا

کودکان آزار  يباالتر برا ي)نمره ها 8ي، درون فکن7يفرافکن

 ي)نماره هاا 10و باطال کاردن9جبران ي( و برايکيزيده فيد

کودکان مورد غفلت( مهم اسات  کودکاان ماورد  يباالتر برا

تالالت اخا يت در خطر بااال بارايبه عنوان جمع يکيزيآزار ف

 ،11زمنيا، هاارون، وينزي)فدشاون ي  داده مايتشاخ يتيشخص

2003 ) 

کنناد کاه باه طاور متوساط  يت مطالعات اثبات مياکثر   

من يا يشان دلبستگ کمتر به مادران يکودکان مورد بدرفتار

له کاودک يه به وساينوزاد اول –ن ارتباط مادر يدارند  ا

  ابادي يما يناده تساريشود و به همه رواباط آ يم يدرون

در  يممکان اسات مشاکالت يفتارن کودکان مورد بادريبنابرا

نااده داشااته يشااان در آ ارتباااط بااا همساار و کودکااان

 ( 1998 ،12)مارتون و براونباشند

 يو آزار کالما يکايزي، آزار فيکايزياز غفلت ف يبيترک   

و  يکودکان دارد و لاذت از زنادگ ين اثر را بر رويشتريب

ن ييسان  اادهاد   ير قرار ماينده را تحت تاثيآ د بهيام

شتر يبه طور مهم با شدت ب يجانيو غفلت ه يآزار کالم شروع

 ياريغفلت در موارد بس  در ارتباط است يو تکرار بدرفتار

، ي)نشاود يآزار ظااهر ما يشارو( باراي) يبه عنوان مناد

  (1994 ،1کت، فانگيو

                                                 
1- Ney & Wickett & Fung  2- Bonomi 
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Abstract 

The purpose present study was survey prevalence child abuse and 

relationshions` with  parents psychology status. The sample study comprised 

610 guidance students (310 boys, 300 girls) in Ardabil  that selected  

randomly and completed researcher constracted queisonnaire. After the 

know child abuse cases 100 abusive parent(50 father, 50 mother) and 100 

non abusive parent(50 father,50 mother) selected randomly and 

administreated Scl 90-R test. Data was analysised using descriptive statistics 

and Manova  and chi square test. Results indicate that physical abuse 

prevalence is %13/2(%19/6 boys, %6/7 girls) psychological abuse 

%19/2(%23/2 boys, %15/1 girls) and neglect %10/8(%12/04 boys, %9/5 

girls). Furthermore in dimensions of somatization, anxiety,depression,anger, 

phobia, paranoid, obsessive-compulsive, phsycosis, sensivity in 

interpersonal relationships there is significant difference between  abusive 

parent and nonabusive parent. Also there is significant relationship between 

divorce, addict, domestic violence, low education, unemployment, step 
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