
کودک آزاری عاطفی 
حسن شاهرخی

روان پزشک کودک و نوجوان 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز



به نام خداوند جان و خرد 



.کلمات می توانند آسیب زننده باشند
سوء رفتار عاطفی می توانند به اندازه ی 

سوء رفتار فیزیکی آسیب زا باشند و 
اثرات آن در تمام عمر ادامه داشته 

. باشد



توصیف 

تعریفی دشوار دارد

 ،ایجاد احساس بی ارزشی، دوست داشتنی نبودن، ترس، تحقیر
نادیده گرفته شدن، تنهایی 

سوء رفتار روانشناختی / سوء رفتار کالمی : نام های دیگر

اغلب جزئی از سایر انواع کودک آزاری است

می تواند هم به تنهایی رخ دهد

پیامدهای زیانبار آن به اندازه ی خشونت فیزیکی است

بخصوص بر اعتماد به نفس و سالمت عاطفی اثرات مخرب دارد



ابعاد مسئله 

شایعترین نوع کودک آزاری

2.3 (2017بر اساس گزارش ) درصد

برآوردی کمتر از میزان واقعی

کشف آن دشوارتر از سایر انواع است



طرد کردن–توصیفات و مثال ها 

به رسمیت نشناختن ارزش کودک یا مشروعیت نیازهای کودک

 کودکنادیده انگاشتن یا طرد

 بی ارزش بودن، دوست داشتنی نبودن، با کفایت نبودن در کودکالقای



منزوی سازی –توصیفات و مثال ها 

 ممانعت از : را از فرآیند کسب تجارب اجتماعی منفک کردنکودک
دوست یابی و القای این حس که کودک در دنیا تنهاست 

 کودکمنزوی کردن فیزیکی یا اجتماعی

اجازه ندادن به کودک برای کاوش، خود را بروز دادن، یادگیری دوست یابی



وحشت آفرینی–توصیفات و مثال ها 

 فضای رعب، قلدری و وحشت برای کودک و القای این احساسایجاد
استکه جهان خصمانه و تهدید کننده 

انگی تهدید به سوء رفتار یا تهدید به آسیب رساندن به فرد یا حیوان خ
کودکمورد عالقه ی 

 فحاشی، جیغ و فریاد زدن بر سر کودک

 و تربیت خشن و قرار دادن او در معرض خشونت خانگی



نادیده انگاشتن–توصیفات و مثال ها 

 اساسیکردن کودک از محرک ها و واکنش های محروم

 کودکداشتن محبت، حمایت، تشویق و توجه از دریغ

 کودکدر دسترس نبودن والدین برای

 (  غفلت عاطفی)نشان ندادن عاطفه در تعامل با کودک



تنسازی و فاسد ساختباه –توصیفات و مثال ها 

 کودک به داخل شدن در رفتارهای مخرب و ضد اجتماعی، تشویق
اعیاجتمتقویت انحراف، و تخریب توانایی کودک برای رفتار مناسب 

 قرار دادن کودک در شرایط و موقعیت های ناراحت کننده مثل مصرف
مواد



دار کردن زبانیجریحه –توصیفات و مثال ها 

 کودک با لقب دهی مکرر، رفتار خشن، و زخم زبان زدن های تحقیر
کندمکرری که اعتماد به نفس کودک را تخریب 

عیب جویی، تحقیر یا متهم ساختن کودک

 خانوادهالقای احساس متفاوت بودن کودک از سایر اعضای

قلدری، دست انداختن، تحقیر کردن، سرکوفت زدن به کودک

 ضومثال نقص ع)رفتاری با کودک به خاطر چیزهایی که در اختیار او نیست بد /
(نقش جنسی/ جنسیت

لقب های ناخوشایند به کودک دادن

 کودک را سوژه ی جوک ساختن یا متلک اندازی به وی

گول زدن کودک



بیش از حدفشار –توصیفات و مثال ها 

 ساختن فشار بیش از حد و وادار ساختن وی به اعمالی که از وارد
استحد توان او خارج 

وادار کردن کودک به انجام کارهای پست و خوار کننده

داشتن انتظارات غیر واقعی از کودک یا درخواست های غیر منطقی از او

مجبور ساختن کودک به انجام کاری از طریق ایجاد ترس

 فردیت کودک یا تالش برای کنترل کامل زندگی وینشناختن به رسمیت

 وادار کردن کودک به کارهایی که برای وی دشوار است



؟ چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند

اجتماعی-هر کودکی در هر موقعیت فرهنگی و اقتصادی

 اطرافیان/ خانواده/ متنوع در سطوح کودکو عوامل خطر ها علت /
جامعه 

 و معموال ترکیبی از این عوامل عمل می کنند



عوامل خطر مربوط به کودک 

 با نقص عضوکودک

 روانپزشکیکودکی با مشکالت طبی یا

  .................................



عوامل خطر و علل سطح خانواده 

 حضور پدر در زندگی فرزندعدم

مشکالت ارتباطی

مشاجرات خانوادگی

مشکالت مالی و بیکاری

 مشکالت سالمت روان والدین

فقر

 اعتیاد

 خشونت خانگی



عوامل خطر و علل در سطح جامعه 

 حمایت اجتماعیفقدان

فقدان سیاست های موثر برای حمایت از خانواده و والدین



عالئم سوء رفتار عاطفی

ن ممکن است هیچ عالمت فیزیکی وجود نداشته باشد و کودک ممک
است شرایط خود را برای کسی نگوید

 می گیرند قرار بعضی از کودکانی که به شدت مورد آزار عاطفی
و ممکن است خیال کنند که این نحوه ی رفتار با آن ها طبیعی است

آن را با کسی در میان نگذارند

 ممکن است بر خالف انتظار به افرادی که اورا مورد سوء رفتارگاهی
قرار می دهند چسبندگی بیش از حد پیدا کند حتی 

عالئم ممکن است در سنین مختلف متفاوت باشد



عالئم سوء رفتار عاطفی 

 هیجاناتچالش با خود برای کنترل

شکایات مکرر از سردرد، درد شکمی، یا مشکالت جسمی دیگر بدون دلیل واضح طبی

از دست دادن عالقه به فعالیت های جمعی یا سایر عالیق

تاخیر در تکامل هیجانی

افسردگی

تصویر منفی از خود، اعتماد به نفس پایین

اضطراب یا تنش مداوم، نگرانی از انجام اشتباه کارها

احساس بی ارزش بودن، دوست داشتنی نبوذن، یا خواستنی نبودن

 خودافزایش ترس ها، احساس گناه، یا متهم ساختن

به شکلی ناامیدانه در طلب محبت بودن



عالئم سوء رفتار عاطفی 

بگونه ای نامتناسب با سن خود عمل کردن

 (مثل از دست دادن کنترل مدفوع یا ادرار) تکاملی پسرفت

مثل انجام بعضی فعالیت ها یا رفتن به خانه ی: تالش برای اجتناب از بعضی از موقعیت ها
دیگران

عالقه به آسیب رساندن به خود یا دیگران

 در رشد تحصیلی یا افت تحصیلیتاخیر

رفتار بسیار متوقعانه، مخرب یا مخفی کارانه

 خیلی خشن یا خیلی انفعالی–رفتار افراطی-

 سخت کوشی بسیار برای راضی ساختن دیگران

 والدین ناتوانی در ارتباط با

 گیر بودن یا مشکل داشتن در ارتباط با دیگرانگوشه

 ،استفاده از الکل و مواددزدی، دروغگویی



انعالئم سوء رفتار عاطفی در شیرخواران و نوپای

 ممکن است به حد زیادی با غریبه ها یا کسانی که بخوبی نمی
شناسندشان خونگرم باشند

در برخورد با دیگران بی اعتماد، محتاط یا مضطرب هستند

ارتباط یا بستگی صمیمانه ای با والدین ندارند

نسبت به کودکان دیگر یا حیوانات بی رحم یا خشن هستند



رعالئم سوء رفتار عاطفی در کودکان بزرگت

استفاده از کالمی که متناسب با سن آنان نیست

 بگونه ای عمل می کنند یا چیزهایی می دانند که بر اساس
سنشان از آنان انتظار نمی رود

چالش با خود برای کنترل هیجاناتشان

طغیان های غیظ شدید

به نظر می رسد از والدینشان دور هستند

فقدان مهارت های اجتماعی

دوستان اندکی دارند یا دوستی ندارند



فیعالئم احتمالی در مرتکبین سوء رفتار عاط

کوچک ساختن کودک در جمع

ابراز واضح این که کودک را دوست ندارد یا حتی از او متنفر است

اعمال تنبیه های شدید

نشان دادن انتظارات غیر واقعی از کودک

 بی تفاوت بودن به کودک

 سابقه ی خشونت و رفتار تهاجمی

سوء مصرف مواد

 توجه داشته باشیم که مرتکبین همیشه والدین نیستند

 گرچه بیشترین مرتکبین این نوع آزار والدین هستند



پیامدهای آزار عاطفی

شدت، مدت، سن شروع همگی در بروز عواقب آزار موثر هستند

نده ی سوء رفتار عاطفی بیش از سوء رفتار فیزیکی پیشگویی کن
اختالالت هیجانی، روانشناختی، و رفتاری و تروما است

 سالگی مورد آزار قرار می گیرند بیشتر 12پسرانی که قبل از
احتمال دارد مبتال به عوافب آن شوند

ارتباط مثبت با یک بزرگسال: عوامل محافظت کننده  /

اختالالت فیزیکی یا سالمتی

اثرات آن بیش از اثرات بر کودک و خانواده است  .



پیامدهای رفتاری 

 طلبی یا چسبندگی بیش از حدتوجه

ودشبی مباالتی نسبت به آنچه بر او می گذرد یا نسبت به رفتار خ

انگار سعی می کند دیگران دوستش نداشته باشند

 خشونتتکرار چرخه ی احتمال

اشکال در ساخت دادن به روابط سالم



اثرات کودک آزاری عاطفی بر تکامل عاطفی 

اشکال در احساس ها بروز و کنترل هیجانات

فقدان اعتماد یا ایجاد احساس خشم در دیگران

 ناتوانی یا دشواری در ایجاد رابطه سالم

 پاییناعتماد به نفس

فقدان همدلی



پیامدهای سالمت روان 

اضطراب و افکار خودکشیافسردگی ،

مشکالت خوردن

خودآزاری

 تکامل زبانیتکامل بخصوص تاخیر در

 خوابمشکالت

 مشکالت یادگیری

 جنسیپرخطر رفتارهای

 خانه رفتارهای پر خطر چون دزدی، قلدری یا فرار از

 اجتماعیو انحرافات اقدام به ابراز خشونت احتمال



پیامدهای اجتماعی 

حقوق انسانی

 انسانیهای هزینه

 مالی های هزینه

 و غیر مستقیممستقیم

غیر مولد بودن  /

 مزمن سالمتیمشکالت /

 های ویژهآموزش  /

 قضایی و جناییسیستم  /

 مخرب از نظر اجتماعی رفتارهای



در مواجهه با کودک ازاری عاطفی چه کنیم؟ 

کودک ممکن است مشکلی نبیند یا حتی خود را متهم کند

به دقت به آنچه می گوید گوش دهید

به او پیام دهید که این موضوع گناه او نیست

 اجازه دهید از طریق گفت و گو راه های عمل کردن درست را یاد
بگیرد

به او پیام دهید که موضوع را جدی می گیرید

با فرد متهم به آزار مقابله نکنید

برنامه اقدامات بعدی را با مشارکت مددجو تنظیم و تشریح کنید

 به مراجع مناسب گزارش دهید



سپاس 
از 

توجه شما 


