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دکتر كتايون خوشابی
 فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 

کودک آزاری رفتارى است كه در آن كودك توسط

اطرافيان مورد سوءاستفاده  جسمى، جنسى يا عاطفى

قرار می گیرد، يا نسبت به رفع نيازهاى اولیه ی او غفلت
می شود. کودک آزاری انواع مختلفى دارد كه شامل آزار

جسمى، آزار عاطفى، سوءاستفاده  جنسى، غفلت و

بی توجهی، سوءاستفاده  صنعتى، سوءاستفاده  تحصيىل

و... می شود.
کودک آزاری جسمى:

به هرگونه آزار جسمى كه به طور عمد يا حتى غيرعمد
توسط والدين يا مراقبين و به طور كىل اطرافيان كودك

اعمال شود، کودک آزاری جسمى گفته می شود.

کودک آزاری عاطفى:

رفتارهاى خصمانه يا بی تفاوتی والدين نسبت به كودك،

توهين، تحقير و هرگونه رفتارى كه به كودك استرس وارد

كند و به اعتماد به نفس او لطمه بزند، کودک آزاری عاطفى

محسوب می شود.

طردكردن، ناديده گرفتن، خُرد كردن شخصيت كودك،

منزوى كردن و وادار كردن او به انجام رفتار نامناسب، از

مصداق های کودک آزاری عاطفى هستند كه به رغم

آسیب های روانى زيادى كه به كودك وارد می کنند اغلب

قابل پى گيرى و اثبات نيستند.

سوءاستفاده  جنسى:

به بهره کشی جنسى از كودك توسط يك فرد بالغ به

منظور كسب رضايت جنسى يا روانى، سوءاستفاده 

جنسى گفته می شود.

غفلت و بی توجهی:

توجه نكردن به نيازهاى اوليه و حقوق اساسى كودك

مانند تغذيه، بهداشت، داشتن سرپناه، پوشش كافى،

امنيت، محبت، آموزش و... اگر به شكىل باشد كه باعث

ايجاد اختالل در سالمتى يا رشد كودك شود، نوعى

کودک آزاری محسوب می شود.

غفلت والدين و كسانى كه مسئول محافظت از كودكان

هستند معموالً از فقر و ناتوانى آنان در محافظت از

كودكان ناشى می شود و اغلِب اين كودكان مورد ساير

کودک آزاری ها نيز قرار می گیرند.

سوءاستفاده  صنعتى:

به كار گماردن كودكان در کارخانه ها، کارگاه های توليدى
كوچك، کوره پز خانه ها و مزارع نيز كودک آزاری تلقى

می شود كه در كشورهايى مثل هند، افغانستان،

پاكستان و تا حدودى كشور خودمان شيوع زيادى دارد.

سوءاستفاده  تحصيىل:

اين نوع سوءاستفاده در منابع و کتاب های مربوط به

اين موضوع وجود ندارد و به نظر می رسد يك مشكل

فرهنگى است كه بيش تر در كشورهاى مشرق  زمين

ديده می شود. متأسفانه علی رغم اين كه در بسيارى از

مدارس مقطع ابتدايى كشورمان نظام ارزشيابى كيفى

اجرا می شود، هنوز هم خانواده ها به اولياى مدارس

فشار می آورند كه نظام ارزشيابى كّمى را اعمال كنند.

مجبور كردن و تحت فشار قرار دادن كودك براى

گرفتن نمره  ۲۰ و رسيدن به مدارج باالى تحصيىل، در

صورتى كه كودك از نظر هوشى، جسمى و روانى

توانايى الزم را نداشته باشد، كودک آزاری تحصيىل

محسوب می شود.

 
بايد توجه كرد كه معموالً وقتى كودكى مورد يك نوع

آزار قرار می گیرد، مورد سوءاستفاده و آزارهاى ديگر
هم قرار می گیرد. به عنوان مثال كودكى كه تنبيه بدنى

شده، هم مورد بی توجهی قرار گرفته و هم از نظر

عاطفى آزار ديده است. يا كودكى كه به او بی توجهی

می کنند، از لحاظ عاطفى آزرده می شود و احتمال دارد

كه مورد سوءاستفاده  جنسى هم قرار بگيرد و...
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