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  سوءرفتار گفته می شود؟به چه عملی 

 آیا از آثار سوءرفتار بر جامعه آگاهی دارید؟ 

 سوءرفتار در جامعه جانشان را از دست  و کودک به دلیل کودک آزاری 50سال حدود هر آیا می دانید

حداقل به یکی از اختالالت روانی  ساله که سابقه آزار دیدن داشتند،28افراد  %80میدهند و حدود 

 ...؟ده اندمبتال ش

 آیا می دانید وجود خوشبختی یا نبود خوشبختی به موضوع مهم سوءرفتار برمی گردد؟ 

اجتماع یا کشور انجام گیرد واثر ، ون قصد به وسیله ی افراد بزرگسالهرگونه عملی که با قصد یا بد

 :بر منفی

 سالمت فرد 

  رشد فیزیکی 

 رشد روانی 

 او داشته باشد سوء رفتار نامیده می شود. 

 :چند سوال برای تفکر و تمرین در خانوادهطرح 

مرتکب می دانید که تا بحال نسبت به دیگر اعضای خانواده مادری  و پدرآیا شما خود را  طبق تعریف فوق،-1

 ..................................................................................................................................................................اید؟سوء رفتار شده 

 وجود دارد؟ در خانواده تان آیا احتمال وقوع سوءرفتار با توجه به شناخت خانواده خود،-2

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

 :خانواده را در زیر لیست نمایید احتمالیسوء رفتارهای  -3

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

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

  

رفتار سوء فیتعر و تیاهم  
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 ! بیشتربدانیم

 ت.اس امروز یایدن در انکار قابل ریغ و آزاردهنده یتیواقع ، سوءرفتار واقع در ای خشونت

 یاجتماع طبقات و ایدن یکشورها همه اکنون بلکه ستین یخاص طبقه ای جامعه مخصوص یخانگ خشونت

 .بانندیگر به دست آن با مختلف

 

 

 

 

 اجتماعی عواملالف(

نمایش خشونت توسط  معامله مواد مخدر، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، بیکاری و داشتن شغل پاره وقت،

 امکانات رفاهی و کمبود منابع و اه،گدانشعدم آموزش مهارت های حل مشکل در مدرسه و  رسانه های جمعی،

 تفریحی در جامعه

 :عوامل روانشناختی/تکاملیب(

 های همساالن بویژه برای نوجوانان،فشار ،اعضا واقع بینانه دیگر انتظارات غیر استفاده از مواد مخدر یا الکل،

 سطح باالی استرس در فرد سابقه مشکالت سالمت روان،

 :عوامل خانوادگیج(

 بدرفتاری با والدین در گذشته توسط خانواده شان. سوءرفتار در نسل های گذشته: سابقه 

  یا عدم داشتن دید مثبت  رفتار نامناسب به دلیل شغل با وجهه اجتماعی پایین و اجتماعی:انزوای

 نسبت به خانواده 

  یا داشتن بیماری صعب العالج یکی از اعضا. معلولیت و :باال در خانوادهوجود استرس 

 نیوالد توسط کودک یکالم دکردنیتهد 

 و تعصب و خرافات فرهنگی فقر  

 :خانواده در نیتمر و تفکر یبرا سوال چند طرح

 

رسوءرفتا موثربر واملع  
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بحث  یا خانواده عوامل دیگری را نیز اضافه کنید؟ در گروه ،به این سه دسته  توانیدآیا شما می -1

 .................کنید.........................................................................................................................

در پایین ذکر  راایجاد سوءرفتار در خانواده می شود  رفتارها و انتظاراتی که باعث تکیه کالم ها،-2

 ................................................................................................................................کنید...........

 .کنید قایسهم امروزه در قدیم و وضعیت خانواده های ایرانی را از نظر وجود سوءرفتار-3

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

 

 

 

 

 

انواع سوء 
رفتار

سوء رفتار نسبت به 
سالمندان

سوءرفتار نسبت به 
زنان

سوءرفتار نسبت به 
کودکان



7 
 

 نام ببرید. شما انواع دیگری ا زسوء رفتار وجود دارد؟ آیا بنظر-1

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

 بنظرشما چه کودکانی بیشتر مورد سوءرفتار قرار می گیرند؟-2

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

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

استرس و یا عدم اعتماد به نفس در کودک خود دقت  حال به نشانه های ناشی از سوءرفتار مانند:ه ب آیا تا-3

 کرده اید؟

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

 

 

 

 

 

 عوامل مربوط به والدین 

  خود سابقه سوءرفتار در کودکیداشتن 

 اعتمادبه نفس پایین والدین 

 است. والدین خشونت ها مربوط به اعتیاد%23دلیل  والدین: اعتیاد 

 شاغل بودن والدین 

  کنترل روی خشم خود ندارند. ،والدین به دالیلی از جمله خستگی کار کنترل بر عواطف و احساسات:عدم 

 از کودک والدین دانتظار بیش از ح 

 یگبا فشارهای زند دین در سازگاریعدم توانایی وال 

 مشکل سخت و بارداری و زایمان 

 ویژگی های رشد جسمی و روانی کودک عدم آگاهی  نسبت به دوره ها و 

 عوامل مربوط به کودک 

 ودک بهانه گیر بیش از کودک آرام و خنده رو مورد سوءرفتار قرار می گیرد.:ککودک خوی خلق 

علل سوءرفتار در کودک   



8 
 

 :است. خانوادهدر چندمین فرزنداینکه کودک  رتبه فرزند  

 ممکن است بیشتر از دیگران مورد :کودکان دچارمعلولیت و یا بیماران مادرزادی نیازهای فیزیکی اضافی

 سوءرفتار قرار گیرند.

  از او بدشان می آیدشباهت کودک به فردی که والدین. 

  گیرد والدین انجام می دارا بوده و توسط که به دلیل نیاز به مراقبت های بیشتری :سال3-1کودکان سنین. 

 کودکان طالق 

 خواستهکودکان نا 

 عوامل مربوط به محیط و اجتماع 

  و محیط پر استرس فقر ،مشکالت اقتصادی 

  زناشوییدرگیری ها و اختالفات 

  کوچک و پر ازدحام.فاقد استانداردهای کافی،مسکن 

  خانواده ها برای مناسبآموزش نبود  و کافی از خانواده حمایتعدم وجود 

 

  

 

آسیب  تکان دادن یا، گاز گرفتن، سوزاندن، )ایجاد صدمه جسمی در اثر مشت و لگد زدنسوءرفتار فیزیکی-1

 زدن به هرشکلی...(

غفلت فیزیکی-2 سوء رفتار فیزیکی-1

سوء رفتار عاطفی-4 سوء استفاده جنسی-3

غفلت آموزشی-5

انواع سوء رفتار در 

 کودکان
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از قبیل عدم تامین مسکن  ای اساسی کودک مانند نیاز فیزیکی)نارسایی در تامین نیازهغفلت فیزیکی-2

 (مناسب و یا سایر نیاز ها مشابه

بهره برداری ، به بازی گرفتن کودک با اهداف نامناسب، محارم زنا با، تجاوز، )نزدیکیسوءاستفاده جنسی-3

 (مناسبنا تجاری با وادار کردن کودک به هرزگی و تهیه عکس های 

، همسرآزاری در حضور کودک، نیازهای عاطفی کودکبی توجهی به ، )عدم تربیت اساسیسوءرفتار عاطفی-4

 (اجازه دادن به کودک برای مصرف الکل و مواد مخدر

قصور و غفلت در پاسخ به ، )قصور و غفلت برای ثبت نام کودک در مدرسهغفلت و بی اعتنایی آموزشی-5

 (و..... عدم توجه نیازهای آموزشی ویژه کودک، گریزهای مکرر کودکان از مدرسه

 تمرین در خانواده:

لطفا با کمک سایر اعضای خانواده مثال های بیشتری در مورد هر یک از انواع سوء رفتار های مربوط به کودک را 

 ذکر کنید:

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

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

  .....  
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 آیا تابحال به علل و نشانه های سوء رفتار در کودک دقت کرده اید؟

 با خواندن ماجرای زیر می توانید به این نکات پی ببرید.

 گوشه مدرسه به رفتن جای به است سال4 حدود نامادری های شکنجه با مادر نداشتن جرم بهنرگس 

 گوید می تپید. او نمی دیگر نرگس قلب رسید خانه به نرگس پدر وقتی واقعه روز .است شده خانه نشین

 وی مغز به وارده های ضربه و کرده اقدام کودک این عمدی جرح و ضرب به نسبت دایما نرگس نامادری

 حنیفه نامادری. نیست مدفوع و ادرار ارادی کنترل و دفع به قادر و شده نباتی زندگی به او ورود سبب

 دخترم رسیدم خانه به وقتی گوید پدر نرگس می بود شده کودک به واسیب آزار هرگونه منکر بارها وی

تربیتی نرگس  بی غیراخالقی جنایت این از را اش انگیزه حنیفه بود افتاده خانه در کبود های ناخن با

 که حالی در کند می خیس را خودش و ندارد کنترل ادرارش در بچه این گوید می و کند می اعالم

 زندگی وارده های دلیل آسیب به نرگس حاضر حال در نداشت ادراری نرگس شب  و نبود اینطوری

 دارد...  نباتی

 

 

ز سوء نشانه هایی ا آیا شما می توانید با توجه به خانواده و یا محله ای که در آن زندگی می کنید،-1

؟رفتار را بیان کنید  

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

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

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

شما چه مواردی در ظاهر و یا رفتار کودک می تواند نشان دهنده سوءرفتار باشد؟ بنظر-2  

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

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

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

 داستان
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 نمود...ابتدا باید به ظاهر کودک و بعد به رفتار کودک و رفتار والدین توجه 

 صدماتی که والدین علت آن را حادثه بیان می کنند.و  عالیم گازگرفتگی، شکستگی، :کبودیظاهر کودک

، دوری گزیدن از دیگران، خستگی، لباس های کثیف و نامناسب با فصل، بهداشت فردی ضعیف :فتار کودکر

 .دروغگو بودن، مهاجر بودن، ترس از والدین، دیر رفتن به مدرسه

صدا ، مصرف الکل و مواد مخدر، عدم نگرانی نسبت به کودک، سوءرفتار در کودکیتاریخچه  :رفتار والدین

 توضیح ندادن در مورد آن و بیان کردن آن به عنوانو  پنهان کردن صدمه ایجاد شده، کردن کودک با کلمات بد

 حادثه

 فکر می کنید نتایج فردی و اجتماعی خشونت و سوءرفتار در خانواده چیست؟-1

.……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 می دانید؟ به شرح زیر(با سوء رفتار و نتایج منفی آن را ) کارهای مقابله آیا راه-2

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 کاهش یادگیری در مدرسه 

 نایی در برقراری روابط اجتماعیاعدم تو 

  در کودکتثبیت خشونت 

 ی در کودکایجاد اختالالت جسمی و روان 

 

 

کودک در خشونت و رفتار سوء جینتا  

کدر کود سوءرفتار صیتشخ  
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 بررسی میزان احتمال سوءرفتار با کودک

همیشه

(5) 

اکثراوقات

(42) 

 گاهی

 (3اوقات)

 به

 (2ندرت)

هیچوقت

(1) 

 

 آیا تا بحال کودک خود را سرزنش کرده اید؟ -1     

تا کنون پیش آمده که فرزند خود را با دیگران مقایسه کرده -2     

 باشید؟

 

 آیا شده است که فرزند خود را مجبور به کاری کرده باشید؟-3     

 

آیا تابحال کودکان خود را به سمت آرزوهای تحقق نیافته -4     

 ؟ایدخودتان هدایت کرده 

تاکنون پیش آمده که فرزند خودرا به علت عدم انجام کاری -5     

 شماتت کرده باشید؟

 

پیش آمده است که فرزند خودرا بخاطر اشتباه تنبیه بدنی -6     

 کرده باشید؟

 

آیا تا امروز به علت بی حوصلگی فرزندتان را ازخود طرد -7     

 کرده اید ؟

 

تاکنون به هر دلیلی به کودکتان بگویید که آیا شده است که -8     

 دوستش ندارید؟

 

 باشد کودک شما دارای سوءرفتار شدید می باشد. 40-30گر امتیاز شما بین  

 باشد کودک شما دارای سوءرفتار متوسط می باشد.20-30گر امتیاز شما بین 

 باشد کودک شما بدون سوءرفتار می باشد. 8-15گر امتیاز شما بین

 

 باشد کودک شما دارای سوءرفتار شدید می باشد. 40-30امتیاز شما بین اگر 

 باشد کودک شما دارای سوءرفتار شدید می باشد. 40-30گر امتیاز شما بین 
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یک میلیون ، 1312خرداد 22طبق آخرین اطالعات مرکز آمار ایران در 

 کودک در ایران بصورت مستقیم در گیر کار هستند. هزار و هفتصد

کودکان کار %30هزار تومان درآمد دارد.100تا  80هرکودک ماهیانه 

نیز دارای والدین %40و  دارای والدین با سابقه محکومیت هستند

کودکان کار ایرانی و مابقی از سایر %85 یا کم سواد هستند.بیسواد 

 کشورها هستند.

 ؟را نام ببرید انله خود علل کار کودکبا جستجو در مح-1

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

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

 چند مورد را ذکر و مورد بحث قرار دهید.آیا از عواقب کار کودک آگاه هستید؟-2

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

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

 

  

سوءرفتار کی عنوان به کودکان در یاجبار کار  
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ین والدین و دادن ا قوه متجاوز و دارای سابقه سوءرفتار و با حمایت ازلشما می توانید با شناسایی والدین با

 آگاهی به آنها از سوءرفتار پیشگیری کنید.

 مطرح کنید.را دراین رابطه می توانید سواالتی راجع به حاملگی و یا انتظاراتی که در آینده از کودک دارند 

 نده باشد.فولیت به والدین می تواند کمک کندادن اطالعات راجع به چگونگی رشد و دوران ط

 را با دانش خود کامل کنید.ر ستون زی، مراقبت های مربوط به کودک و یا والدینقبل از مطالعه 

 

 مربوط به کودک اقدامات مراقبتی مربوط به والدین اقدامات مراقبتی

  

 

 مراقبت از کودک 

 به شما دادن فرصت به کودک  برای اعتماد-1

 تشویق کودک به ایجادرابطه با والدین-2

 ثبت رفتار و صحبت های والدین و کودک-3

 مراقبت از والدین 

 حمایت از والدین جهت کسب آگاهی و مهارت های پدر مادری-1

 خانواده در حل مشکالت والدینیایجاد جلسات خانواده درمانی برای ارتقا سطح مهارت های -2

 

 پیشگیری
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 راه های افزایش اعتماد به نفس در فرزندان 

 

 تمرکز روی نکات مثبت فرزند خود 

 تنبیه اجتناب از صحبت های مخرب و اعمال خشونت و 

 در صورت امکان دادن حق انتخاب و استقالل به فرزندان 

 برای حل مسئله ،نظرخواهی از آنها هنگام بروز مشکل در منزل 

 دادن بعضی از مسئولیت ها به فرزندان برای  درک نقش والدینی 

 افزایش احساس کفایت و شایستگی در فرزندان 

 تقویت احساس ارزشمندی در آنها توجه به توانمندی های فرزندان و 

 پذیرش فرزندان با تمام کمی و کاستی هایشان و عدم مقایسه آنها با همساالن 

 

 

 

 بیشتربدانیم

 

 تمرینیک -یک فکر

 آیا تابحال به میزان اعتماد به نفس فرزندانتان توجه نموده اید؟

اگرجواب مثبت است از چه راهکاری استفاده  آیا راهکار ی برای افزایش اعتماد به نفس آنها به کار بسته اید؟

 کرده اید؟ چند درصد از روش های باال استفاده کرده اید؟

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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، ای جلوی آن گرفته شوداز دیدگاه قرآن ظلم و آزار رسانیدن به دیگران محکوم است و بایستی به هر وسیله 

اگر کسی دیگری را مورد ضرب وشتم قرار دهد خداوند او را با تازیانه  :ین زمینه می فرمایدادر  امام صادق )ع(

 از آتش خواهد زد. ای

از جمله آیه هایی که به این امر اشاره  سوءرفتار با کودک حرام است و دالیل صریحی برحرمت آن وجود دارد. 

در مجموع آیه شریفه داللت بر این معنا دارد که پدر و که  را نام برد سوره مبارکه بقره 233دارد می توان آیه 

 برساند.مادر نباید به فرزند خود آزاری 

به علی )ع( فرمودند لعن الهی بر پدر مادری باد که فرزند خویش را به عصیان وآزار خودشان  رسول اکرم)ص(

همچنین در جای دیگر حضرت فرمودند فرزندان خود را احترام کنید و  باعث قطع رابطه محبت شوند. و وادارند

 آنان مودب برخورد نمایید. با

 !بیشتر بدانیم

نهی شده است و چنانچه به آزار مختصری مانند  از تادیب به کیفیتی که دیه برآن تعلق بگیرددر دین اسالم 

 .سرخ شدن بدن هم بیانجامد از نظر فقهای شیعه دیه تعلق می گیرد

چنانچه والدین کودک به گونه ای تنبیه کنند که صورت کودک سرخ شود،باید یک مثقال و نیم شرعی واگر 

 .شود سه مثقال و اگر سیاه شود شش مثقال طال به عنوان دیه بپردازدکبود 

 

 

 

 

 

  

اسالم دگاهید از یآزار کودک  
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 چقدر در مورد سوء رفتار با زنان می دانید؟-1

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

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

 به نظر شما پرداختن به این موضوع چقدر می تواند اهمیت داشته باشد؟چرا؟-2

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

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

 آخرین آمار خشونت علیه زنان 

از خشونت های خانگی به پلیس  %35در ایران کمتر از  از زبان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

موردی که زنان علیه خشونت های  180در تحقیقی که انجام شده بود مشخص شد که از  گزارش می شود.

-15در ایران در زنان بین  نشدن پیگرد قانونی صورت گیرد.مورد آنها حاضر  128، خانگی شکایت کرده بودند

بیشترین میزان خشونت در  سال میزان مرگ ناشی از خشونت با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است. 44

 ایران علیه زنان در اقوام قومی قبیله ای خصوصا شهر اهواز می باشد.

 برید.را نام ببا زنان آیا می توانید انواع سوءرفتار -1

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

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

 در مورد شیوع و اهمیت هر یک از آن ها در گروه بحث کنید.-2

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

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

 سوءرفتار با زنان 
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 ضربه و صدمه جسمی-1

 برقراری رابطه جنسی به اجبار و بدون رضایت زن-2

حس مسئولیت ، احساس وظیفه، ترحم، وضعیت تحقیر کننده را بعلت وفاداری زنان تحمل وضعیت سوءرفتار:-3

 و خوش بینی تحمل می کنند.

 زنان، تحقیر و توهین کردنتحت فشار و استرس قرار دادن روحی و روانی،  آزار و اذیت روانی عاطفی:-4

ز روی آگاهی و گاهی ا شامل سوء استفاده از اطالعات شخصی که افراد :در فضای مجازیخشونت سفید -5

 در فضای مجازی قرار می دهند. آگاهانهنا

 بیشتر مطلب باال کمک خواهدکرد..توجه به داستان صفحه بعد به فهم 

 

 

ا انواع سوء رفتار ب

 زنان

ضربه و صدمه  -1
جسمی

خشونت -5
سفید

روانی عاطفی-4
تحمل وضعیت -3

سوءرفتار

تجاوز به -2
همسر
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 آیا از عواقب خشونت سفید آگاهی دارید؟-1

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

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

آیا می دانید چه اطالعاتی را در فضای مجازی  آیا از میزان استفاده فرزندانتان از فضای مجازی اطالع دارید؟-2

          قرار میدهند؟

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

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

 مثال بزنید. آیا نمونه ای از خشونت سفید را در اطرافیانتان مشاهده نموده اید؟-3

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

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

 

 تعریف و ها آن از خیلی نگاه حتی کردند می تمجید و تعریف عکسهایم زیر افرادی بودکه شده عادی دیگر

 نظر عکسم هر زیر شد. شروع ها تعریف همین از هم مزاحم آن ماجرای بود. جنسی تمجیدهایشان و

 ولی فرستاد برایم خصوصی بصورت پیام چند آن از بعد کرد. می تعریف هایم ژست و قیافه از و گذاشتمی

 .بدهم نمیشناختم که را کسانی جواب نداشتم عادت ،ندادم اهمیتی

 راحتی به کرد می تهدید ،شد شروع هایش وفحاشی تهدیدها نکرد دریافت من طرف از پاسخی وقتی 

 ودوج  من در همیشه مزاحم از ترس ،شود بیشتر هایش مزاحمت ترسیدم می .کند می پیدا را تلفنم شماره

 از بعد ،است بیشتر خیلی شوم شناخته مقصر من اینکه احتمال ،بیاید پیش مشکلی اگر دانممی چون ،ددار

 کمتر ها مزاحمت تا کردم حذف دوستانم فهرست از شناختم نمی واقعی دنیای در که را کسانی تمام آن

 شود.....

 

 داستان
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 نسبت به یکدیگر فرد والدینسوءرفتار ، سوءرفتار دوران کودکی :در همسر تاریخچه سوءرفتار-1

عدم ، حسادت زیاد، عدم تحمل ناکامی، ضعف در کنترل حرکات :)مردان(خصوصیات شخصی صدمه زننده-2

 انتظارات غیر واقعی، اعتماد

سریع فرزند شدن و ، ازدواج در سن پایین، اعتماد به نفس پایین :)زنان(خصوصیات شخصی فرد قربانی-3

 در نظرگرفتن کلیه مسئولیت ها برای ازدواج، حاملگی

 آزادی بیش از حد، ایزوله بودن عاطفی و اجتماعی، خانواده سخت گیر با مرزهای بسته خصوصیات خانواده:-4

تجاوز به همسر و...را بیابید و ، عواملی که باعث سوءرفتار از قبیل ضربه و صدمه جسمی با تحقیق در محله خود

 نمونه هایی ازآن را ذکر کنید.

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

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

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

 

 

 رفتار شوهر و تالفی ویترس از تغییر -1

 ترس از طالق-2

 ترس از مشکالت اقتصادی اجتماعی طالق-3

 محدودیت ارتباط زنان با اجتماع-4

 بنظر شما هرکدام از عوامل فوق چند درصد در پایداری سوءرفتار موثرند؟

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

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

  

:شود یم در زنان سوءرفتار یداریپا موجب که یعوامل  

ندر زنا رفتار سوء علل  
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سوءرفتار طی بارداری بطور مستقیم از طریق ضربات فیزیکی ناشی از خشونت یا بطور غیر مستقیم از طریق 

، رفتارهای پرخطر نظیر استفاده از سیگار، محرومیت از مراقبت های دوران بارداری، استرس مادرافزایش سطح 

 الکل ومواد مخدر و تغذیه ناکافی مادر پیامد بارداری را تحت تاثیر قرار می دهد.

برابر  و چهار دوبرابر دیگر زنان دچار مشکالت حاملگی، در زنان بارداری که مورد سوءاستفاده قرار می گیرند

 کودک نارس و کم وزن می شوند.، دچار زایمان زودرس

 اقدامات پیشگیری کننده:

 تجدید نظر در قوانین و لغو مواردی که در گذشته علیه زنان و بمنظور تبعیض و بی حرمتی به آنان-1

  تجاوز و سوءرفتار جنسی، موثر علیه هرگونه ضرب وشتم تصویب و اجرای قوانین شدید و-2

 گنجاندن موضوعاتی در برنامه ها ی تحصیلی در مورد وظایف اخالقی و قانونی پدران -3

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

رفتار سوء و یباردار  
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 سوءرفتار با زنان بررسی میزان وقوع

 نحوه ی نمره دهی:

 زیاد سوء رفتار 45-34    متوسط                  سوء رفتار   33-21کم               سوء رفتار  20-ا1

 

 

  (1هیچوقت) (2بندرت)       (3گاهی اوقات) (4اکثراوقات) (5همیشه)

آیا تابحال همسر ویا خانواده او با -1     

 شمابدرفتاری کرده اند؟

به شما  آیاتابحال شده است که همسرتان-2     

 پرخاشگری کند؟

آیا همسرتان شمارا از ادامه تحصیل منع -3     

 کرده است؟

 

آیا شده است که اجازه اشتغال به کار را -4     

 به شما ندهد؟

 

آیا پیش آمده است که بدون اجازه او -5     

 حق برخی از کارها از شما گرفته شود؟

 

خود آیا تابحال مورد ضرب و جرح همسر -6     

 قرار گرفته اید؟

 

آیا همسرتان به عالیق و احساسات شما -7     

 بی توجه می باشد؟

 

آیا نظر همسرتان نسبت به شما فقط به -8     

 عنوان فرد انجام دهنده امور منزل است؟

 

آیا پیش آمده است که همسرتان در امور -1     

 جنسی شمارا مورد اجبار قرار دهد؟
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 نزد در  دو هر ای آنها از یکی وچنانچه دیکن ییکوین مادر و پدر وبه دینپرست را او جزء که فرموده حکم تو یوخدا

 و شوند خاطر دهیرنج آنها که ییبگو  یا کلمه مبادا (باشند تو زحمت و رنج موجب که)شوند سالخورده و ریپ تو

 (23-اسرا سوره. )بگو سخن احترام و اکرام با و  مران خود از را وآنها مگو سخن بلند یصدا با آنها بر

 کی در فقط و واجب نیوالد عمر آخر تا احترام خداوند پرستش و اطاعت از بعد هیآ نیا در  خداوند دستور طبق

 اسالم امبریپ رابطه نیا در نیچن هم .نکرد اطاعت توان یم کنند وادار شرک به را تو نیوالد اگر که مورد

 .است خداوند به احترام سالخورده، مسلمانان به احترام :ندیفرما یم(ص)

 

 

 

 ممکن که باشد یم یعمد ریغ ای یعمد صورت به خاص یرفتار انجام عدم ای انجام واقع در سالمند با رفتار سوء

 و یانسان قوقه حب تجاوز ،یبدن درد ای صدمه ،یناراحت جمله از یعوارض و باشد یروان ای یعاطف ،یجسم است

 .دشو یم سالمند فرد در یزندگ تیفیک کاهش

 

 سالمند از نظرسن                    طبقه بندی

 

 

 

 

  

دسوءرفتار با سالمن  

 تعریف

میانسال   54-45  

سالمندجوان   06-95  

سالمند    94-56  

ربه باال سالمند پی 56  
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 !بیشتر بدانیم

 :سالمندان با رفتار سوء مورد در هشدار

 !دارد اختصاص رانیا به سالمند تعداد شیافزا نیتر باال ایآس قاره در دیدانست یم ایآ

 !شود یم یدار نگه سالمندان یسرا در سالمند هزار 17 حاضر حال در دیدانست یم ایآ

 !ردیگ یم قرار یسالمند فوق مرحله در ندهیآ سال 30 تا رانیا دیدانست یم ایآ

 جوان اشخاص تعداد بر بشر خیتار طول در بار نیاول یبرا جهان سالمندان تعداد 2050 سال در دیدانست یم ایآ

  !ردیگ یم یشیپ

 عواملی سبب افزایش چنین آماری شده است؟ هبنظرشما چ-1

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

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

و پررنگ تر شدن نقش خانواده ها  سوء رفتار با سالمندانبا توجه به آمار موجود چه راه هایی برای کاهش -2

 ی کنید؟پیشنهاد م

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

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

ظرف ده سال آینده چند نفر از اطرافیانتان به سالمندی می رسند؟چه برنامه ای جهت بهبود سطح زندگی آن -3

 ها پیشنهاد می کنید؟

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

................................................................................................................................ 
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زمین خوردن به علت فراهم نبودن  تغییر ظاهر فرد بدون رضایت، ایجاد زخم به علت بستر نامناسب،جسمی: -1

 .لمس قسمت های مختلف بدن بدون رضایت ضربه وارد کردن عمدی به بدن، امکانات،

اهمیت قائل  ممانعت در مالقات با دوستان بدون دلیل منطقی، اسرار زندگی و بیماری،فاش کردن  روانی:-2

 سرزنش کردن بی دلیل، خطاب قرار دادن با لحن نامناسب و ناشایست، ی،دانش و توانای نشدن نسبت به تجارب،

 بی اعتنایی تلفنی(،-سرنزدن افراد خانواده)حضوری منت گذاشتن افراد هنگام کمک کردن،

عدم توانایی در استفاده از اموال  ،دریافت پول بدون رضایت دریافت هزینه اضافی برای ارایه خدمات، الی:م-3

کوتاهی کردن نسبت به امور بانکی وتامین  امضای سند یا نامه بدون توجه به محتوای آن، براساس میل خود،

 پول مورد نیاز.

باس تمیز، خودداری در تامین خودداری در تامین ل مورد مسکن یا داروهای خواب آور، تجویز بی غفلت:-4

عدم  عدم همکاری و کمک هنگام نظافت شخصی، نامناسب بودن نور اتاق، سمعک و وسایل مورد نیاز، ،عینک

عدم رعایت رژیم  ندادن مایعات و موادغذایی هنگام نیاز، در اختیار قرار تاخیر در درمان، همکاری در تامین دارو،

 .ردن از روند بیماری سالمندآشنا نک غذایی،

عدم مصرف داروی تجویز  مصرف خودسرانه دارو، خدشه دار کردن رابطه خوب با تیم سالمت، خودغفلتی:-5

 عدم انجام فعالیت های روزمره عدم رعایت بهداشت فردی، ،شده

  

دانسالمن به نسبت سوءرفتارانواع   
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سوءرفتار در خانواده  در محله خود سالمندانی را میشناسید که دچار آیا باتوجه به شناخت انواع سوءرفتار،-1

 اطرافیانتان می دانید؟سوءرفتار در سالمندان چه میزان از علل باال را زمینه ساز ایجاد  چند مورد وباشند؟

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

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

 آیا می توانید عوامل دیگری را نیز اضافه کنید؟-2

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

  

 

 یب مانند) خاص یکیزیف ازین ی،اجتماع ارتباط تیفیوک تیکم سالمند، خلق :سالمند یفرد یژگیو 

 سالمند در متعدد یها یماریب وجود ،خانواده به سالمند یمال اتکاء ،ییاتکا خود ، ادیاعت ،(ادرار یاریاخت

  ارزش سالمند در اجتماع فرهنگی:-اجتماعیعلل 

 خانوار بعد ،یاقتصاد تیوضع ،یرفاه امکانات سالمند، به خانواده نگرش :یخانوادگ علل   

 

 

 تن دادن سالمند به سوءرفتار از روی اجبار :رس از آیندهت 

 برای مثال وابستگی به فرزند و دلبستگی به او موجب تشویق ادامه  :وابستگی به فرد صدمه زننده

 رفتارهای غلط می شود.

 ترس از فرد صدمه زننده 

 عالقه به فرد صدمه زننده 

 سالمند محدودیت فیزیکی 

 

 

 علل سوءرفتار با سالمند

:شوند یم با سالمند سوءرفتار ادامه موجب که یعوامل  



27 
 

 بررسی اهمیت توجه به سالمندان

 

  (2بلی) (1خیر)

 آیا به سالمندان خود حق انتخاب و استقالل می دهید؟-1  

 دقت نموده اید؟ )از نظر ایمنی(سالمندتانآیا تابحال به مکان زندگی -2  

 آیا به نیازهای مالی سالمندتان توجه می کنید؟-3  

 تا کنون به نیازهای عاطفی سالمندتان فکر کرده اید؟-4  

 آیا می دانستید نیازهای فیزیکی سالمندتان به علت بیماری افزایش می یابد؟-5  

 طرد شدن توسط فرزندانشان را دارند؟آیا می دانستیدکه سالمندتان ترس از -6  
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 كاسه چوبي

پير مردي تصميم گرفت تا با پسر، عروس و نوه خود زندگي كند. دستان پيرمرد مي لرزيد و 

چشمانش خوب نمي ديد و به سختي مي توانست راه برود. هنگام خوردن شام، غذايش را 

روي ميز ريخت و ليواني را برزمين انداخت و شكست. پسر وعروس از اين كثيف كاري پيرمرد 

رباره پدر بزرگ كاري بكنيم، وگرنه تمام خانه را به هم مي ريزد. آنها يك ناراحت شدند: بايد د

ميز كوچك در گوشه اطاق قرار دادند و پدر بزرگ مجبور شد به تنهايي آنجا غذا بخورد. بعد از 

اينكه يك بشقاب ازدست پدر بزرگ افتاد و شكست، ديگر مجبور بود غذايش را در كاسه چوبي 

 بخورد. 

نواده او را سرزنش ميكردند، پدر بزرگ فقط اشك ميريخت و هيچ نميگفت. يك هر وقت هم خا

روزعصر، قبل از شام، پدر متوجه پسر چهارساله خود شد كه داشت با چند ته چوب بازي 

ميكرد. پدر رو به او كرد و گفت: پسرم، داري چي درست ميكني؟ پسر با شيرين زباني گفت: 

چوبي درست مي كنم كه وقتي پير شديد، در آنها غذا بخوريد! دارم براي تو و مامان كاسه هاي 

و تبسمي كرد و به كارش ادامه داد. از آن روز به بعد همه خانواده باهم سر يك ميز غذا 

 ميخوردند.

 

http://shahredastanha.blogfa.com/post/38
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 اولیه(پیشگیری 

 خانواده و مداخالت فردی انجام شود.، می تواند از طریق جامعه

 باشد تا بتوانند بطور موثری از عهده ی استرسشامل تقویت افراد وخانواده ها می پیشگیری اولیه از سوءرفتار 

متعدد زندگی و نیازهایشان برآیند و عناصر زیان بار موجود در جامعه که باعث افزایش خشونت می شود را  های

 کاهش دهند.

 (سطح دومپیشگیری 

بوسیله غربالگری اولیه و آموزش به خانواده ها در مورد اینکه چگونه با استرس مقابله کاهش یا اتمام سوء رفتار 

تدوین و توسعه برنامه های آموزشی  امکان پذیر است. از سرگرمی ها لذت ببرند، چگونه تفریح کنند و کنند،

 د.برای مراقبین سالمتی می تواند گام موثر در جهت شناسایی و درمان قربانیان خشونت باش

به اعضای خانواده کمک نماید تا درباره مشکالت خود گفتگو نماید و درپی پیدا مداخله گر در خانواده می تواند 

 تنشی که منتهی به موقعیت های سوءرفتار گرایانه می شود. کردن روش های مواجه با تنش شدید باشد،

 (سطح سومپیشگیری 

 نشانه های سوءرفتار به وضوح دیده می شود.زمانی که  ارجاع مددجو به سازمان های مناسب،

خواری و سوءاستفاده  از  تحقیر،که اعمال هیچ یک از انواع خشونت، مداخله گر باید به طور واضح نشان دهد 

 جایز نخواهد بود و همه ی اعضا قابل احترام و ارزشمند هستند. اعضای خانواده،

 

 

  

 پیشگیری
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 .  1311. ویراست دوم. تهران: جامعه نگر؛ 3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه. ایلدرآبادی الف -1

Wong donna-21311تهران: انتشارات بشری؛  .پوران سامی .. درسنامه مرجع پرستاری کودکان 

Lancaster Jeanette-3 سیده وحیده حسینی نسرین جعفری ورجوشانی. 2. پرستاری بهداشت جامعه .

 .1387نگر؛ تهران: نشرجامعه 

نشرجامعه  :تهران 3ن پرستاری بهداشت جامعه روحانی م،حسینی و،جعفری ورجوشانی ن،سلمانی حاجی آقا -4

 1388 ؛نگر

فصلنامه  گ،بررسی پدیده کودک آزاری از دیدگاه حقوقی و ضرورت بازنگری.فهرستی ز،نظری خاکشور -3

 1387بهار. سال چهارم. شماره پانزده. تخصصی فقه و تاریخ تمدن

ح، بررسی همبستگی سوء رفتار همسر با پیامد حاملگی ج، علوی مجد  م، شمسدولتیان م، قراچه م، احمدی -5

 4؛مجله پزشکی هرمزگان. سال سیزده. شماره88درزنان باردار. زمستان

الف. عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه خوشه مهری گ، مارین س، شمسی م، الماسی حشیانی -6

. مجله 2/3/13. 1311زنان توسط همسر در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید فیاض بخش تهران در سال 

 4دانشکده علوم پزشکی نیشابور. سال دوم. شماره

ح، بررسی مصادیق سالمند آزاری و ارتباط آن با سن و جنس در قدوسی آ، فالح یخدانی الف، عابدی -7

و  12. زمستان 4. شماره و11. مجله علمی پزشکی قانونی. دوره 14/11/12سالمندان بستری در بیمارستان. 

 13بهار

 کانون عضو سالمندان به نسبت خانواده یاعضا توسط رفتار سوء زانیم یبررس وهمکاران، م یمویکر یهرو-8

 22 شماره ششم، ،سال رانیا یسالمند مجله .1310زمستان .تهران شهر گان دهیجهاند یها

 قاتیتحق مجله. 1312 تابستان سالمند، از مراقبت در دهاخانو کننده محدود عوامل همکاران، و ش یپوالد-1

 دو شماره دو، ،سال سالمت علوم در یفیک

مراجعمنابع&  
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، 1383 بهار ،رانیا یسالمند مجله ث،یحد و قران در سالمند سالمت بهداشت همکار، و یبهرام فاضل دکتر-10

  ازدهی شماره چهارم،سال 

 شهر یها پارک به کننده مراجعه سالمندان با یخانگ رفتار سوء انواع و زانیم همکاران،  و مهری منوچ دکتر-11

 62 ،شماره18 سال1388 زیپائ ،یبهشت دیشه ییماما و یپرستار دانشکده هینشر تهران،

12-www.rasekhone.net 

13-shalagh.blogfa.com  

 


