
 ها و اثرات آن، نشانهاز کودکان  یو عاطف یروانء استفاده سو

 و کودک ینمراقب ،نیحرکات والد و گفتار ،در کودکان به صورت رفتار یو عاطف یرواناستفاده سوء   

به جای کودک  یبر رو ،یروان یو گفتار آثار منف هارفتار نیا .کندیم دایپ نمود او یافراد مهم زندگ

کودک  یاحساس ارزشمند و یو عاطف یرواندر رشد  اختالل ،گونه حرکات و گفتار باعث نیاگذارد.می

  .شود یم

 ،یارزش یکه کودک به صورت مداوم احساس ب ،دهدیرخ م یهنگام ، یو عاطف یروانسوء استفاده   

 یم ادی زین یبه عنوان سوءاستفاده کالم ،مدل سوء استفاده نیو ترس دارد. از ا ییتنها ،دوست داشته نشدن

 ،مداوم یتیاهم یشامل ب تواندیم و است اننوع سوءاستفاده از کودک نیعتریشااستفاده، نوع سوء نیا .شود

 گونه نیاثرات ا .باشدمی یانتقاد و مشاهده خشونت خانگ ،کردن تیاذ ،داد زدن ،کردن یرقلد ،خشونت

 .رساند یم بیبه کودک آس ،یکیزیاستفاده فسوء ی،به همان اندازهها، استفادهسوء

 :از کودکان یو عاطف یسوء استفاده روانمتفاوت  یمدل ها

و  ردیپذ یانجام م یدوران کودک ، دریمتماد یدر سالها معموال ،کودکان یو عاطف یروان تیآزار و اذ  

کودک  یعاطفو یروان و رشد بر سالمتها، گونه اذیت و آزارتکرار این .شودیبه صورت مکرر تکرار م

از  یینمونه ها .گذاردیمخرب خود را بر کودک م ریتاث ها نیز،نآازانجام یک بار یحت .است رگذاریتاث

  :عبارتند از یو عاطف یروان تفادهسوء اس

 نمودن او طردبه کودک و مستمر و مداوم  یمحل یب 

 از اجتماع و افراد  او دور نگهداشتن یعنیکودک  یکیزیو ف یاجتماع یانزوا 

 برای انجام دادن کاری کردن کودکان دیترساندن و تهد 

 در برابر کودک  مشاهده نمودن خشونت خانگی توسط کودک، به این معنی که والدین

 ندانجام ده خورد و درگیری فیزیکیوزد

 کردن ریو تحق ادنکودک را به طور مداوم و مستمر مورد انتقاد و سرزنش قرار د 

 کردن کودک به طور مداوم تیداد زدن و اذ ،دادن قسم 

 خانواده متفاوت  یاعضا هیکه او نسبت به بق ،میدهپرورش  احساس را این در کودک

 "میرا دوست ندار توما تکرار جمله" او را گوشزد کنیم. یارزش یببه طور مکرر .است

 ردنک غیو توجه خود را از کودک در قیتشو ، حمایت،عشق 

 و آزار رساندن و کم ارزش جلوه دادن کودک  تیاذ ،کردن نیو توه ریتحق 

 ننابجا داشت یو خواسته ها یواقع ریغ یاز کودک تقاضا 

    به  و ردنو جستجو کردن کودک ممانعت به عمل آو قیتحق ،یکنجکاو ،وکاواز کند 
 د.بگذار شیش را به نمایاستعدادها ،میاجازه نده کودک   

    در زهایچ یلیخ رییکودک قادر به تغ نکهیا دلیلبه  ،کودکبا بد و نامناسب  یرفتارها 
 یذهن ای یجسم تیمعلولیا  تیجنس ،مانند نیست، خود   

 یوانیح ای یرساندن به کس بیآسبه  دیوء استفاده با ترساندن و تهدس 



گونه  نینشان داده که ا قاتیتحق .افتدیها اتفاق ممعموالً در تمام خانواده یو عاطف یرواناستفاده سوء  

 :است ترعیشا ریز یخانواده ها نیاستفاده ها در بسوء

که در  ییهاخانواده ،کنندیم یزندگ والد کیکه با  یکودکان ند،دار یکه مشکالت اقتصاد ییخانواده ها  

  .هستند ریدرگ ،که با مشکالت مرتبط با مصرف مواد ییخانواده ها ،نده اجدا شد یا هستند و ییحال جدا

به صورت شناس متخصص روان نیمشاوربا حضور  ،ماندگار زرا یشناسروان مشاورهرکز م  

های مهارت د،یتا بتوان کند،یبه شما کمک م یشناسخدمات روان نیترصرفهو به نیبا بهتر ،یروزشبانه

  قرار نمایید.پروری خود را ارتقا داده و روابط موثرتری با کودک خود برفرزند

 :در کودک یو عاطف یروانسوء استفاده  ینشانه ها

 :دنباش رید شامل موارد زنتوان ینشانه ها م نیا

 فرار مکرر از خانه و از خانه یدور 

 هستند نییعزت نفس و اعتماد به نفس پاداشته و دارای  از خود  یفیضع یذهن ریتصو 

 یلیافت تحص ایو  یلیتحص شددر ر رییتغ 

 هستند  یشانیکودکان معموال دچار اضطراب و پر نگونهیا 

 و  دارند جایاز آنها توقعات ب یکودکان است برخ نیا یهامشکوک و مخرب از نشانه یهارفتار   

 توقع هستندبرخی نیز بسیار پر

 ریغ یلیخ ایو  یعصبان یلیخ ،به عنوان مثال ،دهند یرا از خود نشان م هر رفتار تینها یب 

 شوندیفعال م

 اموفقن نیارتباط با والد یدر برقرار اید نکن یم نینگه داشتن والد یراض یبرا یادیتالش ز 

 هستند

 زود از انجام دادن کارها صرف  یلیخ و دچار مشکل هستند گرانیبرقرار کردن ارتباط با د یبرا

 کنندینظر م

 دارند، شدن و دوست داشته نشدن، طردیارزش یاحساس ب 

 برای وقایع  دانستن خود، مقصر صرف دارند و تمام وقتشان را یادیکودکان احساس گناه ز نیا

 "پا چلفتی هستموعرضه و دست.استفاده مکرر از جمالتی شبیه"من بیدانندیمگوناگون 

 نسبت به بزرگساالن یاعتماد یب ،یدزد ،ییدروغگو  

 یافکار مرتبط با خودکش و یخودزن  

  هانآتنفر از ترس از والدین و 

 دهد، مثال، لکنت زبانشان رخ میتغییرات ناگهانی در گفتار 

 کنندکودکان را با محبت و عالقه، بغل یا نوازش نمی ،والدین 

 مصرف الکل و مواد مخدر 

 :یو عاطف یروانسوء استفاده  راتیتاث

و  یروانسوء استفاده  لیبه دل ،را یجسم و یو عاطف یرواناز مشکالت  یشمارکودکان و نوجوانان،   

 :باشد یم ،ریکه شامل موارد ذکر شده ز ،تجربه خواهند کرد یعاطف
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  یهاروش ها،نآهیچ کدام از کنار آمدن با مشکالت که  یبرا ییعادت ها ایاستفاده از راه حل و 

 دیشد یتکان خوردن ها ،یزن، خوددنیناخن جو انگشت مکیدن، :، مانندستندین یو سالم دیمف

 ایاختالالت فوب و یافسردگ ،از جمله اضطراب یروان یهایماریبروز ب 

 هاآن ارتباط با یدر برقرار التو بروز مشک گرانیدر اعتماد کردن به د یناتوان  

 اجتماع  و ضد زیخشونت آم، مخرب یرفتارها 

  مصرف الکل و مواد مخدر 

 یاختالالت و مشکالت رفتار 

 یر دوران کودکدر مراحل رشد به خصوص د رییتغ 

 یپرخطر جنس یرفتارها  

 و خواب هیاختالالت مربوط به تغذ 

  یریادگیاختالالت گفتار و  

 ادر بروز استعداده یناتوان  

 و بروز احساسات یدر هماهنگ یناتوان 

 و مشکالت مربوط به سالمت  یجسم یهایماریب 

 کشیاقدامات مربوط به خود و یافکار خودکش 

 کنندمیعمل  یبه شدت به صورت دفاع ایبودن و  عیمط یلیمثل خ ،یبه شدت انطباق یرفتارها  

 نییاعتماد به نفس و عزت نفس پا 

 ؟ میاطالع ده یبه چه مرجع یو عاطف یروانسوء استفاده  یدر صورت مشاهده

 کند.نمیفورا خطری برای کودک ایجاد  ،داد زدن ،مانند ، یو عاطف یروانسوء استفاده  یهااز مدل یبرخ  

 ریتأث به سرعت تواندیم ،مصرف دارو یاجازه دادن به کودک برا ،مانند ،گرید یهاروش یاما برخ

قرار  یو عاطف یرواناستفاده که در معرض خطر سوء ،دیشناس یرا م یاگر شما کودک .دینما جادیمخرب ا

 استفاده سوء سکیکه ر دیانجام نده یکار چگاهیه .دییتماس حاصل نما ۱۲۳فوراً با شماره تلفن  ،دارد

از مشاورروانشناس کمک  ،دیکودک بخواه یاز خانواده .دهد شیدر کودکان را افزا ، یو عاطف یروان

و کودک  نیوالد نیارتباط موثر ب یبرقرار یبرا یموثر یهاییراهنما ،تواندیشناس ممشاور روان .رندیبگ

 د.به آنها بده

 ؟میچه کار کن ،میاز کودک خود شد یو عاطف یرواناستفاده باعث سوء ،دیکن یحس م ،اگر

 شتاز کلمات ز زا،استرسد و در موارد نبر سر فرزند خود داد بزن ،هم ممکن است نیوالد نیبهتر یحت   

 ،دیاگر شما راجع به رفتار خود و کودکتان نگران هست .ستیسوء استفاده ن یبه معن نیاما ا ،کنندمیاستفاده 

و در  نیاز سخت تر یکی ،مادر و پدر بودن .دیبخواه ییو راهنما دیریتماس بگ ،روانشناس اورمش ما باحت

و  یاز منابع قو نیبنابرا ،دیدهیخود انجام م یاست که شما در دوران زندگ یکار نیمهم تر ،حال نیع

 انشناسرورکمک گرفتن از مشاو ،مرتبط یهاخواندن کتاب .دییکار استفاده نما نیانجام ا یقدرتمند برا

 نیاگر والد ،به عنوان مثال .دیبه شما کمک نما نهیزم نیدر ا تواندیم ،هارفتا رییکودک و نوجوان و تغ

  آورند. ه عملفرزندان خود بی ازت بیشترمراقب،دنتوان یم هارفتار نیا رییتغ. با کنندیاستفاده مالکل ومواد و
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