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هاای انااانی و وقابش نشاریال یا   : خشونت خاانیی عیهاک کودکااعال عابو  نار   باکهدف
تواناد  آید و عواقب  اامیال روانای و ا تمااعی آع مای مشکل عمد  سبمتی نک وااب می

سبمت کودکاعال خانواد  و  امعک را در معرض آسهب قارار دهادب ن اانرایژ پا وهض وا ار 
: ایاژ روشدکااع ینرامابع خشاونت خاانیی انراات  رفاتب نا هدف تبهانژ تررناک سیااتک کو

کااک ناااکهفاای مطالعااا  پاا وهض ان نااب    ااردآوری و رویکاارد پدیدارا اساای انرااات  رفاات بااود 
های واصل  داد . ادها نا استفاد  ان مصاوبک نهمک ساختار یافتک و  رو  متمرکز انرات  داد 

 هها  یافته مبرد تحیهل قرار  رفت دب الندمژ  -ها نا روش تحیهل محتوای  ری هایم ان مصاوبک
تررناااک آنارهاااای »تررناااک سیااااتک کودکااااع ینرامااابع خشاااونت خاااانیی در قالاااب ساااک  بقاااک 

وضاابر ا تماااعی نااک مکانااک یاا »و « کارنااات راهبردهااای مراقبتاای»ال « ااامانی و رواناای
: نتاااایا واصااال ان ایاااژ مطالعاااک نااار اهمهااات اقاااداما  گیههه   نتیجههه  اااای  رفاااتب « چاااالض

و تو ک بهض ان ینض مائوالع و متولهاع امار در ومایات ان کودکااع و ینشایهری ینشیهرانک 
کااودآ آناری تیکهااد داردب در ایااژ راسااتا ماای تااواع نااا افاازایض آ اااهی در سااطب  م تیاا   ان 

 امعکال آمبنش نرای ایراد فره گ ندوع خشونت و نهز تربهات عااری ان خشاونتال تادویژ 
نا و اراجاااک  هاااای آساااهب و ا اسااااخا خاااانواد  اصاااب  و بهاااااسی قاااانبع ومایااات ان کودکااااع

 خدما  نانتوانی نرای قرنانهاع کودآ آناری اقداما  مؤثری انرات دادب
 بتررنک سیاتکال آناری : خشونت خانییال کودآها کلید واژه
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 مقدمه
کودکان، اػ وباحمث وهمن سمالو  ههگمانی و حقموق حشمر  ظشون  ظانگی علیه ػنان و 

کمه حما سمالو  افمراد، ظمانواده و ضاوعمه در ارتبما  اسم . ظشمون  اغلمب در وحمیط  اس  
کمممانون 2661، 1دنل) افتممد ظممانواده و خمما در اثمممر ارتبمما  نزدخممما حمما ههسممماخگان اتفمماق ومممی  .)

کودکمان در  ظانواده جرای اعضای آن حاخد ونبأ آراوش و اونیم  حاشمد، اوما حسمیاری اػ ػنمان و 
هممای  شمموند. قرحانیممان ظشممون  ظممانگی رنممذ  وحممیط ظممانواده حمما تممرس و ظشممون  وواضممه وممی

گیممری، اظهممار نظممر خمما  همما قممدرت تصممهین شمموند. آن ضسممهی و روانممی حسممیاری را وتحهمم  وممی
که در سراسر ضهمان (. آوارها نشان وی2666، 2حونیسف) حهاخ  اػ ظود را ندارند  -16دهند 

همما  جرنممد. هممر سممال ویلیممون کودکممان اػ تنبیممه حممدنی در وحممیط ظممانواده رنممذ وممیدرصممد اػ  21
 گیرنممد کممودک و نوضمموان در آورخکمما در وعممرض ظشممون  در ظانممه، ودرسممه و ضاوعممه قممرار وممی

(. وتأسفانه احن پدخده آشکار و در عمین حمال نهمان و وحمدود حمه 2662، 3فینکلرو ههکاران)
کشممورهای ضهمم کشممور ومما هممیر ضاخگمماه وحممژه خمما وحممیط ظممانگی در حسممیاری اػ  ان اػ ضهلممه 

کسممب اطالعممات و آوارهممای دقیمما در احممن راحطممه  وتممولی تعرخممف شممده ای نممدارد. اػ احممن رو 
گممزار  کممودک آػاری و آوممار و  هممای غیممر رسممهی در احممن ػوینممه  حسممیار دشمموار اسمم و اومما تکممرار 

کودکمان قرحمانی دارد ن ظشمون  ظمانگی (. قرحانیما3111جهماری، ) حکاخ  اػ افزاخش ویزان 
کننمد، حلکمه اغلمب آنمان  اضتهماعی جیشمتری را تسرحمه ومی -نه تنها عموارض پزشمکی و روانمی

همما و پیاوممدهای ناشممی اػ ظشممون  ههشممون افسممردگی،  وهکممن اسمم  جممرای دروممان جیهمماری
اظممتالل ظمموردن، اظممتالل اسممترس پممس اػ حادثممه، و سممندرم درد وممزون نیاػونممد ظممدوات 

(. جمر پاخمه 2661/ دنل، 3121دولتیان و ههکاران، ) رستانی شوندوراقبتی، اورؼانسی و جیها
تری ههشمون ظودکشمی و اظمتالل پمس اػ  های ضدخدتر ظشون  حا پیاودهای ضدی پژوهش

کمه 2660) (. حونیسمف3121احهدی و ههکاران، ) حادثه ارتبا  دارد کمرده اسم   گمزار    )
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کممودک، شمماهد ظشممون  ظممانگی  217 -311سمماننه حممدود  هاخشممان  در ظممانوادهویلیممون 
کودکان اغلب دارای وساج  عاطفی و رفتماری، افم  تحصمیلی 2661دنل، ) اند جوده (. احن 

کنمممورد و ههکممماران3222 2/ ضمممونز و شمممکتر2665، 1وختکمممام) و تمممرک تحصمممی  هسمممتند  3(. ا
کودکمممان آػار دخمممده و ومممورد غفلممم ، پیشمممرف  3221) کمممه  ( در وطالعمممه ظمممود نشمممان دادنمممد 

کهتممری دار کنممدال و   نممد و جممیش اػ سمماحرحن وممردود وممیتحصممیلی  شمموند. ههشنممین وطالعممه 
کودکمان عمادی 3220) 4ههکاران کودکمان ومورد غفلم  واقمع شمده نسمب  حمه  کمه  ( نشان داد 

تمممر، غیبممم  اػ ودرسمممه و وشمممکالت انضمممباطی جیشمممتری دارنمممد.  عهلکمممرد تحصمممیلی پممماحین
ویزان شیوع انمواع وصتلمف  ( نیز در پژوهشی حه جررسی2631) 5ویکاجیلی، جراههند و عبادی

که سمو  آػار عماطفی حما  کودک آػاری پرداظته تمرحن فراوانمی  جمیش 62/12اند. نتاخذ نشان داد 
هممای دلبسممتگی  را داشممته اسمم  و وتلیرهمماحی وثمم  اضممطراب و افسممردگی والممدحن، سممبا

کودکان وتهاحز ساػد. کودکان و پرظاشگری وی کودکان آػاردخده را اػ ساحر   تواند 
کودکان حه عنوان خا پدخمده عمادی در ػنمدگی پغحرفتمه در جی کشورها ظشون  علیه  شتر 

دنل، ) توصمیف شمده اسم  6«عمادی شمدن ظشمون »کمه حمه عنموان   شده اس و حه طوری
گسمترده اػ سموی والمدحن آورخکماحی ومورد 2661 (. طبا اظهارات ضوردن، تنبیه حدنی حه طور 

کودکمان ها  گیرد. اغلب آورخکاحی استفاده قرار وی گماهی تنبیمه حمدنی جمرای  کمه  جر احن حاورند 
کممه عهمموم ظممانواده نػم و ضممروری اسمم . تحقیقممات در احممران نیممز نشممان وممی همما جممر احممن  دهممد 

کودکان، ضرورت دارد. نگمر  والمدحن حمه تنبیمه  که استفاده اػ تنبیه حدنی در ترجی   حاورند 
 (. طلبممی3123ا و ههکماران،نیمم علیموردی) همما و وعیارهمای فرهنگممی اسم  حمدنی، تماحع ارػ 

کممه در وسهمموع ویممزان ظشممون  وممادران، حممه طممور وتوسممط انممدکی جممیش اػ 3113) (  نشممان داد 
کودکممان اعهممال وممی کممه پممدران علیممه  کننممد. در احممن ویممان سممهن ظشممون   ظشممونتی اسمم  
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کی اػ آن جمود  عاطفی و جی توضهی جیش اػ سهن ظشون  ضسهانی جود. ههشنین نتماخذ حما
ای در  همممای تهرانمممی جیشمممتر ناشمممی اػ عواوممم  راحطمممه کودکمممان در ظمممانوادهکمممه ظشمممون  علیمممه 

کممه فراوانممی 3111) ظممانواده اسمم . ارگممر و نشمما  دوسمم  ( در وطالعممه ظممود نشممان دادنممد 
عماطفی در والمدحن جیسمواد حمه طمور وعنماداری جمیش اػ والمدحن تحصمی   -آػاری روانمی کودک

کمه 3123) اونشکرده اس . نتاخذ وطالعه اویری وسد، ناصری و پوخ کی اػ آن جمود  (  نیز حما
کمن، جیکماری، سماحقه وصمرف ومواد  عواولی واننمد وحم  سمکون  در روسمتا، اػدواح در سمن 
کممممودکی، اػدواح تحهیلممممی و اػدواح وسممممدد ػن و وممممرد  توسممممط وممممرد، تنبیممممه حممممدنی در دوران 

کننده ظشون  ظانوادگی جودند.  پیش  جینی 
کودکمممان اػ سممموی والمممدحن و سممماحر حممما توضمممه حمممه وشممماهده ظشمممون              ظمممانگی علیمممه 

کالوممی اعضممای ظممانواده و نیممز شممیوع ظشممون  عمماطفی علیممه  -هممای ضسممهانی و ظشممون  
کمممه احمممن پدخمممده شممموم جمممر ضمممای    کودکمممان در شمممهر حانمممه و حممما عناخممم  حمممه پیاومممدهای حسمممیاری 

ه اعتقماد گغارد و نیز حا توضمه حمه اخنکمه حسمیاری اػ والمدحن در حافم  فرهنگمی ومورد وطالعم وی
گمردد، ضمرورت پمرداظتن حمه  کودکمان تلقمی  که ظشمون  حاخمد حصشمی اػ ترجیم   راسز دارند 

گردد. اػ احن رو احن وطالعه حا همدف شمناظ  و تبیمین  احن ووضوع جیش اػ پیش آشکار وی
کیممد جممر ظشممون  ضسممهانی و روانممی  کودکممان پیراوممون ظشممون  ظممانگی و حمما تأ خسممته  تسرحممه ا

گرفمم . حمما توضممه حمم کودکممان   ه احممن هممدف، سممؤالانسممام  خسممته  کممه: تسرحممه ا اصمملی احممن اسمم  
کودکمممان احمممن تسرحمممه را طگونمممه درک و وعنمممی  پیراومممون ظشمممون  ظمممانگی طگونمممه اسممم  و 

کنند؟ شناظ  احعاد احن ووضوع وددکاران اضتهاعی را قادر ظواهمد سماظ ، تما توضمه  وی
کمماهش ظشممون کنتممرل و خمما    ظممانگی علیممه وسممجونن را نسممب  حممه اقممداوات پیشممگیرانه، 

 کودکان وعطوف نهاخند.

 روش پژوهش

کممهکیفممی اػ نمموع وطالعممات احممن پممژوهش  گرفمم .  جممود  حمما روخکممرد پدخدارشناسممی انسممام 
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کممه در آن  کممه هممدف آن تهرکممز جممر ادارک افممراد اػ ضهممانی اسمم   پدخدارشناسممی روشممی اسمم  
خسمم  وممی کافمم 2665، 1فیممد) کننممد ا اسممتفاده  ( و پژوهشممگران ػوممانی اػ احممن رو 2633، 2/ 

که سعی در توصیف تسارب اخسته افراد  وی ( جمر احمن 2661، 3گمرحن والمد) داشته حاشمدکنند 
کودکمان پیراوممون ظشمون  ظمانگی پرداظتممه  ،اسماس خسمته  کماوی تسرحممه ا احمن وطالعممه حمه وا

گروه وتهرکز حما وشمارک   اس . در احن پژوهش حا استفاده اػ وصاحبه نیهه ساظتار خافته و 
گفتهممان هدفهنممد شممده تمما تصمموحری واضممح و نمماب اػ پمماراداخن تسرحممه ومموردنظر کننممدگان وارد 

گممردد. سممؤانت وصمماحبه طممی فرآخنممد وصمماحبه همما تعیممین شممد اومما طممارطوب اصمملی  ترسممین 
کودکمممان اػ ظشممممون  ظممممانگی و  کمممار رفتممممه شمممماو  سمممؤانتی پیراوممممون تسرحممممه  سمممؤانت حممممه 

همای وطالعمه، حما وراضعمه حمه  نهونهاحساسات و عواطف آنان اػ احن پدخده جود. دستیاجی حه 
پممغحر شممد.  گیممری هدفهنممد اوکممان وؤسسممه ظیرخممه هدخممه در شممهر حانممه و حمما اسممتفاده اػ نهونممه

گردآوری داده گروه وتهرکز ضه   کمه  4ها اػ وصاحبه فردی و  گردخد، حدحن صمورت  استفاده 
کودکممان، وصمماحبه کسممب اضمماػه اػ والممدحن و فرآخنممد ضلممب اعتهمماد  حممه  هممای فممردی پممس اػ 

گمروه وتهرکمز  51الی  16ودت  گردخمد.  دقیقه در اتاق وشاوره واقع در وؤسسمه ظیرخمه ضمبط 
گرفممم . رونمممد  16پسمممر( و حمممه ومممدت  1دظتمممر و  1) کمممودک 0نیمممز حممما شمممرک   دقیقمممه انسمممام 

کلممی احممن وطالعممه شمماو   نهونممه  36گیممری تمما رسممیدن حممه اشممباع نظممری اداوممه خافمم . حممه طممور 
نفره جود. ساحر وعیارهای ورود حه وطالعه عبمارت جودنمد اػ:  0 گروه وتهرکز 3وصاحبه فردی و 

کثر  2داشتن حداق  سن  کودکانشمان در  31سال و حدا سال، رضاخ  والدحن جرای شمرک  
کودکممان حممه ههکمماری و داشممتن تسرحممه ظشممون  ظممانگی. وصمماحبه همما در  وطالعممه و تهاحمم  

گرفم . وصم 3125فاصله ػوانی تیرواه تا شهرحور واه  هما پمس اػ ضمبط شمدن حما  احبهانسمام 
گرفتند. تحلیم  وحتموای  کیفی وورد تسزخه و تحلی  قرارر  استفاده اػ رو  تحلی  وحتوای 

که جرای تحلی  وتون نوشتاری حاص  اػ وصماحبه  کیفی شاو  وسهوعه رو  هاحی اس  
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کار وی کها احن شیوه وی3126ظروی وارکانی و ههکاران، ) رود حه  هما  واخه توان درون  (. حه 
کننمدگان  و الگوهای پنهان وطالعه را اػ درون وحتوای  داده های حاص  شمده اػ وشمارک  

کمه در احمن رو  اػ طرحما فرآخنمد طبقمه حنمدی سیسمتهاتیا، طبقمات و  آشکار ساظ و طرا 
(. فرآخنممد تحلیمم  3121حسممینی و ههکمماران، ) گیممرد همما وممورد شناسمماحی قممرار وممی درون واخممه

گرخنهماخن و ننمدون و جمر اسماس احمر طبقمات و طبقمات ها حا توضه حه وراح داده   پیشنهادی 
گرف  هما،  (. پمس اػ طنمد حمار حماػظوانی وصماحبه2665، 1گرخنهاخن و ننمدون) اصلی صورت 

کدها جمر اسماس شمباه  گردخد و ساس  گردخمد و در  هما طبقمه کدهای اولیه استصراح  حنمدی 
گردخمممد. حمممه ونظمممور اطهینمممان اػ همما اسمممتصر نهاخمم  احمممر وفهممموم و وحتممموای نهفتمممه در داده اح 

کممرد. درگیممری وسممتهر  ، وحقمما درگیممری طمموننی وممدت حمما داده2همما قاحلیمم  داده همما را حفممظ 
پمغحر نهمود. ههشنمین  ها، افزاخش وسع  اطالعات و عها اطالعات را اوکمان عهنی حا داده

گردخمممد. وممموااحن اظالقمممی ومممورد توضمممه در احمممن وطا 3اػ رو  حممماػنگری نممماظرحن لعمممه اسمممتفاده 
کننمدگان جمرای ضمبط  گهنام جودن، وحروانه جودن اطالعات، اظغ اضاػه اػ شرک   ههشون 

کناره وصاحبه که رعاخ  شد. ها و حا   گیری در ػوان دلصواه اػ ضهله وواردی جودند 

 ها یافته
کننممده حما داونممه سممنی  30کننممدگان در احمن وطالعممه در وسهموع  شمرک   2کممودک شمرک  

که  31الی  همای دووگرافیما شمرک   نفمر پسمر جودنمد. وحژگمی 2فمر آنمان دظتمر و ن 7سال جودند 
( وشممصپ 3) کننممدگان اػ قبیمم  سممن، ضممنس، پاخممه تحصممیلی و وحمم  سممکون  در ضممدول

 شده اس .

                                           

1. Graneheim, U. H. Lundman, B 

2. trustworthiness 

3. external Check 



888 ..................................................................................... ششراوون خرونت خاننیکودکان تجربه زیسته 

کنندگان در وطالعه: وحژگی1جدول شهاره  های دووگرافیک شرکت 
 پسر( 2دظتر و  7) دظتر و پسرجنس

 سال 31الی  2ن و داونه سنی جی 1/33ویانگین سنی سن

پای تحصیلی
نفمر پاخمه  2نفر پاخه هشمتن،  2نفر پاخه هفتن،  3نفر پاخه ششن،  5نفر پاخه پنسن،  3نفر پاخه طهارم،  5

 نفر پاخه دهن 2نهن، 
 شهر حانهوحلسکونت

کودکممان پیراوممون ظشممون  ظممانگی در قالممب سممه طبقممه  خسممته  تسرحممه آػارهممای »تسرحممه ا
حضممور اضتهمماعی حممه وثاحممه خمما »و « رحسمم  راهبردهممای وراقبتممیکا»، «ضسممهانی و روانممی

( طبقمات و احرطبقمات حمه دسم  آومده را نشمان 2) حندی شمد. ضمدول شمهاره طبقه« طالش
 دهد. وی

کودکان پیراوون خشونت خانگی2جدول شهاره   : تجربه زیسته 

زیرطبقاتعباراتوهن
طبقات
اصلی

گه شد اصال  کنمه. ومثال  نهمیپدرم خا عصبانی نهیشه و خا ا کنتمرل  تونمه ظودشمو 
کنمین خکمی دو حمار جهمن تمغکر  وقتی حا داداشن حا صدای حلند واشین سواری وی

گه حار سوم حه حرفش توضهی نکردم خه سمیلی حوالمه صمورتن ومی کنمه،  ویده و ا
کمممه تممما طنمممد دقیقمممه احسممماس سممموػ  و درد دارم و  آن طنمممان دردم ومممی گیمممره 

کتا  ویصورم، طون ون جزرگترم.وونه. ههش قروزخش روی صورتن وی  ن ون 

 درد ضسهانی

انی
و رو
نی 
سها
ی ض

رها
ه آػا
سرح
ت

کمتکن ومی ػنمه. خمه حمار طمون حصماری اتماقن رو  حه ظماطر شمیطنتن ومادرم ههیشمه 
کنن، وادرم وتوضه شد و پش  دستن رو  کرده جودم تا حا شعله آتیش حاػی  اخاد 

ه حصماری دسم  نمزنن. حه حصاری طسمبوند تما تنبیمه حشمن و دخگمه همیر وقم  حم
کمنن احسماس  األنن ضای سوظتگی رو دستن وونده و هر وقم  جهمش نگماه ومی

 حدی جهن دس  ویده

حاقی واندن آثار 
تنبیمممممه جمممممر روی 

حدن
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زیرطبقاتعباراتوهن
طبقات
 اصلی

کممه طممرا اخنقممدر حاعممث آػار پممدر و وممادرم ویشممن  دخگممه  ظودومو سممرػنش وممی کممنن 
که حاعث ناراحتی اون کنن  کاری   ظود سرػنشی ها حشن. نباخد 

کممار اشممتباه انسممام حممدم حالفاصممله توسممط جزرگترهمما وممورد وؤاظممغه و کا فیممه خممه 
کردی و خا فالن و جههان  سرػنش قرار وی کار رو  که طرا احن   گیرم 

سمممرػنش شمممدن 
 توسط والدحن

کممه وممن آدم ظیلممی حممدی هسممتن طممون وممادرم ههیشممه اػ وممن  احسمماس وممی کممنن 
 عصبانیه و هیر وق  اػم راضی نیس .

احساس ظوب 
 ننبود

کتکن وی کینه وضودم رو وی وقتی ظواهر جزرگترم  کمه  ػنه، آنشنان نفرت و  گیره 
کینه داشته حاشمی  دلن ویصواد تیکه تیکه کسی  که نسب  حه  ا . ظیلی حده 

کنی و عضوی اػ ظونوادت حاشه.  که حاها  در خه ظونه ػندگی 

احساس نفمرت 
کینه  و 

کممه اػ تممرس ظفممه ومم پممدرم طنممان سممروون داد وممی شممین. احسمماس ظیلممی  یکشممه 
کتکهمون جزنمه  آظمه ههیشمه  ده. ومی حدی جهن دسم  ومی ترسمن اػ اخنکمه وبمادا 

کار رو وی  کنه. احن 

تمممممممممممممممممممممممممممرس و 
 اضطراب

کمه  کنن. حارها و حارها پیش اوومده  کوطیک   که  هیر طیز حدتر اػ احن نیس  
گفته جی عرضه دسم  و  کوطیا جهن  پدرم جی ظود و جی ضه  سر خه وسأله 

گاهی واقعا فکر پا طلفتی   ههیشه ون رو حا دظترهای فاوی  وقاخسه ویکنه  
که ظیلی جی عرضه  ام. هستن و آدم جی ارػشی  ویکنن 

 
 

احسمممممممممممممممممممماس 
 حقارت

 
 

کتکن نهی گر دوستن داشتن ههیشه   ػدن. پدر و وادرم ونو دوس  ندارن ا
احسمممممممممممممممممممماس 
دوسمم  داشممته 

 نشدن
گاهی ج کمه ون و جرادرم ظیلی دعواوون ویشه. وادرم هن  گاهی همن  ی تفاوته و 

کتا وی ػنه و ون رو هن  اعصاحش اػ دستهون ظورد ویشه، حساجی جرادرم رو 
که طرا سر حه سر  وی دعوا وی عارم. حه ظاطر ههین هر وق  جرادرم تنبیه  کنه 

گناه   وی که اون تنبیه حشه. ویشه، احساس  که ون حاعث شدم   کنن 

گناه  احساس 
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زیرطبقاتعباراتوهن
طبقات
 اصلی

کمه دعموام ویکمنن، حه شمدت عصمبانی ویشمن و د کسمانی رو  لمن ویصمواد ههمه 
کنن.  تیکه تیکه 

احساس ظشمن 
 و عصبانی 

کممنن خمما حتممی حمما دوسممتانن جممرم  حمما نممدارم حممدون نظممر واوممانن لباسممهو انتصمماب 
 جیرون.

وحممممممممدودخ  و 
عممدم اسممتقالل 

 فردی
 اود رنسی کافیه سرم داد حکشن خا جهن تغکر حدن سرخع حلت ویکنن و ناراح  ویشن.

کتکن ویوقت هما  ػنه ظیلی ناراح  ویشن. ویرم توی اتماقن و سماع  ی واوانن 
گرخممه وممی کسممی وهممن  در تنهمماحی  کممنن. احسمماس ویکممنن ظیلممی تنهممام و جممرای 

 نیستن.

احسمممممممممممممممممممماس 
 تنهاحی

طیزی جرای ظوشحالی وضمود نمداره. ومدام احسماس ویکمنن خمه طیمزی رو دلمن 
کاری دعو گر وادرم حه ظاطر   احساس غن ام حکنه.سنگینی ویکنه. وصصوصا ا

کمرده و  هما ظمواب ومی شمب کمه خمه آدم ظیلمی جمزرگ و قموی هیکم  دنبمالن  جیمنن 
 ظواب آشفته ظواد جهن صدوه جزنه. وی

که حاعث عصبانی  وادرم حشه و تنبیهن  کاری حکنن  که نکنه  ههیشه نگرانن 
کار حدی نکن که   کنه  حواسن ضهعه 

گممو  حمممه ػنمممگ 
 جودن

 
کودک کننمده در احمن وطالعمه اػ آػارهمای ضسمهانی و روانمی طنانشه اشاره شد  ان شمرک  

که عالوه جر درد و رنذ ضسمهانی، حما احساسماتی ونفمی نسمب   گونی نام جردند. آػارهاحی  گونا
کودکان را حه شدت در وعمرض آسمیب قمرار  که سالو  روان  حه ظود و خا دخگران ههراه اس  

کنممد و حاعممث  ی در آنممان اخسمماد وممیدهممد. آػارهممای روانممی احسمماس حسممیار ناظوشمماخند وممی
کمه فمردی ظموب و شاخسمته نیسمتند و خما اخنکمه دخگمران آنمان را  وی کننمد  شمود آنمان احسماس 

کننممده در احممن وطالعممه  کودکممان شممرک   کممه جرظممی اػ  دوسمم  ندارنممد. احممن در حممالی اسمم  
که در جیشتر وواقع ظود را سرػنش وی کمرده گزار  دادند  کماری  که طرا  کمه وو کنند  ضمب انمد 

 اند. ظشن اعضای ظانواده شده
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کودکممان در وحممدوده و فضممای ظانممه حممه وقمموع  حمما توضممه حممه اخنکممه ظشممون  ظممانگی علیممه 
کمه حسمیاری  پیوندد، اوا پیاودهای آن حه وحیط اضتهاعی نیز انتقال وی وی خاحد، حه طموری 

کودکممان در وعممرض ظشممون  ظممانگی دارای تممرس کممه وممانع  همما و اضممطراب  اػ  همماحی هسممتند 
گردد. در واقع اثرات ظشون  وحدود حه فضمای ظانمه  الی  و پوخاحی آنان در اضتهاع ویفع

سممماػد. طنانشمممه در اداومممه حمممدان  نیسممم  و در وحمممیط اضتهممماعی نیمممز ظمممود را نهاخمممان ومممی
کودکمان حمما ونمزوی شممدن، تممرس اػ اظهمار نظممر در ضهممع،  ومی پممردااخن ظشمون  ظممانگی علیممه 

کممن نگرانممی اػ عممدم تأحیممد دخگممران، وشممارک  جینممی در  نداشممتن در ودرسممه و احسمماس ظممود   
هممای وممرتبط  ( حممه اراجممه وفمماهین و  نقمم  قممول1) ویممان دوسممتان ههممراه اسمم . ضممدول شممهاره

 پرداظته اس .

کودکان پیراوون خشونت خانگی3جدول شهاره   : تجربه زیسته 
کتمما وممی ػنممه. ومما هممن اػ تممرس ضممرآت  پممدرم آدم ظیلممی تندظوحیممه، ههیشممه وممادرم رو 

کنین طیزی حگین. در ودرسه هن ههینطورم هیر وقم  نظمر نهیمدم، حمرف نهیمزنن  نهی
کنه.  که نکنه ظانن وعلن تنبیهن 

ترس اػ اظهمار نظمر 
در ضهع

ش
طال
ا 
حه خ
وثا
 حه 
عی
تها
 اض
ضور
ح

 

کمه وصمالف نظمر دخگمران حاشمه و وعلمن خما  کمه نکنمه حرفمی جمزنن  سر کالس ههش نگمرانن 
 ن. هام حا نظر ون ووافا نباش ههکالسی

نگرانممممممی اػ عممممممدم 
 تأحید دخگران

هما ومن رو حمه ضهمع ظودشمون راه نهیمدن. تما ویصموام حاهاشمون همن حماػی  در ودرسه حشمه
کهتمر اػ حشمه حشن طمردم ومی کمتکن ویمزنن. احسماس ویکمنن ومن  گماهی همن  همای  کمنن و 

گه اخنطور نبود پس طرا ونو حه ضهع ظودشون راه نهیدن؟   دخگه هستن، ا

احسممممممماس ظمممممممود 
جینی کن

کنن. احساس جمی ارػ  جمودن جهمن دسم  ویمده.  که در خه ضهعی تحقیرت  ظیلی حده 
کمردی خما  کمار رو  که طمرا احمن  که در وههونی خا ضاهای دخگه پدرم تو عوقن ػده  حارها شده 
فالن حرف رو ػدی؟ وقتی اخنسوری تمو عوقمن ویمزنن دخگمه روم نهیشمه اػ ظسالم  سمروو 

کنن.  حلند 

تسرحمممممممممه تحقیمممممممممر 
عشدن در ضه

سال تحصیلن فقط تونستن حا دو نفر دوس  حشن. ظیلمی حوصمله دخگمران رو  1در طول 
گر دور و جرم ظیلی شلوغ حشه عصبی ویشن.  ندارم. ا

رواحمممط اضتهممماعی 
 وحدود

کممه دوسمم  ویشممن حعممد اػ طنممد روػ دعواوممون ویشممه و دوسممتیهون حممه آظممر  کسممی  حمما هممر 
که هه وی  یشه ناآرووی و ظراحکاری ویکنی.رسه. واوانن ویگه تقصیر ظودته اػ حس 

همممممممممای  دوسمممممممممتی
 ناپاخدار
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کمنن و پشمتن نیسمتن. خمه حمار تمو  کنن دوسمتام در ودرسمه اصمال حهماختن نهمی احساس وی
کلمی جهمن ظندخمدن.  کمنن  کهکمن  ودرسه وحکن ػوین ظوردم و دوستام حه ضمای اخنکمه 

 ون ظیلی ناراح  شدم. در ودرسه حه اون جزرگی حتی خه دوس  هن ندارم 

فقمممممدان حهاخممممم 
 اضتهاعی

کممالس کممه وممن ظیلممی شممرک  نهممی همما و جرناوممه در ودرسممه،  خممادی ویممغارن  کممنن.  همماحی ا
کمه نهیتمونن وثم   احسماس ومی کارهما ظموب جرنهیمام. حمه ظمودم ومیگن ومن  کمنن اػ عهمده 

 دخگران حاشن دخگه طرا جیصود حه ظودم ػحه  حدم؟

عممدم وشممارک  در 
 اوور اضتهاعی

کممه هممر فممردی ظواهممان احتممراػ و دورری اػ آن اسمم و حممه وحممژه ای اسمم ظشممون  پدخممده   
که حه دلیم  فقمدان قمدرت و نماتوانی جیشمترحن آسمیب را اػ احمن پدخمده شموم وتحهم   کودکان 

گیممرد و اػ سمموی  گردنممد. ظشممون  ظممانگی حممه دلیمم  آنکممه در وحممیط ظانممه صممورت وممی وممی
حسممیاری اػ وواقممع پنهممان گممردد، در  والممدحن و اعضممای نزدخمما و صممهیهی ظممانواده واقممع وممی

وانممد و حممه دلیمم  ظصوصممی جممودن حممرخن ظممانواده حسممیاری اػ شمماهدان ظممارضی، قممادر حممه  وممی
خممان کممه احممن پدخممده جممر ضممای وممی وداظلممه نیسممتندو اومما حمما ههممه اثممرات ا کودکممان  حمماری  گممغارد، 

کننده در احن وطالعه اػ پرظاشگری حه عنموان راهبمردی جمرای وراقبم  و حفاظم  اػ  شرک  
که وورد ظشمون  والمدحن و خما سماحر ظود  گزار  دادند در وواقعی  نام جردند. حسیاری اػ آنان 

کممنش نشممان دهنممد. هممر طنممد حممه ػعممن جرظممی اػ  اعضممای ظممانواده هسممتند، ناطارنممد وتقمماحال وا
کنش طنمدان صمحیح همن نیسم  اوما وقتمی راه دخگمری جمرای حفاظظم  اػ  آنان شاخد احن وا

که ا  ػ احن راهبرد جهره حگیرند.ظود نیاحند، وسبور هستند 

کودکان حپراوون خشونت خاتگی4جدول شهاره   : تجربه زیسته 
پمدرم وقتمی سممرم داد ویکشمه و دعموام ویکنممه ومنن ضواحشمو ویممدم و در وقماحلش سممکوت 

 ػنن وعصبانی ویشن حعد اػ ظونه ویرم و تا طند روػ جرنهیگردم.  نهیکنن، داد وی
وقاحله حه وث  

ای
رده
اهب
  ر
رحس
کا

 
تی
راقب
و

 

کموطکترم ظممالی ویکممنن. دور اػ طشممن وممادرم  اػ عصمبانی  ههممه دق دلممین رو سممر جممرادر 
 کتکش ویزنن. اخنطوری آروم ویشن.

 دگر آػاری

کممه تممو ظونممه  گمماهی دلممن ویصممواد جممرم پممارک نزدخمما ظونهممون و حمما دوسممتام حاشممن. اػ حممس 
دعوام ویکنمه و ویمره تنهام ظسته ویشن. اوا واوانن اضاػه نهیده و هر وق  جهش ویگن 

کمه واومانن ظونمه نیسم  اػ فرصم   گماهی  حه حاحام ویگمه و الکمی شملوغش ویکنمه. ومنن 
 استفاده ویکنن و حدون اضاػه ویرم پارک.

ها  ظلا فرص 
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کمنن،  کنتمرل  ون وقتی عصبی ویشن ظون ضلوی طشاوو ویگیره دخگه نهیتمونن ظودومو 
جیشممتر اوقممات واوممانن عصممبین ویکنممه. سممروو ویکمموحن حممه دحمموار، وشمم  ویممزنن حممه دحمموار. 

کمار رو نکمن، ههمش اومر و نهمی ویکنمه. ومنن  کار رو حکن احن  که احن  گیر ویده  ودام جهن 
 قاطی ویکنن و ویزنن حه سین آظر.

پرظاشممممممگری حممممممه 
وثاحممممممممممه راهبممممممممممرد 

 وراقبتی 

کممه ظیلمی شمملوغه طمون ههممش  دوسم  نمدارم جممرم تموی ضهممع، وههمونی خمما وراسمن هماحی 
کممه نکنمم کممنن. حممه ظمماطر ههممین سممعی نگممرانن  کممه حعممدا پممدر و وممادرم دعمموام  کممنن  کمماری  ه 

کهتممر حممرف جممزنن و قمماطی حشممه وممی هممای دخگممه نشممن و شممیطونی  کممنن وقتممی ضمماحی ویممرم 
 نکنن.

گراحی  انزوا 
 

کمه اػم ناراحم   کمنن  کماری  گمو  ویمدم حمه حمرفش. دوسم  نمدارم  هر طمی ومادرم  حگمه 
کن  ه.حشه و حعد  حه پدرم حگه و اونن دعوام 

 انفعال و تسلین

کتکن ومی کاج   گاهی حا سین  کهترکتما  حصمورم اػ دسمتش  واوانن  ػنمه ومنن جمرای اخنکمه 
گاهی هن ویمرم ظونمه داحمی کمه نزدخما ظونمه واسم  و تما طنمد سماع   فرار ویکنن و  ام 

 گردم. جرنهی

فمممممممرار و خممممممما تمممممممرک 
 ووقعی 

 گحری بحث و نتحجه
ک خسمته  ودکمان پیراومون ظشمون  ظمانگی و اػ هدف اػ وطالعمه حاضمر شمناظ  تسرحمه ا

کنندکان در قالب طبقات  تسرحمه آػار ضسمهانی »نوع ضسهانی و روانی جود. تسرحه وشارک  
« حضور اضتهاعی حمه وثاحمه خما طمالش»و « پرظاشگری حه وثاحه راهبرد وراقبتی»، «و روانی

گرفممم . تأوممم  در طبقمممات حمممه دسممم  آومممده نشمممان ومممی کمممه ظشمممون  ظمممانگی  ضمممای  دهمممد 
کمه تهمام احعماد ػنمدگی آنمان را تحم   تسرحه کودکمان حمه ههمراه دارد،   تمأثیرهای وصتلفی جمرای 
کممه دارای تسرحممه ظشممون   قممرار وممی کودکممانی  دهممد. نتمماخذ حاصمم  اػ احممن پممژوهش نشممان داد 

کننمممد و عالخهمممی  ای وهلمممو اػ آػار درک ومممی ظمممانگی هسمممتند، ظشمممون  را حمممه عنممموان پدخمممده
احر اظمممتالنت روانمممی را در سمممطح وسمممیع تسرحمممه ههشمممون تمممرس، اضمممطراب، افسمممردگی و سممم

کممافی جرظمموردار نبمموده و عهلکممرد  وممی کودکممان اػ اعتهمماد حممنفس و عممزت نفممس  کننممد. احممن 
اعتهممادی،  آخممد و احساسمماتی نظیممر ظشممن، نفممرت، جممی اضتهمماعی آنممان حممه شممدت پمماحین وممی

 گیرد.  احساس درواندگی و حقارت در آنان شک  وی
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کودکممان و نوضوانممان ههممراه حمما  وطالعممات حسممیاری نشممان داده کممه تسرحممه ظشممون  در  انممد 
گونمه آسیب کمه جمر رشمد آنمان  های عهیا ضسهانی، عماطفی و اضتهماعی اسم و حمه   تمأثیرای 

(. 2633، 2/ دپارتهممان ظممانواده و ظممدوات اضتهمماعی3222، 1فنتممااو و وممور) گممغارد ونفممی وممی
کودکمان حمه شمیوه گیمرد.  لمف صمورت ومیهمای وصت درک و تسرحه ظشمون  ظمانگی در ویمان 

کودکمان را حمه   همای شمناظتی و نگمر  ظشون  ظانگی سالو  رفتاری و عماطفی، توانماحی
کمه در وحمیط قمرار ومی تمأثیرشدت تحم   کودکمانی  همای سمالن و حمدون  دهمد و در وقاسمه حما 

کهتممری دارنممد ظشممون  رشممد خافتممه ، 3همماوفرحز و وولنممدر) انممد، سممالو  رفتمماری و عمماطفی 
کودکممان 3212و  3220، 3212) هممای راوانممی طممی سممال(. وطالعممات ف3225 گرفمم  و  ( انسممام 

کممه دارای طنممین تسرحممه کودکممانی  ای نبودنممد، وقاخسممه  دارای تسرحممه ظشممون  ظممانگی را حمما 
کودکممان دارای تسرحممه ظشممون  ظممانگی در حسممیاری اػ  کممه  کی اػ آن جممود  کردنممدو نتمماخذ حمما

اعی و رشممد ضسممهانی دارای کارکردهممای روانممی، عمماطفی، عهنممی و تحصممیلی، رشممد اضتهمم
وشکالت حسیاری هستند و رفتارهاحی طون تهاح  حه ظودکشی، افسردگی، اعتهماد حمنفس 

، 4فنتمااو و ههکماران) پاحین، ترس، اضمطراب، جمی ظمواجی و حمد ظمواجی در آنمان شماخع اسم 
کودکمان اشماره ومی3221) 5(. ردر3222 کمه سمو   ( در ظصو  آسیب حه اعتهماد حمنفس  کنمد 
کممردن، ونممزوی سمماظتن حمما اخسمماد  رفتممار حمما کممردن، جممی اعتنمماحی، انتقمماد  کودکممان شمماو  طممرد 

کمه شماخع کودکمان ههمراه اسم . در سمو  رفتمار  تمرحن آن سمو  رفتمار جیمانی اسم ،  وحش  در 
کمممودک صممدوه ومممی کودکمممان اػ سممموی   غالبمما اعتهممماد حممنفس  جینمممد. وممورد تهسمممصر قممرار دادن 
کار جردن اصمطالحات ناصمحیح، فحمش اعضای ظانواده، و نیز سرکوف  و تحقیر آن ان و حه 

و ناسزا ظود حاعث جرانگیصتگی ظشون  و تیرگمی رواحمط و در نتیسمه اػ ویمان رفمتن اعتهماد 
کودک وی گر احن قضیه در حضور ساحرحن صمورت  حنفس و احساس حقارت  گردد، حه وحژه ا

1. Fantuzzo, J. h.W. Mohr, W.K 

2. Department of Family and Community Services

3. Humphreys, C. Mullender, A 

4. Fantuzzo, J. h.W. Mohr, W.K 

5. Reder. P. Lucey .C
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گوشمه گاهی ووضب  کنماره گیرد،  شمه نتماخذ (. طنان3111جهماری، ) شمود ضموحی ومی گیمری و 
کودکمان دارای تسرحمه ظشمون  ظمانگی، احمن پدخمده را  حاص  اػ احن وطالعه نیمز نشمان داد، 

گون حه شیوه گونا کردنمد و آن را ) های  ترس، اضمطراب، افسمردگی، جمی اعتهمادی و ...( درک 
که ههمراه حما احسماس ضمعف و جمی کردند  قمدرتی در آنمان اسم .   حه عنوان آػار و رنسی جیان 

کنمدال و 3112) حمن حصمش اػ وطالعمه حما نتماخذ وطالعمه پورنقما  و ههکمارانهمای ا خافته   ،)
 ( ههصوانی دارد.2661) 3(، دونگ و ههکاران3225) 2(، جرحر و الیوت3221) 1ههکاران
همای احمن  حه عنوان آظرحن طبقه اػ خافته« حضور اضتهاعی حه عنوان خا طالش»تسرحه 

کی اػ عممدم تهاحمم ، تممرس و اضممطرا گممرفتن در اضتهمماع اسمم . وطالعممه حمما ب ناشممی اػ قممرار 
کودکمان  که پیش اػ احن نیز اشاره شد، ظشون  ظمانگی اثمرات حسمیاری جمر ػنمدگی  ههانطور 

گمممردد، حلکمممه آثمممار آن را در رواحمممط  ات صمممرفا وحمممدود حمممه وحمممیط ظانمممه نهمممیتمممأثیردارد و احمممن 
کودکممان نیمز وممی کممرد. تمرس اػ اطهممار نظممر در ضهمع، ن اضتهماعی  گرانممی اػ عممدم تمموان وشماهده 

خممان حممار  تأحیممد دخگممران، عممدم وشممارک  اضتهمماعی  و وممواردی اػ احممن قبیمم  ههگممی اػ آثممار ا
کودکمممان دارای تسرحمممه ظشمممون  ظمممانگی الگوهمممای  کودکمممان اسممم .  ظشمممون  ظمممانگی جمممر 

کارآومدی اػ تعماوالت اضتهماعی را فمرا ومی کمه در آخنمده آنمان را در ػونیمه  ناوناسب و نا گیرنمد 
کننمده در احمن وطالعمه اػ احسماس  دطار وشک  ویرواحط ویان فردی  کودکان شمرک   کند. 

کناره کودکمان قرحمانی ظشمون ، احسماس جمی پنماهی و  انزوا و  گزار  دادند.  گیری اضتهاعی 
کناره درواندگی عهیقی اػ ظود نشان وی گیمری و پنماه جمردن حمه انمزوا و تنهماحی  دهند و عالجن 

کنمد  ( ههسمو اسم  و تأحیمد ومی3111) خذ وطالعه جهماریحا نتا  ساػند. احن خافته را ظاهر وی
کممه فشممار روانممی پممس اػ ضممرحه ػدن در قرحانیممان ظشممون ، ترکیبممی اػ عالجهممی طممون تحرخمما 

کناره ( نیمز حمه نقم  اػ وحبمی نورالمدحن 3222) گیری را در پی دارد. احزلی و ههکاران پغحری و 
کممه  ( در وطالعممه3126) ونممد کممه والممدخنی  کودکانشممان صممهیهی هسممتند و ای نشممان دادنممد  حمما 

1. Kendall- Tackett. K.A. Williams, L.M. Finkelhor, D

2. Briere, J.N. Elliott, D.M

3. Dong, M. Dube, SH R. Felitti, V J. Giles, W H. Anda, R F
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کمه دوسمتان  غالبا جرای فرػندانشان شراخط وناسبی فراهن وی کنند، دارای فرػنمدانی هسمتند 
خممادی دارنممد و اػ وهممارت اضتهمماعی جیشممتری جرظوردارنممد و قممادر حممه وهممار هیسانممات ونفممی  ا

کنار وی کلی حا ههسانن ظود ظیلی ظوب  کی اػ آخنمد. احمن خافتمه  ظود هستند و حه طور  حما
گیرند، حه ههان ویمزان اػ رواحمط  کهتر در وعرض ظشون  قرار  کودکان  که هر انداػه  آن اس  

 تری جرظوردار ظواهند جود. اضتهاعی جیشتر و وسیع
طبقمه دخگمری اػ طبقمات حمه دسم  آومده در احمن « پرظاشگری حه وثاحه راهبمرد وراقبتمی»

کودکمان خماد ومیوطالعه جود. حا وشاهده ظشون  و تسرحمه آن در وحمیط  کمه  ظمانواده،  گیرنمد 
کننممد و در وحممیط ظممانواده و در  ظشممون  را اجممزار قاجمم  قبممولی در حمم  وسمماج  ظممود قلهممداد 

کنند. طنانشه خافته های احن وطالعمه نشمان داد، حسمیاری اػ شمرک   اضتهاع اػ آن استفاده 
که در وحیط ظمانواده شماهد ظشمون  والمدحن حما خکمدخگر  گزار  دادند  و خما سماحر کنندگان 

کمه  اند و آن را اجزاری جرای وحافظ  اػ ظمود خافتمه اعضای ظانواده حا هن جوده انمد، حمه طموری 
گرانمممه   حسمممیاری اػ آنمممان در وقاجممم  ظشمممون ، وتوسممم  حمممه پرظاشمممگری و رفتارهمممای تصرخمممب

شمموند. تصرخممب وسمماح  شصصممی و ظممانگی و خمما آسممیب ػدن حممه ظممود و دخگممران، عهلممی  وممی
گفته که حنا حه  کردن ظشمن در آنمان  اس   کنندگان ووضب تصلیه هیسان و فروکش  شرک  

کمممه در وعمممرض ظشمممون  ظمممانگی قمممرار دارنمممد اغلمممب دارای وشمممکالت  ومممی کودکمممانی  شمممود. 
(و 2666حونیسمف، ) های اضتهماعی وحمدود و رفتارهمای جزهکارانمه هسمتند خادگیری، وهارت

کمنش صمحی کمه در وقاجم  وسماج  ػنمدگی روػوممره قمادر حمه وا ح و ونطقمی نیسممتند و حمه طموری 
کننممد. رفتممار  ػا وسمماج  ظممود را حمم  و فصمم  وممی وعهممون حمما جممروػ رفتارهممای وصممرب و ظشممون 

والممدحن در وحممیط ظممانواده، اػ عواومم  اصمملی توسممعه رفتارهممای ظشممن در ضوانممان اسمم . 
کننمده استفاده اػ   تنبیه کودکمان، اػ پمیش جینمی  همای  همای سمص  حمدنی حمه ونظمور ترجیم  
هممممای وطالعممممه  ر سممممنین نوضمممموانی و جزرگسممممالی هسممممتندو طنانشممممه خافتممممهقمممموی ظشممممون  د

کودکممان،  کمه ظشممون  علیمه  اسمهاعیلی و ههکماران در تأحیممد نتماخذ احمن وطالعممه نشمان داد 
کنتمممرل گمممراخش نوضوانمممان حمممه  تممموهین حمممه فرػنمممدان، جمممی اعتنممماحی و  همممای آػاردهنمممده حاعمممث 

ومر ػوینمه ورود حمه جزهکماری را در شمود و ههمین ا گرانه و ضمد اضتهماعی ومی رفتارهای تصرخب
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گمرخر اسهاعیلی و ضنماب اصمفهانی جمی) نهاخد آنان اخساد وی کنمیس فوگم  و  ( 2665) 1تما(. 
کمه در ظمانواده در وطالعه خافتنمد  کودکمان  ای در کمه جمین والمدحن تعمارض وضمود دارد و  هماحی 

خمادی طنمین شاهد ظشون  جین والدحن هستند، در رواحط ظود حا دخگران حه وقمدار حسمیار  ا
دهند و حتی وهکن اس  احن الگو را در ػندگی آخنمده و حما ههسمر  رفتارهاحی اػ ظود جروػ وی

کمه جممرای  کودکمانی  ظموخش نیمز حمه نهماخش حگغارنمد. وطالعمات دخگممری نیمز نشمان داده اسم  
نصسمممتین حمممار تسرحمممه جزهکممماری و در سمممن ضممموانی و جزرگسمممالی دارای تسرحمممه ضمممرم هسمممتند، 

که کودکی و در سمال افرادی هستند  همای نصسم  ػنمدگی ظمود، در ظشمون ، فقمر  در دوران 
کودکممان و ) انمد هما رشمد خافتممه آووػشمی، حمدکارکردی ظممانواده و وحمدودخ  فرصمم  ورکممز ولمی 

کودکمان ههمراه حما ظشمون ، ػوینمه حکمارگیری ظشمون  و 2661، 2ها ظانواده (. اػ احن رو رشد 
  حه عنوان اجمزاری جمرای وحافظم  اػ ظمود در پرظاشگری را در آنان وهیا ساظته و اػ ظشون

کرد.  ظانواده، ویان ههسانن و در اضتهاع استفاده ظواهند 
کممه  کی اػ اههیمم  اسمم   حمما توضممه حممه ػوینممه فرهنگممی وممورد وطالعممه، عکممر احممن نکتممه حمما

کممه اػ سممطح رفمماهی همما حممه وحممژه ظممانواده حسممیاری اػ ظممانواده تممری  اقتصممادی پمماحین -همماحی 
کمه نػومه ترجیم   و حا شیوهجرظوردار جوده  های فرػندپروری آشنا نیستند، اعتقاد راسز دارنمد 

کودکممان، اجممراػ و اعهممال ظشممون  عمماطفی و فیزخکممی اسمم و غافمم  اػ اخنکممه اعهممال  صممحیح 
کودکان حه ههمراه دارد و احعماد وصتلمف سمالو  آنمان را  کی جرای  ظشون  طه تسارب دردنا

همای آووػشمی فرػنمدپروری جمیش اػ  نػم اسم  دوره دهد. اػ احمن رو در وعرض آسیب قرار وی
گیممرد. ظشممون  ظممانگی وسممأله کممه عممالوه جممر  پممیش وممورد توضممه وتولیممان اوممر قممرار  ای اسمم  

آوممموػ ، حممما سمممالو ، قمممانون، اقتصممماد، توسمممعه و حقممموق انسمممانی ارتبممما  دارد. حهاخممم  اػ 
کا که حا پیشگیری آغاػ شود. اػ احن رو در  کنتمرل احمن کودکان در صورتی ووفا اس   هش خما 

گمماهی در سممطوح وصتلممف ضاوعممه، آومموػ  جممرای اخسمماد  پدخمده، شاخسممته اسمم  حممه افممزاخش آ
کنتمرل ظشمن  فرهنگ حدون ظشون  و نیمز ترجیم  عماری اػ ظشمون ، آوموػ  وهمارت همای 

1. Kinsfogel, M. Grych, H

2. National Center Infants, Toddlers and Families
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همما، تممدوحن اصممالح و جهسمماػی قممانون حهاخمم  اػ  درکودکممان، جهبممود شممراخط رفمماهی ظممانواده
کممودک  هممای آسممیب دهکودکممان و شناسمماحی ظممانوا ػا و اراجممه ظممدوات حمماػتوانی جممرای قرحانیممان 
گیرد.  آػاری وورد توضه قرار 

ای جمرای پیشمیگیری اػ صمدوات ناشمی اػ  همای اظیمر فرصم  ومداظالت حرفمه طی سال
کودکان در سنین پاحین کودکان فراهن شده اس .  انگیمزی  تر حه طرػ شمگف  ظشون  علیه 

کودکممان در وعممرض  وممیطرفیمم  جهبممودی را اػ ظممود نشممان  گممر اوکممان وداظلممه جممرای  دهنممد. ا
کمرد.  تر فراهن حاشد، وی ظشون  ظانگی در سنین پاحین توان ػوینه جهبمودی آنمان را تقوخم  

کودکمان شماو  داشمتن والمدحن شاخسمته، ارتبما  حما  جرظی اػ وحژگی کلیدی جرای جهبمود  های 
کودکممان اسمم . جزرگسممانن دارای صممالحی  فممردی و اضتهمماعی و نیممز ظلمما و ظمم وی آسممان 

کیفیمم  حممانی ظممدوات وراقبتممی، وراقبممان پاخممدار و وحممیط  کتورهمماحی واننممد  ههشنممین فا
کودکمان ومؤثر اسم  وناسب در جهبود هر طه سرخع کودکمان و ظمانواده) تر احن  ، 1هما ورکمز ولمی 

ای حمه ظموجی قادرنمد  ( در احن راستا وددکاران اضتهاعی حا استفاده اػ وداظالت حرفمه2661
کودکان قرحانی ظشون  ج وثب  جرضای حگغارنمد و ػوینمه و اوکانمات  تأثیرر رشد و جهزخستی 

کودکمان قرحمانی  رشد در وسیر صحیح و وناسمب و آوموػ  وهارتهمای فمردی و اضتهماعی حمه 
 ظشون  ظانگی، جهبودی آنان را تسرخع حصشند.

 مناجع و مأخذ
 کیممانی، م. پممور حسممین قلممی، ا (. جررسممی ارتبمما  ظشممون  ظممانگی و 3121) احهممدی، م. رهنمموردی، م. 

کمز جهداشمتی کننمده حمه ورا همای ظمانواده شهرسمتان  درومانی و دادگماه -افکار ظودکشی در ػنمان وراضعمه 
.262 -263(: 5) 26. وسله پزشکی قانونی احران، 3122رش  سال 

 کودکمان و ن تا(. ظشمون  جی) اسهاعیلی، ا. ضناب اصفهانی، ػ وضوانمان حما همای ظمانوادگی و جزهکماری 
کید جر اقداوات پیشگیرخانه اػ ضرم. پیشگیری رشد ودار:  .13 -12تأ

 (. ویزان، شیوع، شدت و انواع ظشون  ظانوادگی در 3123) اویری وسد، م. ناصری، ح. پوخا ونش، ح
.21 -73: 11ضهعی  روستاحی. فصلناوه اونی  اضتهاعی، 

 کممودک اػار3111) جهماری، ر کممز واظلمه در ححممران شمهر تهممران. (. جررسممی عواوم  وممؤثر جمر  ی ضسمهی در ورا



 8786 تابستان، 61شهاره ، 86جلد ، پ وهرهای وراوره ............................................................................... 873

.312 -322(: 5) 2فصلناوه پژوهش اضتهاعی، 
 .(. وقاخسمه جهداشم  روانمی دانشمسوخان دارای 3112) پورنقا ، س. حهزه لوجیمان، م. فمیت آحمادی، ػ

کمممممودکی. وطالعمممممات  تسرحمممممه ظشمممممون  ظمممممانوادگی و حمممممدون تسرحمممممه ظشمممممون  ظمممممانوادگی در دوران 
.367 -23(: 1) 0ی، شناظت روان

 کودکمممان. وسلمممه 3113) ػاده اقمممدم، صمممهد طلبمممی، م. رسمممول (. آثمممار نظمممن و تضممماد جمممر ظشمممون  علیمممه 
.15-20(: 2) 5شناسی احران،  ضاوعه

 گممراخش دظتممران 3121) حسممینی، س و. انوشممه، م. عبمماس ػاده، ع. احسممانی، م (. شممراخط علممی وممؤثر جممر 
کیفی در علوم سالو ، های ورػشی. وسله تحقیق نوضوان حه انسام فعالی  .112 -113(: 5) 1ات 

 (. طراحممی و روان سممنسی 3122) ظروممی وارکممانی، ع. خلهمماحی، ف. ظممداخاری فممرد، م. علمموی وسممد، ح
.321 -331: 10(و 3) 36وقیاس تدرستی وعنوی پرستاران انکولوؼی. دانشکده پرستاری و واواحی، 

 (. جررسمی شمیوع ظشمون  3126) وی وسمد، حدولتیان، م. حساوی، ک. ظهیرالدحن، ع. ونحی، ن. علم
.211 -277: 15(: 0) 30های سالو  روان. دو واهناوه پژوهنده،  ظانگی و نقش آن جر حیطه

  شممناظتی و ظممانوادگی وممؤثر در جممروػ  (. جررسممی عواومم  ضهعیمم 3111) دوسمم ، ح.   ارگممر، ف. نشمما
.370 -301(: 0) 2پژوهی،  آػاری در شهر اصفهان. فصلناوه ظانواده کودک

 ی، شناسم روانهای ظشون  ظانگی. وطالعمات اسمالم و  (. تبیین عل  و ػوینه3111) فر، م. ر سانری
1 (5 :)7- 53.

 کممممودک3123) علیمممموردی، ا. حسممممنی، م.ر . اجراهیهممممی، ا آػاری. فصمممملناوه رفمممماه  (. عواومممم  ظممممانوادگی 
.336 -73(: 16) 31اضتهاعی، 

  .(. راحطه جین ضمو عماطفی ظمانواده حما رشمد 3126) شهباػی، موحبی نورالدحن وند، م. ح. وشتاقی، س
های طهارم و پمنسن احتمداحی  ان پسر و دظتر پاخهآووػ دانشهای اضتهاعی و پیشرف  تحصیلی  وهارت

.21 -15: 16(و 2) 1رحزی درسی،  شهرستان وسسد سلیهان. پژوهش در جرناوه
 Briere, J.N. Elliott, D.M (1994). Immediate and Long-Term Impacts of Child

Sexual Abuse. Sexual Abuse of Children, 4 (2): 54- 69. 

 Dalal, K (2008). Causes and Consequences of Violence Against Child Labour

and Women in Developing Countries. Karolinska Institutet: 1- 41. 

 Department of communities, Child Safety and Disability Services (2012).

Domestic and Family Violence and its Relationship to Child Protection: 1-71. 

 Department of Family and Community Services (2011). The Impact of Domestic

Violence on Child: A Literature Review. The Australian Domestic & Family 

Violence Clearinghouse: 1-26. 

 Dong, M. Dube, SH R. Felitti, V J. Giles, W H. Anda, R F. (2003). Adverse



878..................................................................................... ششراوون خرونت خاننیکودکان تجربه زیسته 

Childhood Experiences and Self- reported Liver Disease. Archive of Internal 

Medicine, 163, 1949- 1956. 

 Eckenrode, L. Laivd, M. Doris, J (1993). School performance and Disciplinary

problems Among Abused and Neglected children. Development Psychology; 29

(1): 53-62.

 Fade, S (2004). Using Interpretative Phenomenological Analysis For Public

Health Nutrition and Dietetic Research: A Practical Guide. Proceeding of the

Nutrition Society. 63: 647-653

 Fantuzzo, Jh.W. Mohr, W.K. (1999). Prevalence and Effects of Child Exposure

to Domestic Violence. The Future of Children Domestic Violence and Children,

9 (3): 21- 32.

 Finkelhor, D. Turner, H. Ormrod, R. Hamby, SH. Kracke, K (2009). Children's

Exposure to Violence: A Comprehensive National Survey. U.S. Department of

Justice. www. ojp. usdoj. Gov.

 Graneheim, UH. Lundman, B (2004). Qualitative Content Analysis in Nursing

Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness.

Nurse Education Today, 24: 105-112.

 Groenewald, T (2004). A phenomenological research design illustrated.

International journal qualitative methods 3 (1): 1-26

 Humphreys, C. Mullender, A (1994). Children and Domestic Violence:  A

Research Overview of the Impact on Children. www. Rip.org.uk.

 Jones, A. Schechter, S (1992). Excerpts from Domestic Violence: A National

Curriculum for Child Protective Services.

 Kafle, N. P (2011). Hermeneutic Phenomenological Research Method

Simplified. An Interdisciplinary Journal, 5: 181-200

 Kendall- Tackett. K.A. Williams, L.M. Finkelhor, D (1993). Impact of Sexual

Abuse on Children: A Review and Synthesis of Recent Empirical Studies.

Psychological Bulletin, 113 (1): 164- 180.

 Kendall-Tackett, K.A. Eckenrode, J (1996). The Effect of Neglect on Academic

Achievement and Disciplinary Problems: A Developmental Perspective Child

Abuse and  Neglect; 20 (3): 161- 169.

 Kinsfogel, M. Grych, H. (2004). Interparental Conflict and Adolescent Dating

Relationship. Journal of Family Psychology, 18 (3): 505- 515.

 Mikaeili, N. Barahmand U. Abdi R (2013). The Prevalence of Different Kinds of

Child Abuse and the Characteristics: That Differentiate Abuse From Nona bused

Male Adolescents, Journal of Interpersonal Violence, 28 (5): 975-996.

 National Center Infants, Toddlers and Families. (2003). Research Summary:

Children Exposed to Violence. Zero to Three ( 202) 838- 4411: 1-6.

 Reder. P. Lucey .C. (1995). Assessment of parenting: psychiatric &

psychological contribution, London, Rutledge.

 United Nations Children's Fund (2000). Domestic Violence Against Women and

Girls. Innocenti Research Center, Florence, Italy, 6: 1- 29.

 Whitcomb, Debra (2004). Children and Domestic Violence: The Prosecutors

Response. National Institute of Justice, Office of Justice Program, U.S.

Department of Justice: 1-12.




