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Pattern of Physical Injuries in Child Abuse Cases Referred 
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Aims Due to the importance of child abuse and its physical and psychological consequences, 
this study was conducted to investigate child abuse cases referred to forensic medicine centers 
in Mazandaran province and the challenges of recording child abuse cases in forensic medicine 
files.
Instruments & Methods This present cross-sectional descriptive retrospective study was 
carried out on all of the referred cases of child abuse to the forensics centers of Mazandaran 
province in 2015 and 2016. Data were gathered using a researcher-made questionnaire 
included age and gender, the referring center, companion, harasser and the time of the assault, 
type of injury, time of occurrence, reason for the occurrence and the injured organ with a 
reliability coefficient of 98%.
Findings The mean age of the children was almost 8 years old and the number of girls and boys 
was almost equal. Most of the injuries were made during the past 2 to 5 days and caused by 
getting hit with a hard object. The most injuries were respectively bruises, scratches and burns. 
The most involved organs were respectively the upper limbs, face, the lower limbs, the trunk, 
and the head and neck. Most of the bruises and swells were on the face, head, and neck, most of 
the scratches and burns were on the upper limbs and most of the pain was in the trunk.
Conclusion The observed physical injuries were mostly consistent with the proven patterns of 
child abuse. Considering the flaws in recording the information, it is necessary to develop and 
apply standard forms using international protocols.
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  چکيده
 نیآن، ا یو روان یجسم یامدهایو پ یآزار کودک تیبا توجه به اهم اهداف:

استان  یقانون یبه مراکز پزشک یارجاع یآزار موارد کودک یمطالعه با هدف بررس
 یپزشک یهادر پرونده یآزار ثبت موارد کودک یهاچالش یمازندران و بررس

  انجام شد. یقانون
موارد  یتمام روینگر مقطعی گذشته -توصیفیمطالعه  نیا	ها:ابزار و روش

استان  یقانون یبه مراکز پزشک ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴های سال یآزار کودک یارجاع
ها از فرم پژوهشگرساخته داده یآور جمع برای. مورد) انجام شد ۸۴(مازندران 

نزاع، نوع جراحت،  خیتار ،همراه، ضارب دهنده،مرکز ارجاع ت،یشامل سن و جنس
استفاده  %۹۸ ییایپا بیبا ضر دهیدبیزمان حدوث، عامل حدوث و عضو آس

  شد.
 باً یتقرتعداد دختران و پسران سال و  ۸حدود کودکان سن  نیانگیم ها:یافته

روز گذشته و در اثر اصابت جسم سخت  ۵تا  ۲ یبرابر بود. اغلب جراحات ط
انواع  ،هایکبودانواع  بیشده به ترتجادیا بیآس نیشتریشده بود. ب جادیا

 ،یاندام فوقان بیبه ترت ریدرگ یاعضا نیشتریبود. ب یسوختگ ها ویدگیخراش
ها و تورم در یکبود نیشتریتنه، و سر و گردن بود. ب ،یصورت، اندام تحتان

و  یدر اندام فوقان یسوختگ ی ودگیتعداد خراش نیشتریصورت و سر و گردن، ب
  تنه بود. هیموارد احساس تالم از ناح نیشتریب

 یبا الگوها یادیشده تا حدود زمشاهده جسمی یهابیآس گیری:نتیجه
 ،دارد. با توجه به نقص ثبت اطالعات یهمخوان یآزار کودک بیشده آسثابت

 یجهان یهااستاندارد با استفاده از پروتکل یهافرم یر یکارگهو ب میضرورت تنظ
  خورد.یبه چشم م

  یقانون یپزشکی، جراحات و صدمات، آزار کودک ها:واژهکلید
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  مقدمه
شوند. دوران محسوب می یهر کشور  میعظ یهاهیکودکان از سرما

آن ارتباط  تیفیاست که ک یاز مراحل مهم زندگ یکی یکودک
. ]1 ,2[دارد یافراد در بزرگسال یستیزو به یزندگ تیفیبا ک میمستق
از کودکان مورد آزار و  یار یدوران، بس نیا تیرغم اهمیاما عل
جامعه قرار  یاعضا ریسا ای نااقبمر  ن،یاز طرف والد یتوجهبی
آنان را در کوتاه و بلندمدت  یو روان یکه سالمت جسم رندیگمی

دلیل با کودک به یای که بدرفتار . به گونه]3 ,4[اندازدبه خطر می
که بر رشد و  یقیعم راتیعوامل موثر بر آن و تاث یگستردگ
 یشتمشکل بهدا کیکودک، خانواده و اجتماع دارد به  تیشخص
  .]5 ,6[شده است لیعمده تبد یاجتماع یروان
بزرگسال در  ۴نفر از هر  کی داشت جهانیسازمان به گزارش طبق
سال گذشته  کی یقرار گرفته است. ط یمورد آزار جسم یکودک
 %۸دختران و  %۱۸ ،یکیزیآزار ف %۲۳ ،یکودکان آزار عاطف ۳۶%

. طب ]7[اندکردهرا تجربه  یکیزیغفلت ف %۱۶و  یپسران آزار جنس
در  یآزاری جسمکودک وعیش کیستماتیمرور س کی جینتا

به نظر  رانی. در ا]8[گزارش شده است %۶۹تا  ۳۹ نیعربستان ب
گزارش  زانیاما م ،باال باشد ی با کودکانبدرفتار  وعیرسد شمی
 و همکاران یمحمد یکم است. در مطالعه مرور  اریآن بس یقانون
آزاری ، کودک%۴۳٫۶ رانیدر ا یآزاری جسمکودک یکل وعیش

  .]9[گزارش شد %۴۰٫۹۴غفلت  و %۶۴٫۵۳ یعاطف
در معرض عوارض نامطلوب  رندیگكه مورد آزار قرار می کودکانی
 یهابی. آس]6[گیرندقرار میمدت بلند و کوتاه یو روان یجسم
 ،یدگیخراش ،یآزاری شامل کبوداز کودک یمعمول ناش یجسم
آزاری . کودک]10[متعدد است یهایها و شکستگیسوختگ
 بیو آس مغزاختالل در تکامل  ت،یبه مرگ، معلولتواند منجر می
 ،یرشد شناخت ریو متعاقب آن تاخ یمنیو ا یعصب ستمیبه س

 ]11[در مدرسه، مشكالت عاطفی، شناختی و رفتاری فیعملکرد ضع
و سوء  ]13[ادیاعت ،ی، رفتار خودكشی، چاق]12[مانند افسردگی

و  یضداجتماع تیمواد مخدر و الکل، شخص گار،یمصرف س
 نیشود. همچن ]14[ناخواسته یو باردار  یپرخطر جنس یرفتارها

 نیریسا یرو یو بزرگسال یکودکان با تکرار خشونت در نوجوان نیا
. ]15[شوندفرزندان خود منجر به تداوم چرخه خشونت می ای

و  یحقوق ،یپزشک یهانهیشامل هز یادیز یهانهیآزاری هزکودک
آزاری ال دارد و در واقع کودکرا به دنب یور دادن بهرهازدست
  .]16 ,17[یدکشور را کند نما یو اجتماع یتواند توسعه اقتصادمی

 یحت ؛دارد یمختلف فیبا کودکان در جوامع مختلف تعار یبدرفتار 
جامعه مانند مراکز حفاظت  کیمختلف  یهاممکن است در بخش

محققان،  ،یبهداشت عموم ،یو پزشک یاز کودکان، جوامع حقوق
 یدر هر مرکز ط یو طرفداران حقوق کودکان و حت نامتخصص

ها بخش نیاز ا کی. هر ]18[متفاوت باشد زیمختلف ن انیسال
آزاری را پوشش و گسترده کودک قیعم دهیای از پدجنبه
عدم انجام  ایانجام  ،فی. نقطه مشترک همه تعار]19[دهندمی
 بیاست که منجر به هر نوع آس یهر گونه عمل یرعمدیغ ای یعمد
جالب مطالعه  جی. نتا]19[به کودک شود دیتا شد فیخف

در فاصله  کودک نظرات مراقبان سهیو همکاران با مقا اسپیلسبری
 ۱۹۹۵که در سال  ییاز رفتارها یار یسال نشان داد که بس ۲۰

 یآزاری تلقکودک گریشد، دمحسوب می یآزاری جسمکودک
  .]18[شودنمی
آزاری به آن ارجاع داده که موارد کودک ییهااز سازمان یکی

در  تیاست. پس از طرح شکا یقانون یشود، سازمان پزشکمی
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 انیبر مورد آزار قرارگرفتن کودک از طرف اطراف یمبن یمراجع قانون
 ره،یمدرسه و غ ،یستیبستگان، بهز ن،یاز والد یکیکودک شامل 

 یبه پزشک تیار قابل روو ثبت آث یو بررس نهیمعا برایکودک 
به  یآزاری ارجاع. اگرچه موارد کودک]20[شودارجاع داده می یقانون
موارد و انواع  هیاز کل یکوچک اریبخش بس یقانون یپزشک
است  تیشود، اما از آن جهت حائز اهمآزاری را شامل میکودک
رخ  یو گاه جد تیقابل رو یجسم بیموارد اغلب آس نیکه در ا

 یالگوها ییتواند به شناساموارد می نیا یلذا بررس. استداده 
اقدامات  یکودکان و متعاقب آن طراح هیعل یخشونت جسم

توجه داشت که  دیبا نی. همچندیای کمک نماو مداخله یر یشگیپ
شود، لذا گزارش داده نمی یمرجع چیآزاری به هاغلب موارد کودک

مراجع ثبت  وداز معد یکی یقانون یبه پزشک یموارد ارجاع
آزاری کودک یابیآن به رد قیتوان از طرآزاری هستند که میکودک

انواع  نهیدر زم یار یدر جامعه پرداخت. اگرچه مطالعات بس
 یالگو یبررس به که یآزاری وجود دارد، اما مطالعاتکودک
به  نی. همچنهستندد اندک نشده بپرداز ثبت یجسم یهابیآس

 یقانون یدر پزشک آزاریکودکارد ثبت مو ستمیرسد در سنظر می
مطالعه و  نیها در اپرونده یوجود دارد که با بررس ینواقص رانیدر ا
شود. در به آن پرداخته می یالمللنیب یآن با استانداردها سهیمقا
 یآزاری ارجاعموارد کودک یراستا مطالعه حاضر با هدف بررس نیا

ثبت  یهاچالش یاستان مازندران و بررس یقانون یبه مراکز پزشک
  انجام شد. یقانون یپزشک یهاآزاری در پروندهموارد کودک

  

  هاابزار و روش
 یها. نمونهاستنگر گذشته یمقطع -توصیفی مطالعه از نوع نیا

 یقانون یبه ادارات پزشک یآزاری ارجاعمطالعه شامل موارد کودک
گیری به . نمونهبود ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴ یهااستان مازندران در سال

موجود  یهاموارد از پرونده یبود و اطالعات تمام یروش سرشمار 
و در  ستخراجامورد)  ۸۴( ی استانقانون یرات پزشکااد یگانیدر با

 شودمیاطالق  یآزاری به مواردهمان محل ثبت شد. موارد کودک
آزاری با عنوان کودک یقانون یثبت سازمان پزشک ستمیکه در س
شامل  زیموارد نزاع ن ری. اگرچه ممکن است سااست هثبت شد
نده که در پرو یمطالعه موارد نیاما در ا ،آزاری بوده باشدکودک

آزاری کودک بود، موردآزاری ذکر شده کودک نیتوسط پزشک معا
 یاز موارد یدر نظر گرفته شد. الزم به ذکر است ممکن است تعداد

 فیاست، مشمول تعر دهیآزاری به ثبت رسنوان کودککه با ع
مراقب کودک عامل  ای نیوالد یعنیآزاری نباشد کودک یالمللنیب

  .آزاری نباشدکودک
 یهااستخراج اطالعات از پرونده منظوربهاز فرم پژوهشگرساخته 

سه  شامل شده استفاده شد. اطالعات موجود در پروندهیگانیبا
 ایشناسنامه  یاز کپ تیمانند سن و جنس یاطالعات .بخش بود
دهنده از نامه موجود در موجود در پرونده، مرکز ارجاع یکارت مل

نزاع طبق اظهارات  خیهمراه، ضارب و تار نندما یپرونده، اطالعات
همراهش در برگه شرح حال و اطالعات مربوط  ایشده کودک ثبت

طبق  دهیدبیبه نوع جراحت، زمان حدوث، عامل حدوث و عضو آس
 هیته برایشد.  یآور شده پزشک در برگه گزارش جمعثبت نهیمعا

آزاری استخراج شد و فرم پرونده کودک ۱۰فرم ابتدا اطالعات 
شد.  میها تنظاطالعات قابل استخراج از پرونده نیشتریبراساس ب

پرونده توسط پژوهشگر  ۱۰اطالعات همان  ییایپا دییمنظور تابه
محاسبه  %۹۸توافق  درصدبا استفاده از فرم استخراج شد و  یگر ید

  شد. 
 یقانون یاخالق سازمان پزشک تهیپس از اخذ مجوز از کم پژوهشگر

مورد  یهاها به واحدداده یآور جمع یبرا ۱۶۲۷۸۱-۱۵۸۵۲با کد 
استان مازندران)  یشهرها یتمام یقانون یپژوهش (اداره پزشک

آزاری کودک یهاپرونده یبه تمام یمراجعه نمود. پس از دسترس
اطالعات  ی، پژوهشگر در همان محل تمام۱۳۹۵و  ۱۳۹۴ هایسال
ها ثبت نامهدقت در پرسشو به یرا با حفظ اصل رازدار  ممکن

 یبعد یکنترل احتمال ینمود. الزم به ذکر است کد هر پرونده برا
پرونده  اتیمحتو که نیدلیل اشد و به دیمربوطه ق ستیلچک یرو
اخالق  تیرعا برای ،مربوطه بوده یو کادر درمان مارانیاسرار ب یحاو
از مشکالت  یر یشگیها و پپرونده دنمانو محرمانه یپزشک
ده آنان و آدرس آنها و اکودکان، خانو ینام و نام خانوادگ ،یاحتمال

  نامه ثبت نشد.در پرسش نینام پزشک معا
شامل  یفیو آمار توص SPSS 16افزار ها با استفاده از نرمداده
و در قالب  زیآنال معیارو انحراف نیانگیم ،یمطلق و نسب یفراوان

مانند همراه  رهایمتغ یبرخ که نیه شد. با توجه به ایجدول ارا
 از موارد جیه نتایبه ارا ،ه بودها ذکر نشدطور کامل در پروندهبه

  شد. تیکفا شدهذکر 
  

  هایافته
و در  ۱۳۹۵مورد در سال  ۴۴و  ۱۳۹۴در سال آزاری مورد کودک ۴۰

 ینقانو یآزاری به ادارات پزشکمورد کودک ۸۴مجموع تعداد 
 یاداره پزشک ۱۵ز امراجعه نمودند.  نهیمعا برایاستان مازندران 

 یآزاری طشده کودکمورد ثبت چیمرکز ه ۶استان مازندران  یقانون
  دو سال نداشتند.  نیا
 ۸ماه (حدود  ۰۸/۹۷±۶۳/۴۵ی ارجاعکودکان کل سن  نیانگیم

، ۱۳۹۴ارجاعی در سال  سن کودکان نیانگیمسال)، 
، ۱۳۹۵ارجاعی در سال  سن کودکان نیانگیمماه و  ۸۳/۴۳±۱۷/۹۶
سال بود.  ۱۲تا  ۳ نیسن اغلب موارد بماه بود.  ۷۴/۴۷±۹۳/۹۷

دختر  کیمورد  نیترماهه و بزرگ۱۱دختر  کیمورد  نیترکوچک
 و برابر بود باً یتقر نهیمعا برایشده موارد ارجاع تیسساله بود. جن۱۶

  ). ۱از دختران بودند (جدول  شتریب یپسران اندک
) از %۹۱٫۷مورد ( ۷۷ ،ارجاع موجود در پرونده یهاطبق برگه

 اری) از طرف داد%۴٫۸مورد ( ۴ی، انتظام یروین/پاسگاه/یکالنتر 
و  یآگاه ت،یامن سیاز طرف پل زی) ن%۳٫۶مورد ( ۳ و منطقه
  ارجاع شدند. نهیمعا برایحل اختالف  یشورا
پنجم موارد و در کیدر اغلب موارد مادر کودک بود. پدر در  همراه

خاله همراه کودک بودند.  ای یمانند نامادر  نیریسا زین یموارد اندک



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یعباس یعل ۴۸
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همراه کودک مراجعه  یها ذکر نشده بود که چه کسپرونده %۴۴در 
 ه بودشد ذکرشده یبررس یهاپرونده %۲/۵۱ نموده است. تنها در

نموده است. در موارد ذکرشده، در  جادیرا ا بیآس یکه چه کس
 یو ناپدر  ینامادر  ،آزار پدر گزارش شد. مادراغلب موارد فرد کودک

بودند که به  یاز افراد زین ییدا ایعمو، پدربزرگ  رینظ یو افراد
تا مراجعه  ییحادثه ادعا نیند. فاصله ببودرسانده  بیکودک آس

ها ثبت چهارم پروندهکیهمراه در حدود  ای کودک اظهاراتطبق 
اغلب موارد در فاصله  ،که فاصله ذکر شد ینشده بود. در موارد

مراجعه کرده بودند  ییساعت از وقوع حادثه ادعا ۷۲کمتر از 
  ).۲(جدول 

  
اعداد (های دموگرافیک کودکان توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی) ۱جدول 

  داخل پرانتز، درصد هستند)
  کل  ۱۳۹۵سال   ۱۳۹۴سال   متغیرهای دموگرافیک

  سن
  ۷) ۳/۸(  ۳) ۸/۶(  ۴) ۰/۱۰(  سال) ۳ماه (کمتر از  ۳۶کمتر از 

  ۲۲) ۲/۲۶(  ۱۱) ۰/۲۵(  ۱۱) ۵/۲۷(  سال) ۶تا  ۳ماه ( ۷۲تا  ۳۷
  ۲۰) ۸/۲۳(  ۱۴) ۸/۳۱(  ۶) ۰/۱۵(  سال) ۹تا  ۶ماه ( ۱۰۸تا  ۷۳
  ۲۲) ۲/۲۶(  ۸) ۲/۱۸(  ۱۴) ۰/۳۵(  سال) ۱۲تا  ۹ماه ( ۱۴۴تا  ۱۰۹
  ۱۳) ۵/۱۵(  ۸) ۲/۱۸(  ۵) ۵/۱۲( سال) ۱۲ماه و بیشتر (بیش از  ۱۴۵

  جنسیت
  ۴۰) ۶/۴۷(  ۲۲) ۰/۵۰(  ۱۸) ۰/۴۵(  دختر
 ۴۴) ۴/۵۲(  ۲۲) ۰/۵۰(  ۲۲) ۰/۵۵(  پسر
  ۸۴) ۱۰۰(  ۴۴) ۱۰۰(  ۴۰) ۱۰۰(  جمع

  
شده توسط کودک یا همراه نسبی اطالعات ارایهتوزیع فراوانی مطلق و ) ۲جدول 

  هنگام مراجعه به پزشکی قانونی (اعداد داخل پرانتز، درصد هستند)

  کل  ۱۳۹۵سال   ۱۳۹۴سال   شدهاطالعات ارایه

	همراه
  ۳۵) ۵/۷۴(  ۲۲) ۵/۸۱(  ۱۳) ۰/۶۵(  مادر
  ۱۰) ۳/۲۱(  ۵) ۵/۱۸(  ۵) ۰/۲۵(  پدر
  ۲) ۲/۴(  ۰  ۲) ۰/۱۰(  سایر
  ۴۷) ۱۰۰(  ۲۷) ۱۰۰(  ۲۰) ۱۰۰(  جمع

  ۳۷) ۰/۴۴(  ۱۷) ۶/۳۸(  ۲۰) ۰/۵۰(  ذکرنشده
  ضارب
  ۴) ۳/۹(  ۳) ۵/۱۲(  ۱) ۳/۵(  مادر
  ۲۱) ۸/۴۸(  ۹) ۵/۳۷(  ۱۲) ۱/۶۳(  پدر

  ۱۳) ۲/۳۰(  ۱۰) ۷/۴۱(  ۳) ۸/۱۵(  نامادری یا ناپدری
 ۵) ۶/۱۱( ۲) ۳/۸( ۳) ۸/۱۵(  سایر
  ۴۳) ۱۰۰(  ۲۴) ۱۰۰(  ۱۹) ۱۰۰(  جمع

  ۴۱) ۸/۴۸(  ۲۰) ۵/۴۵(  ۲۱ )۵/۵۲(  ذکرنشده
  فاصله نزاع تا مراجعه

  ۸) ۱/۱۳(  ۲) ۵/۶(  ۶) ۰/۲۰(  ساعت و کمتر ۲۴
  ۳۰) ۲/۴۹(  ۱۹) ۳/۶۱(  ۱۱) ۷/۳۶(  روز) ۳تا  ۱ساعت ( ۷۲تا  ۲۴
  ۱۴) ۰/۲۳(  ۴) ۹/۱۲(  ۱۰) ۳/۳۳(  روز ۶تا  ۴
 ۵) ۲/۸( ۳) ۷/۹( ۲) ۷/۶(  روز ۱۰تا  ۷

 ۴) ۵/۶( ۳) ۷/۹( ۱) ۳/۳(  روز ۱۰بیشتر از 
  ۶۱) ۱۰۰(  ۳۱) ۱۰۰(  ۳۰) ۱۰۰(  جمع

  ۲۳) ۴/۲۷(  ۱۳) ۵/۲۹(  ۱۰) ۰/۲۵(  ذکرنشده
  

روز گذشته رخ  ۵تا  ۲ یاغلب جراحات ط نینظر پزشک معا طبق
 جادیاغلب جراحات در اثر اصابت جسم سخت ا نیداده بود. همچن

 عیما ایو جسم  زیتدار/برنده، جسم نوکشده بود. جسم سخت لبه
 نیشتریها بود. بشده در پروندهحدوث ثبت نیعامل گریاز د زیداغ ن
 بود هایدگیخراش ها ویکبودانواع  مربوط بهشده جادیا بیآس

  ). ۳(جدول 
 زانیها درجه دوم بود و میاغلب سوختگ زین یدر موارد سوختگ

شده تعداد موارد گزارشسطح بدن گزارش شد.  %۳تا  یسوختگ
 نیشتریب مورد بود. ۴و  ۱۱به ترتیب  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴تالم در سال 

تنه، و  ،یصورت، اندام تحتان ،یاندام فوقان بیبه ترت ریدرگ یاعضا
 نیشتریب نیطبق نظر پزشک معا نیسر و گردن بود. همچن

تعداد  نیشتریها و تورم در صورت و سر و گردن، بیکبود
تعداد  نیشتریب ی وفوقان یهادر اندام یسوختگ ی ودگیخراش

  ).۴(جدول  احساس تالم در تنه بود
  

های جراحات طبق نظر پزشک توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی) ۳جدول 
  معاین (اعداد داخل پرانتز، درصد هستند) 

  کل ۱۳۹۵سال   ۱۳۹۴سال   های جراحاتویژگی
  زمان حدوث

  ۱۰) ۹/۱۱(  ۴) ۱/۹( ۶) ۰/۱۵(  روز گذشته ۲تا  ۱
 ۲۳) ۴/۲۷(  ۱۳) ۶/۲۹(  ۱۰) ۰/۲۵(  روز گذشته ۳تا  ۲
 ۲۵) ۸/۲۹(  ۱۳) ۶/۲۹(  ۱۲) ۰/۳۰(  روز گذشته ۵تا  ۳
 ۱۱) ۱/۱۳( ۶) ۶/۱۳( ۵) ۵/۱۲(  روز گذشته ۷تا  ۵
 ۶) ۱/۷( ۳) ۸/۶( ۳) ۵/۷(  روز گذشته ۱۰تا  ۷
 ۲) ۴/۲( ۲) ۵/۴( ۰  هفته گذشته ۳-۲

 ۷) ۳/۸( ۳) ۸/۶( ۴) ۰/۱۰(  هفته ۳بیشتر از 
  ۸۴) ۱۰۰( ۴۴) ۱۰۰(  ۴۰) ۱۰۰(  جمع

  ۱عامل حدوث
  ۶۲) ۱/۷۲( ۲۷) ۴/۶۱(۳۵) ۳/۸۳(  جسم سخت

  ۱۰) ۶/۱۱(  ۶) ۶/۱۳(  ۴) ۵/۹(  تیزوکدار/برنده/جسم نجسم سخت لبه
  ۱۴) ۳/۱۶(  ۱۱) ۰/۲۵(  ۳) ۱/۷(  جسم داغ/مایع داغ

  ۸۶) ۱۰۰( ۴۴) ۱۰۰(  ۴۲) ۱۰۰(  جمع
  ۲آسیب نوع

 ۶۲) ۱/۴۸(  ۲۹) ۰/۴۲( ۳۳) ۰/۵۵(  شدگی/التهابشدگی/ سرخکبودی/سیاه
جراحات (خراشیدگی/ساییدگی 

  حارصه/دامیه)
)۰/۳۵ (۲۱  )۹/۳۱ (۲۲  )۳/۳۳ (۴۳ 

  ۱۵) ۶/۱۱(  ۱۱) ۹/۱۵(  ۴) ۷/۶(  سوختگی/تاول
  ۹) ۰/۷(  ۷) ۱/۱۰(  ۲) ۳/۳(  تورم
  ۱۲۹) ۱۰۰(  ۶۹) ۱۰۰( ۶۰) ۱۰۰(  جمع

  ۲دیدهعضو آسیب
صورت (گوش، چشم، بینی، لب، گونه، 

  چانه، پیشانی)
)۱/۲۶ (۳۰ )۸/۲۸ (۳۰ )۴/۲۷ (۶۰ 

 ۶۱) ۸/۲۷( ۳۲) ۸/۳۰(  ۲۹) ۲/۲۵(  اندام فوقانی
 ۴۳) ۶/۱۹(  ۱۷) ۳/۱۶(  ۲۶) ۶/۲۲(  اندام تحتانی

تنه(کتف، قفسه سینه، پهلو، شکم، 
  زیربغل)

)۴/۱۷ (۲۰ )۲/۲۰ (۲۱  )۷/۱۸ (۴۱  

  ۱۳) ۹/۵(  ۴) ۸/۳(  ۹) ۸/۷(  سر و گردن
  ۱) ۴/۰(  ۰  ۱) ۹/۰(  مقعد
  ۲۱۹) ۱۰۰( ۱۰۴) ۱۰۰(  ۱۱۵) ۱۰۰(  جمع
) تعداد موارد نوع آسیب و ۲) در برخی موارد عامل حدوث بیش از یک مورد بوده است. ۱

دیده بیشتر از تعداد موارد هر سال است، زیرا هر کودک ممکن است دارای عضو آسیب
 دیده باشد.چند عضو و چند قسمت آسیب
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  شده طبق نظر پزشک معاین به تفکیک نوع آسیب (اعداد داخل پرانتز، درصد هستند)دیده ثبتتوزیع فراوانی مطلق و نسبی عضو آسیب )۴جدول 
  جمع  تالم  تورم  سوختگی  خراشیدگی  کبودی  دیدهعضو آسیب

  ۸۲) ۱۰۰(  ۱۱) ۴/۱۳(  ۴) ۹/۴(  ۷) ۵/۸( ۲۶) ۷/۳۱( ۳۴) ۵/۴۱(  گونه، چانه، پیشانی)صورت و سر و گردن (گوش، چشم، بینی، لب، 
  ۴۶) ۱۰۰(  ۵) ۹/۱۰(  ۱) ۲/۲(  ۳) ۵/۶(  ۱۵) ۶/۳۲( ۲۲) ۸/۴۷(  تنه (کتف، قفسه سینه، پهلو، شکم، زیربغل)

  ۶۵) ۱۰۰(  ۲) ۱/۳(  ۲) ۱/۳(  ۱۰) ۳/۱۵(  ۲۳) ۴/۳۵( ۲۸) ۱/۴۳(  اندام فوقانی
  ۴۶) ۱۰۰(  ۲) ۳/۴(  ۲) ۳/۴(  ۵) ۸/۱۰(  ۱۳) ۳/۲۸( ۲۴) ۳/۵۲(  اندام تحتانی

  ۲۳۹) ۱۰۰(  ۲۰) ۴/۸(  ۹) ۷/۳( ۲۵) ۵/۱۰(  ۷۷) ۲/۳۲( ۱۰۸) ۲/۴۵(  جمع

  
ثبت خوراندن دارو به کودک  یو ادعا یار یمورد اختالل هوش کی

مورد دوبار  کی .همراه بود یمنف یکه با تست ادرار شده بود 
مورد  کیجداگانه نزاع،  زودیماه در اثر دو اپ دوحدود  یمراجعه ط

مورد آثار جراحت  کیصورت همزمان، خواهر و برادر به کیمراجعه 
  مشاهده شد. زین اندند یلثه و لق یمورد کبود کیدر مقعد و 

  

  بحث
 یبه پزشک یآزاری ارجاعموارد کودک یدر مطالعه حاضر به بررس

 یهانقص نیها و همچنبیآس یالگو نییبا هدف تع یقانون
 جیموارد پرداخته شد. طبق نتا نیدر ثبت و گزارش ا یاحتمال

دو سال  یآزاری طمورد کودک ۸۴مطالعه حاضر در مجموع تعداد 
 نیثبت شد. اگرچه ا ندراناستان ماز  یقانون یدر ادارات پزشک
 اریبس ]9[آزاری در جامعهوقوع کودک یواقع زانیتعداد در مقابل م
آزاری در کودک خیتوان قله کوه موارد را می نیاندک است، اما ا

در  یجسم بیآس یتوان به الگوهاآن می ینظر گرفت که با بررس
  برد. یکودکان مورد آزار پ

 یسال و تعداد پسران اندک ۸حدود  یسن کودکان ارجاع نیانگیم
سن  نیانگیم زیو همکاران ن گدونها بود. در مطالعه شتریب
سال و تعداد  ۱۰٫۶قرار گرفته بودند  یکه مورد آزار جسم یکاندکو

و همکاران  میان. در مطالعه ]21[از دختران بود شتریب یپسران اندک
از  شتریسال و تعداد پسران ب ۵آزار حدود  موردسن کودکان 
  .]22[دختران بود

پنجم موارد پدر بود و در کیدر اغلب موارد مادر کودک و در  همراه
حادثه  نیآزار پدر گزارش شد. فاصله باغلب موارد فرد کودک

 ساعت بود. در مطالعه ۷۲تا مراجعه در اغلب موارد کمتر از  ییادعا
گزارش  نیفرد آزارگر در اغلب موارد والد زیو همکاران ن گدونها

رود در است که اگرچه انتظار می نیتوجه ا. نکته قابل ]21[شدند
اما در  ،دقت ثبت شودبه اتیجزئ یتمام یقانون یپزشک یهاپرونده
 یشده ذکر نشده بود که چه کسیبررس یهااز پرونده یمیحدود ن

 یهااز پرونده یمیهمراه کودک مراجعه نموده است و تنها در ن
 جادیرا ا بیآس یکه چه کس دمطالعه ذکر ش نیشده در ایبررس

در حدود  زیتا مراجعه ن ییحادثه ادعا نینموده است. فاصله ب
نقص  نیها ثبت نشده بود. اگرچه ممکن است اچهارم پروندهکی

مشاهده  شتریب یو درمان یموجود در مراکز بهداشت یهادر پرونده
از  یتعداددر  زیشده نثبت یهاپرونده یکه در بررس یطور شود؛ به
شده  بیو چگونه باعث آس یها ثبت نشده بود که چه کسپرونده

 یرشد و تکامل یهایژگیو ب،یآس یهایژگیو نیاست. همچن

 یهااستفاده از فرم تینقص، اهم نی. ا]22[کودک ذکر نشده بود
  دهد.آزاری را نشان میمصاحبه و ثبت استاندارد موارد کودک

روز گذشته، در  ۵تا  ۲ یاغلب جراحات ط نینظر پزشک معا طبق
مورد با فاصله نزاع  نیشده بود که ا جادیاثر اصابت جسم سخت ا

داشت. هر چه  یتوسط همراه کودک همخوان ییتا مراجعه ادعا
آزاری و مراجعه کمتر باشد، امکان وقوع کودک نیب یفاصله زمان

 نیشتری. ب]23[شوداطالعات فراهم می شتریچه ب هر یابیدست
ود. ب هایدگیخراشانواع  ها ویکبود انواع دهشجادیا بیآس
و صورت و سپس  یاندام فوقان بیبه ترت ریدرگ یاعضا نیشتریب

ها و یکبود نیشتریب نیو تنه بوده است. همچن یاندام تحتان
 ی ودگیتعداد خراش نیشتریتورم در صورت و سر و گردن، ب

تعداد احساس تالم در  نیشتریب ی وفوقان یهااندامدر  یسوختگ
 بینوع آس کیاز  شیموارد ب %۴۰تنه بوده است. در حدود 
آزاری موارد شده با عنوان کودکثبت یهامشاهده شد. در پرونده

نشد. که  افتیمرگ  ای یداخل دیشد بیآس ،یمانند شکستگ دیشد
 ،است یموارد نیچن قوعدهنده عدم وظاهر نشانامر اگرچه بهاین 

]24 ,مارستانیشامل مراجعه به ب یگر یتواند علل داما در واقع می

و  میانداشته باشد. در مطالعه  غیرهو  تی، صرف نظر از شکا25[
 ،یکبود بیشده به ترتثبت یهابیآس نیشتریب زیهمکاران ن
 یدر نظر داشت که برخ دی. با]22[سر بود یو تروما یشکستگ

و  یشانیآرنج، پ ایها در نقاط برآمده بدن مانند ساق پا، زانو بیآس
ودن حادثه در بیاما احتمال تصادف ،باشد یتواند تصادفچانه می
ها، گوش و مانند گونه، چشم ییدر اعضا بیآس جادیصورت ا
و باسن و  تالیژن هیبازو و ران، شکم، ناح یسطح داخل ،گردن

موارد  در. ]10[کمتر است انزمصورت همبه بیوجود چند نوع آس
تا  یسوختگ زانیها درجه دوم بود و میاغلب سوختگ یسوختگ
در  یعامل سوختگ نیترعیشا رانیسطح بدن گزارش شد. در ا ۳%

در  ی، اما در مطالعه حاضر عامل سوختگ]26[کودکان آب داغ است
دهنده تواند نشانتفاوت می نیاکثر موارد جسم داغ بود. ا

. از دینما دییآزاری را تاکودک یالگوباشد و  یسوختگبودن یعمد
سوختگی از طریق  در کودکان یسوختگ عیاگرچه شکل شا یطرف
مطالعه  نیدر ا یسوختگ یالگو نی، اما ا]27[استوری در آب غوطه

  مشاهده نشد.
که در هر سازمان ارایه  یو تفاوت خدمات یسازمان یهااستیس
کودکان نقش  پزشکی قانونی نهیمصاحبه معا یشود، در چگونگمی
 یهاآزاری در سازمانکودک فیکردن تعارکپارچهیدارد.  ییبسزا

. ]28[آزاری استبه کودک حیارایه پاسخ صح یهااز راه یکیمختلف 
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ع عدم وقو ایوقوع  قاً یدق نیارود که پزشک معاگرچه انتظار نمی
ها افتهیاما مصاحبه با کودک و ثبت  ،دهد صیآزاری را تشخکودک

 یخوانهم یشواهد در مرجع قانون ریای باشد که با سابه گونه دیبا
به داستان  دیبا نیراستا پزشک معا نیداشته باشد. در ا ییباال

مشاهدات خود شامل  یهمراه گوش دهد و همخوان ایکودک 
 یهاتکامل کودک با گفته تیاط آن با وضعو ارتب بیآس میز مکان

. در کنار ارتباط ]10[را ثبت کند جیقرار دهد و نتا یآنان را مورد بررس
گر در مصاحبه ییسن و حافظه کودک، توانا نیب دهیچیپ
کودک در اظهار اطالعات  ییو توانا لیآوردن اطالعات و تمادستهب
 یهاشده در پروندهاطالعات ثبتبه . با توجه ]23[مهم است اریبس

ای شود. مصاحبهمی دهیمصاحبه موثر د کی یخال یموجود، جا
شده که مانند شناخته یخوببه یاساس استانداردهار ب افتهیساختار
با  (NICHD)سازمان ملی سالمت کودک و توسعه انسانی  پروتکل

 اتیآوردن جزئادیواالت بازپاسخ، به کودک در بهئاستفاده از س
  .]23 ,29[حادثه کمک کند یاصل تیحادثه و کشف ماه

با  یادیمطالعه تا حدود ز نیشده در امشاهده جسمی یهابیآس
با  یدارد. از طرف یآزاری همخوانکودک بیشده آسثابت یالگوها

 یهافرم یر یکارگهو ب میتوجه به نقص ثبت اطالعات، ضرورت تنظ
خورد. در به چشم می یجهان یهااستاندارد با استفاده از پروتکل
تنها  ،یقانون یبه پزشک یآزاری ارجاعمجموع اگرچه موارد کودک

آزاری باشد، اما با کودک دهیپد یخیکوه  کیتواند نشانگر قله می
است که  یموارد اغلب شامل موارد آزار جسم نیا که نیتوجه به ا

در  نهرایشگیمداخالت پ یاجرابا هستند، لذا  یشواهد ظاهر  یدارا
مراکز  ،یستیها مانند بهزسازمان ریسا یسطوح مختلف و با همکار 

در جهت  ییهاتوان گاممی ییو قضا یو مراجع انتظام یبهداشت
  برداشت. دهیکودکان آزارد طیبهبود شرا
شده ثبت یهاهمطالعه، وجود نقص در پروند نیا یهاتیاز محدود
ها فراهم نشد. جامع داده یبود که امکان بررس یقانون یدر پزشک
 یآزار موارد کودک نهینگر در زمندهیشود مطالعات آیم شنهادیلذا پ
  انجام شود. یقانون یبه پزشک یارجاع

  

  گیرینتیجه
 یبا الگوها یادیشده تا حدود زمشاهده جسمی یهابیآس
با توجه به  یدارد. از طرف یآزاری همخوانکودک بیشده آسثابت

 یهافرم یر یکارگهو ب مینقص ثبت اطالعات، ضرورت تنظ
  خورد.به چشم می یجهان یهااستاندارد با استفاده از پروتکل

  
پژوهشی مصوب در مرکز  این مقاله حاصل طرحی: تشکر و قدردان

تحقیقات پزشکی قانونی ایران است. بدین وسیله از کلیه کارکنان ادارات 
های مطالعه آوری دادهپزشکی قانونی استان مازندران که در جمع

   آید.همکاری نمودند، تشکر به عمل می
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