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کودک

18زیر افراد تمامی نامه حقوق کودک، پیمان 1اساس ماده بر 

قوانین بر اساس آن که شوند مگر می سال کودک محسوب 

سال 18از کمتر برای افراد، قانونی ، سن جاری کشور مذکور

.شده باشدتعیین 
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بدرفتاری با کودک چیست؟

آزاری ، کالودک  (2002)ارائه شده در گزارش جهانی خشونت و سالممت  تعریف بر اساس 

کالودک یا نیروی جسمانی علیاله  و تهدید از قدرت، زور، عمدی استفاده : عبارت است از

ه زده  ، رشد و عزت نفس کودک لطمال حیات، سممتیبه که گروه یا یك فرد و یك توسط 

. دهدافزایش را بعدی صدمات ایجاد احتمال یا 

ملاله  از جگونالاگونی  عوامالل  تالاثیر  تحالت  که دارد مختلفی انواع علیه کودکان خشونت 

کاله اسالت  مادی و اجتماعی ، محیط فرهنگیمهاجم، ویژگی های قربانی و و خصوصیات 

.  زندگی می کنندافراد در آن 
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به آزاری ، کودک 2002بر اساس گزارش جهانی خشونت و سممت در سال 
:شده استاصلی تقسیم چهار گروه 

کودک . آزاری جسمی  1

کودک . آزاری جنسی  2

کودک . عاطفی  آزاری هیجانی یا 3

مسامحه. (غفلت)4
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اثرات طوالنی مدت سوء استفاده از کودکان چیست؟

مشکل . در برقراری ارتباط 1

اختمل در احترام به . نفس2

مشکل در . عواطف3

اختمل در . تغذیه4

مرور خاطرات گذشته . شبانهکابوس های و ( بكفمش )5

کاهش . پیشرفت در امور زندگی6

خود آزاری. 7
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رفتارسوء اقدامات اولیه در غلبه بر اثرات ناشی از 

باشیدامنیتدربکوشید•

کنیدمدیریتراخودها یرابطه•

کنیددرمانراشبانههایکابوسوبكفمش•

بپردازیدبیشترزندگیتانمثبتابعادبهکنیدسعی•
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سناریو

ازسالگی12دروی.استآمدهتهرانبهدانشگاهدرقبولیازپسمهتابنامبهساله19دختری

دراستگرفتهقرارجنسیتعرضموردبارچندیننوازش،بهانهبهاشساله23برادرطرف

زمانیونداردراشهرشانبهبرگشتبهایعالقههیچاو.استنبودهاتفاقماهیتمتوجهحالیکه

شبها.دندارخوبیاحساسمادرشوپدربهنسبتگرددمیبراشخانوادهپیشتعطیالتدرکه

اینازاستسالهاکهصورتیدرکندمیامنیناوترساحساسمداموبخوابدراحتتواندنمی

ارکایناجازهبرادرشبهچراکهداردوجدانعذابوگناهاحساستازگیبهوی.گذردمیاتفاق

مخالفجنسبابرخورددرنفسبهاعتمادعدموترساحساسشدتبههمچنین.استدادهرا

.کندازدواجخواهدنمیودارد



می شود؟کودک آزاری دیده از مواردی در این سناریو چه 

رفتار جنسی در کودکیسوء •

والدین( غفلت)مسامحه•



مهمنکات 

نداردرا فرد در بزرگسالی احساس امنیت در کنار اعضای خانواده •

خشم پنهان نسبت به والدین•

عدم اعتماد به نفس در برخورد با جنس مخالف•

احساس گناه•

مشکل جدی در برقراری ارتباط با جنس مخالف  •

سالمت به این موارد توجه کنندمراقبین سالمت روان و الزم است تا کارشناسان •
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نمایش فیلم 



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


