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 **اهلل آقابخشی بیحب، *یه تکفلیمرض

با کودکان است و  ین انواع بدرفتاریتر عین و شاتری مهماز  یکیغفلت از کودکان  مقدمه:
 منظور بهن پژوهش یهر منطقه است. ا یط بومیار وابسته به شراین حدود آن بسییف و تعیتعر

با  غفلت از کودکان در شهر تهران های هن نشانییبه تع، واقع شدهص کودکان مورد غفلت یتشخ
 ن حوزه پرداخته است. یبا استفاده از نظرات متخصصان ا یو رفتار یجسمان ی ها هتمرکز بر نشان
کرت و یوه لیبه ش یده همراه با نمره، در سه مرحله یک دلفین پژوهش از تکنیدر اروش: 

 متخصصان استفاده شده است. یفیل نظرات کیتحل
نشانه( و 14) یجسمان های هنشانه در دو گروه نشان 55ی، سه مرحله دلف یپس از ط:  ها هافتی
 نشانه( غفلت از کودکان مورد اجماع واقع شدند. 05) یی رفتار ها هنشان

کودکان و  یاساس یازهایده با نیبه اجماع رس ی ها هن نشانیکه ب یا سهیو مقا یدر بررسبحث: 
، کودکان بودند یاساس یازهایرنده نیدربرگ  ها هن نشانیا، ر کشورها صورت گرفتیسا ی ها هنشان

 یول، ز اشاره شده استیر کشورها نیدر منابع سا، دهیبه اجماع رس ی ها هن به اغلب نشانیهمچن
ن یکنندگان ا باشد که مشارکت یت باالتریاز اولو یتواند ناشیز وجود دارد که مین یجزئ ی تهاتفاو

 اند. داده نهایی ی ها هپژوهش به نشان
غفلت  یها هنشانی، کودک آزار، غفلت از کودکان، با کودکان یبدرفتار:  ها هکلید واژ

 76/3/31تاریخ پذیرش:               8/7/31 تاریخ دریافت:

 
دانشاگاه عالماه   ی، اجتمااع  یارشاد رشاته ماددکار    یدر مقطع کارشناسا  یه تکفلینامه مرض انین مقاله برگرفته از پای. ا1

 .اله آقابخشی بوده است به راهنمایی دکتر حبیب ییطباطبا
 دانشگاه عالمه طباطبائی ، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی<marzieh.takaffoli@gmail.com> ()نویسنده مسئول 

 واحد رودهنی، دانشگاه آزاد اسالم،  شناس دکتر جامعه 

  های غفلت در کودکان شهر تهرانتعیین نشانه

1جسمانی و رفتاری کودک( های )نشانه
 

mailto:%3cmarzieh.takaffoli@gmail.com%3e
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 مقدمه

ل مختلف قادر به یاند که به دال ن اقشار جامعهیرتریپذ بیهمواره جزء آس کودکان

ن خود دارند اما در یخصوص والد ت بزرگساالن بهیاز به حمایحفاظت از خود نبوده و ن

با  یاز جمله بدرفتار یمسائل و مشکالت، نیوالد یستگیت و ناشایکفا عدم علت به یموارد

 یاز ابعاد بدرفتار یکیغفلت از کودکان  .کند ید میت کودکان را تهدیکودک سالمت و امن

، و مرواراستی 1440، کریگتون) ن آن در نظر گرفته شده استیتر عیبا کودک و شا

از بین موارد اثبات شده  1447تا  1441ی  در استرالیا و انگلستان در سالها (.1444

(. با توجه 1440بدرفتاری با کودک، بیشترین موارد مربوط به غفلت بوده است )کریگتون، 

 1441در سال  یتوجه به گزارش سیستم رفاه کودک آمریکا، غفلت با تفاوت قابل

 که مرتبط با یر کودکانیوم % مرگ36 تقریباًبا کودک بوده است و  ین نوع بدرفتاریتر جیرا

و همکاران،  تزیدوبوو) از غفلت شمرده شده است یناش، اند با کودک بوده یبدرفتار

1411.) 

به  نهاانجام شده است که در آ یدر رابطه با کودک آزار یمتعدد ی شهاران پژوهیدر ا

م و یو عال فراوانیوع و یزان شیم، آن یامدهایپی، آزار ن علل کودکییو تب یشناس سبب

موردتوجه واقع شده  شهان پژوهیشتر در ایاما آنچه باند،  تهآن پرداخص یتشخ ی ها هنشان

بوده است و کمتر به  یعاطف یآزار هم کودک یو در موارد اندک یجسم یآزار کودک، است

توان  یم یتوجه ن کمیآن پرداخته شده است که از جمله علل ا یغفلت از کودکان و بررس

 ر اشاره کرد:یبه موارد ز

 به همراه ندارد. یحاد یامدهایاز کودکان پدر ظاهر غفلت  -

 و ابهام وجود دارد. یسردرگم، در مورد عرصه و حدود غفلت -

                                                           
1. Creighton 

2. Mavarasti 

3. Dubowitz 
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 ن را مقصر دانست.یتوان والد ین فقر و غفلت نمیب یهمبستگ علت به -

 از موضوع دارند. یو شناخت اندک یمردم و متخصصان آگاه -

 باط دارد.ارت یگریار دیبس یرهایده است و با متغیچیموضوع غفلت پ -

نداشتند  مسئلهخود با  یریبه درگ یلیچندان تمامسئله، بودن  ینشدنحل علت به -

 (.1781ی، )ذوالفقار

که  ین معنیبد، است یک امر نسبیبا کودک  ید در نظر داشت که بدرفتارین بایهمچن

در  یرفتار، بسا شود. چه یاز آن م یمتفاوت یتلق، هر منطقه یبا توجه به فرهنگ و باورها

 یا در جامعه ید ولیمحسوب شده و جرم به حساب آ یآزار ک جامعه مصداق کودکی

ک یتوان  یموارد نم ین در بعضی(. بنابرا1736ی، محسوب شود )کاهان یک امر عاد، یگرید

بر ابعاد و  تأکیدبا  در نظر گرفت و صرفاً  هاجوامع و فرهنگ یتمام یکسان براینسخه 

آن در کشور خود  ییو شناسا یریگبه اندازه یالمللنیب یو حت یف شده غربیتعر ی هاشکل

 پرداخت. 

،  ها هق نشانیشناخت دق، از آن یریشگیپ ین قدم برایاول، ت موضوعیبا توجه به اهم

 یو اجتماع یط فرهنگیکننده آن با توجه به شرا ن و محافظتیابعاد و عوامل خطرآفر

 ی ها هن نشانیین پژوهش تعیهدف ا، رو نیز اط هر منطقه است. این شرایکشورمان و همچن

توان از  یکه م یی راههااز  یکیغفلت در کودکان شهر تهران است.  یو رفتار یجسمان

 نظر بهاتکا ، دیمنطقه رس یط بومیبا توجه به شرا  ها هن نشانیاز ا یق آن به اجماعیطر

راهنما  عنوان به  ها هن نشانیت انهایمختلف حوزه کودک است تا در  های همتخصصان رشت

، هرچه زودتر موارد غفلت ییرد تا در شناسایمرتبط قرار گ ی ها هحرف یار تمامیدر اخت

، از آثار سوء آن بر سالمت کودکان یریشگیجه پیو در نت مؤثرمداخله  ی ها هطرح برنام

 بردارند. یقابل توجه ی هاگام
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 ينه تجربیشیپ

 یدهانهاو   نهاسازما، کشورها صورت گرفت ریکه بر منابع موجود بر سا یدر مرور

غفلت  های هبه ارائه نشان، صورت گرفته در کشورشان شهایپژوه یبر مبنا یمتعدد ییاجرا

 ییشود. )سازمان اجرا یاشاره م نهااز آ یدر کودکان پرداخته بودند که در ادامه به تعداد

ملکرد حفاظت و رفاه وه عیش» ی( در دفترچه راهنما1411،  1رلندیا یخدمات بهداشت

 ی ها هنشان» گروه چهار غفلت را در ی ها هنشان، ارائه کرده است 1411که در سال « کودک

غفلت  ی ها هنشان»، «ا ظاهر کودکان قابل مشاهده استیغفلت از کودکان که در رفتار 

غفلت در  ی ها هنشان»و « ط منزلیغفلت در مح ی ها هنشان»، «نیوالد یممکن در رفتارها

ا ظاهر یغفلت از کودکان که در رفتار  ی ها هنشان»کرده است که از  یمعرف« تر بزرگفرزندان 

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز ین راهنما میبا ا« کودکان قابل مشاهده است

 پوشد. یکهنه و پاره م، کوچک یلیخ، بزرگ یلیخ، فیکث ی هالباس -

به مدرسه   یکم غذایی غذا دارد و مواد یکند و تقاضا یم یهمواره احساس گرسنگ -

 آورد. یم

 شود. یم یی شهااغلب در مورد مراقبت توسط خواهر و برادر گزار -

 است. یو دندانپزشک یمشکالت پزشک یدارا -

 شود. ش رخ داده ظاهر مییاز حوادث برا یکه ناش یمستمرا با صدمات -

 یرفتارها، فیضع یقیتطب ی ییهاتوانای، پرخاشگری، فعال شیمانند ب یرفتار ی ها هنشان -

 و... دارد. یخودآزاری، جنس یدیق یب، گرانیش از اندازه با دیت بیمیصمی، تکانش

 1کایو آمریالت اوهایدپارتمان خدمات اشتغال و خانواده ا، دفتر کودکان و خانواده

ئه داده ارا، کنند یکه با کودکان کار م یانیآموزگاران و مرب یبرا یی( دفترچه راهنما1411)

، نین رفتار والدیه کرده با دقت در ظاهر و رفتار کودک و همچنیاست که در آن توص

                                                           
1. Health Service Executive Organization

2. Ohio Department of Job and Family Services
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را در چهارگروه   ها هن نشانیکنند. او ا یو معرف ییکودکان موردغفلت واقع شده را شناسا

رفتار »، «ن در ارتباط با آموزگاریرفتار والد»، «رفتار کودک»، «کودک یو جسمان یظاهر»

به « کودک یو جسمان یظاهر» ی ها هاست. در نشان کرده یمعرف« غفلتگربزرگساالن 

، نامتناسب با فصل ی هالباس، ادیدر دفعات ز یا سوختگیتاول ی، کمبود چون یموارد

« رفتار کودک» ی ها هنشان ... اشاره کرده است و در متعدد ی یهاماریب، اریبس یسوختگ آفتاب

، تیبه مشارکت و فعال یعالقگ یب، دن سرکالسیمداوم و خواب یچون خستگ یبه موارد

 .... اشاره شده است مکرر از مدرسه و ی تهابیغ، مداوم به مدرسه تأخیر

به  نهات، شده بودند یغفلت از کودکان معرف ی ها هنشان نهاکه در آ یاز منابع یتعداد

، دویدر کودک( اشاره کرده بودند)پول یو رفتار یجسمان ی ها ه)نشان  ها هن نشانیدوگروه از ا

، (، )مرکز کودکان و نوجوانان آرکانزاس1411، ، )مرکز تحقیقات آموزش والدین(1411

که  اما درواقع برای تشخیص این .(1448(، )وزارت توسعه کودکان و خانواده، 1441

در خود   ها هنشان که به این کودکی مورد غفلت واقع شده است، نیاز است که عالوه بر این

 یعن، یقرار دارد نهاکه کودک در تعامل با آ یی هاستمیر سیشود به سا یکودک پرداخته م

 یابیص و ارزیز توجه شود تا بتوان تشخیکودک ن یط زندگیر فرزندان و محیسا، نیوالد

 رد. یاز غفلت صورت گ یکامل و درست

ژه یو به با کودکان یبدرفتارنه یدر زم یمحدود نسبتاًدر کشور ما مطالعات پراکنده و 

اند که بر  یژگین ویا ین مطالعات دارایغفلت از کودکان صورت گرفته است. اکثر ا

ز یاند و در آن به موضوع غفلت از کودکان ن با کودک متمرکز بوده یبدرفتار یموضوع کل

در ، شده است. درواقع با کودک پرداخته یو بدرفتار یآزار از ابعاد کودک یکی عنوان به

آن  ی ها هبه موضوع غفلت از کودکان و نشان یاختصاص صورت بهکه  یداخل کشور پژوهش

 اند. آورده شده  شهان پژوهیاز ا یافت نشد. در ادامه تعداد، یبپردازد

                                                           

1. The Parenting Education Resource Center

2. Central Arkansas Kids
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به  یرشناسیگ و همه یفیتوص یا وهیبه ش یا ( در مطالعه1785و همکاران ) یخوشاب

شهر تهران در سال  ییآموزان دوره راهنما در دانش یآزار وع کودکیزان شیم یبررس

 1674ان یدر م یتوجه یوع بین پژوهش نشان داد که شیج ایپرداختند. نتا 85-86 یلیتحص

وع مربوط به فراهم نکردن ین شیشتریب ی% است و در بعد غفلت جسمان6/14، آموز دانش

نسبت به  یتوجه یمربوط به ب یدر بعد آموزش، ح در خارج از منزلیامکانات تفر

وع ین شیشتریب یو در بعد عاطف یآموزش یازهایفراهم آوردن ن مدرسه و عدم ی تهادرخواس

 کودک است. ی یهامند نسبت به عالقه یتوجه یو ب یت عاطفیحما مربوط به عدم

آموزان دوره  در میان دانش یآزار وع کودکیش ی( به بررس1783زه و همکاران )یو

طه یسه ح، ساخته محقق نامه پرسشبا استفاده از  نهاتهران پرداختند. آ ی نهامتوسطه شهرستا

ج یکردند. نتا یآموز را بررسدانش 873ن یدر ب یتوجه یو ب یو عاطف یجسم یآزار کودک

بوده است و  یغفلت و آزارجسمی، آزارعاطف، وعیزان شیب مین پژوهش نشان داد که ترتیا

 یتوجه ینزد پزشک و ب یفرزند و نبردن و یماریب به یتوجه یموارد ب یتوجه یطه بیدر ح

 اند. فرزند مطرح شده ی یهامند به عالقه

آموزان پسر  ان دانشیدر م یآزار وع کودکیزان شین میی( به تع1711)ی لیکائیزمانلو و م

و  یافسردگ یرهایمتغ یق بررسیآن از طر ینیب شین پیل و همچنیشهر اردب ییدوره راهنما

نوجوانان پسر آنان پرداختند. براساس  یو سالمت روان یدلبستگ ی هاسبک، نیاضطراب والد

در معرض ، آموز مورد آزمون دانش 1444% از 86/10، ن پژوهشیج حاصل از اینتا

آزار ی، غفلت عاطفی، عاطف یآزار باالتر از متوسط قرار گرفته و کودک یآزار کودک

 اند. انواع بودهن یتر عیب شایبه ترت یو غفلت جسمان یجسمان

که منجر  یعوامل، است ییایده و پویچیموضوع غفلت از کودکان بحث پ: ینظر يمبان

با توجه به  یاز آن همگ یریشگیکارآمد جهت پ یهایطور استراتژ نیشوند و هم یبه آن م

، و عامل آن ین قربانیدهد و ارتباط ب یدر آن رخ م یکه بدرفتار ای ، زمینهسن کودک

از  یریشگیپ یالملل نیبهداشت و جامعه ب یسازمان جهان) شود یدر آن مموجب تفاوت 
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ا وجود یب یوقوع آس، سن کودک، چون فرهنگ یمسائل .(1445،  1و غفلت یآزار کودک

و   شهاجاد چالیموجب ا زان شدت و استمرار غفلتیم، ت والدیقصد و ن، بیخطر آس

، )موران(، 1411، تزی)دوبوواند  شدهغفلت ف یدر ارتباط با تعر یمختلف ینظرها اختالف

(. اما بدون وجود یک تعریف مشخص و 1445، پانفیلیس (، )دی1446، (، )واتسون1441

ممکن نیست و موجب تفاوت و تغییرپذیری در مدیریت موارد   ثابت، مقایسه پژوهشها

اجماعی که  مبا وجود این، در کنار تمامی موارد عد (.1445پانفلیس،  دی)شود  غفلت نیز می

 کودکان از غفلت که یمتفاوت یکردهایرو بررسی و مرور در تعریف غفلت وجود دارد، در

، هستند مشترک غفلت از مختلف فیتعار در که یعنصر چهار 6سیداو، اند کرده فیتعر را

 یازهاین (1414ی، س و همکاران؛ به نقل از مردانیاست )داو کرده انیب صورت نیا به را

 به بیآس خطر ای بیآس، ارات و پاسخگو بودن افراد مسئولیاخت، نشده کودک برآورده

از  یتوان گفت که بعض یمراقب. در مجموع م یبرا شده فیتعر یکودک و استانداردها

، عنوان خواهد شد نهااز آ یز تعدادیاند و در ادامه ن ان شدهیکه از غفلت ب یف مختلفیتعار

 .شوند یمن موارد اشتراک را شامل یاکثرا ا

، و غفلت یآزار از کودک یریشگیپ یالملل نیبهداشت و جامعه ب ی)سازمان جهان

د از نهان دو یکه ا یفیاند. تعر تر خشونت قرار داده ی(. غفلت را در مفهوم کل1445

 یرسان جسمان بیآس یرفتارها یتمام»ن شرح است: یبه ا، اند با کودک ارائه کرده یبدرفتار

که منجر  یکش ر انواع بهرهیا سای یغاتیاستفاده تبل، انهیگرا رفتار غفلتی، آزارجنسی، و عاطف

ن شأن و یبقا و رشد کودک و همچن، ب به سالمتیش خطر آسیا افزای یب واقعیبه آس

 یرا بدرفتار، اعتماد و قدرت است، تیبر مسئول یکه مبتن ینه روابطیدر زم، گاه کودکیجا

خشونت و سالمت به همراه مجمع مشاور سازمان  یطبق گزارش جهان«. ندیبا کودک گو

                                                           

1. WHO and ISPCAN         2. Moran         3. Watson

4. DePanfilis               5. Davies 
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با  یچهار نوع بدرفتار، 1111در  یآزاراز کودک یریشگیدر ارتباط با پ یبهداشت جهان

و غفلت.  یو روان یآزارعاطفی، آزارجنسی، ص داده شده است: آزارجسمانیکودک تشخ

در طول   یهاو ناکام  تهااز شکس ییا الگویو مجزا  نهات یکه غفلت شامل وقوع رخدادها

ط یخانواده که مسئول فراهم ساختن شرا یر اعضایا ساین یله والدیزمان است که به وس

ی، رشد عاطف، سالمت ی ها هاز حوز یکیشتر از یا بیک یرشد و رفاه کودک هستند در 

 «.دهد یرخ م یزندگ یمن برایط ایسرپناه و شرا، هیتغذ، آموزش

اگر ، شود یتوان گفت که کودک موردغفلت واقع م ی( م1446) واتسون نظر بهبا توجه 

ت مراقبت از او را یکه مسئول یاو توسط کسان یرشد یازهاینی، در حوزه انتظارات فرهنگ

ا یا نبودن یجرم بودن ، تین موضوع بدون توجه به قصد و نینشود و ا تأمینعهده دارند  به

مزمن بودن و شدت و ، تیمجرمی، ورزسطح قصد ست.نهاآ یتیو قوم ینه اجتماعیزم شیپ

 یت قانونیوضع ید در زمان بررسیبا یتیو قوم ینه اجتماعیزم شین پیو همچن یسخت

 .ن نحوه ارائه خدمات در نظر گرفته شودیموضوع و همچن

که کمپ و  ید گفت از زمانیبا، کننده غفلت از کودکان نییتب ی ها یهدر رابطه با نظر

، را مطرح کردند 1«وشتم واقع شده سندرم کودک موردضرب» ( اصطالح1151) 1همکارانش

، کوی)کانل و اسکانپ با کودک ارائه شده است یح بدرفتاریتوض یبرا یادیز ی ها یهنظر

 یبند در چهار گروه دسته  ها یهن نظریاند که ا عنوان کرده کوی(. کانل و اسکانپ1446

( 0 و یاجتماع یریادگی( 7ی، شناخت جامعه ی مدلها( 1ی، ختشنا روان ی مدلها( 1شوند:  یم

 . (همان)با کودک دارد  یدر درک بهتر بدرفتار یکه هر گروه سهم 0یطیمح ستیز ی مدلها

شناختی و شخصیتی افرادی که به بدرفتاری  ی روان  گیهاویژ، شناختی ی روان در مدلها 

شناختی بر عوامل اجتماعی مانند  گیرد. مدلهای جامعه مدنظر قرار می، پردازندو خشونت می

انزوای اجتماعی و پذیرش اجتماعی خشونت ، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، فقر

                                                           
1. Kempe                2. battered child syndrome

3. Scannapieco and Connell     4. ecological 
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طبق نظریه یادگیری (. 1446، در جوامع و حمایت اجتماعی تأکید دارند )کانل و اسکانپیکو

افراد یی که  خشونت جنبه یادگیری دارد و ریشه خشونتها، (1114،  1اجتماعی )بندورا

(. 1780، شان یافت )جنگروی توان در دوران کودکی شوند را می بزرگسال مرتکب می

 محیطی را برای مراحل رشد بشر پیشنهاد داد و بلسکی ( رویکرد زیست1131برانفنبرنر )

ی  ( این مدل را با بدرفتاری با کودک تطبیق داد. آنچه این مدل را از سایر مدلها1184)

سطحی و  وجهی به تفاسیری چند تغییر جهت آن از فرآیندی تک، دساز نظری متفاوت می

ی  برمبنای مدلها، بعدی بلسکی (. در رویکرد چند1446، تبادلی است )کانل و اسکانپیکو

ی  گیهاقبلی یک مدل تعاملی ارائه شده است که بدرفتاری با کودک را نتیجه ویژ

 (. 1446، وبیژ)داند شناختی می شناختی و جامعه روان، بیولوژیکی

 روش

استخراج نظر متخصصان در حوزه غفلت از کودکان و  یبرا، رو شیدر پژوهش پ

استفاده شده  یک دلفیاز تکن، غفلت از کودکان یو رفتار یجسمان ی ها هنشان ییشناسا

استفاده  یفینظرات ک ییل محتوایکرت و تحلیوه لیبه ش یدهاست که در آن محقق از نمره

 کرده است.

ی  ها ان رشتهصاحبنظردر این مطالعه، گیری:  جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه

ویژه افرادی که در ارتباط با بدرفتاری با کودک سابقه فعالیت  مختلف مرتبط با کودک، به

اند، همچنین فعاالن و شاغالن در این حوزه که دارای سابقه فعالیت  آموزشی و پژوهشی داشته

 عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.  اجرایی یا بالینی بودند، به

 

                                                           
1. Bandura

2. Juby
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 ي( حجم نمونه در مراحل مختلف دلف1جدول )

 نمونه نهایيحجم  ه نمونهیاولحجم  يمراحل دلف

 76 07 مرحله اول

 74 76 مرحله دوم

 13 74 مرحله سوم

 

متخصصان و فعاالن حوزه  ییهدفمند به شناسا یا وهیابتدا با ش، انتخاب نمونه یبرا

ن حوزه یفعال در ا ی نهادها و سازمانهان یکودک با استفاده از منابع و مقاالت و همچن

ر یدر ارتباط با سا نهااز آی، برف گلوله یریگ مراجعه با روش نمونهپرداخته شد و پس از 

زش نمونه در طول یبا توجه به ر پرسش شد.، کنند یه میمشارکت توص یکه برا یافراد

 (.1ه آن کمتر شده است )جدول ینمونه از حجم اول نهاییحجم ، ق در مراحل مختلفیتحق

اطالعات از  یآور جمع یبرا یروش دلفاز ، ن پژوهشیدر ا:  ها هداد یآور روش جمع

 یندیآفر یدلف روشان حوزه کودک استفاده شده است. صاحبنظرمتخصصان و 

از کارشناسان و  یدانش موجود در نزد گروه یبند و طبقه یآور جمع یافته برایساختار

 هشد کنترل دن افراد و بازخورین ایدر ب یی ها نامه پرسشع یق توزیخبرگان است که از طر

 (. 1443، )اسکولموسکی گیرد میصورت  یافتیو نظرات در  هاپاسخ

توسط یک تیم کوچک طراحی شده و به  نامه که تحقیق دلفی با یک پرسش معموالً

گشت، ازب  ها نامه شود. وقتی پرسش آغاز می، شود تری از متخصصان فرستاده می گروه بزرگ

اند مورد بررسی قرار  یشان بیان کرده هاو دالیلی که متخصصان برای پاسخ  هاپاسخ طیف

 ق نباشد حذفینه تحقیبا اهداف زم مواردی که مرتبطو  شوند نویسی می گرفته، خالصه

شود. متخصصان اجازه  یمتخصصان فرستاده م یبرا خالصهگزارش ، . پس از آنشوندیم

                                                           

1. Skulmoski

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81
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مورد  ج دور دوم مجدداًین نتایر دهند و اییج تغیشان را براساس نتای هادارند که پاسخ

در مورد نظرات  یاجماع که اینابد تا ی  یند ادامه میآن فریرد. ایگیمحققان قرار م یابیارز

 اند.  دهیا مشخص شود که متخصصان به توافق نرسیحاصل شود 

کنندگان  در مرحلة مقدماتی تحقیق به شناسایی و انتخاب مشارکتق: مراحل اجرای تحقی

)جامعه آماری( و همچنین مرور و بررسی اسنادی ادبیات و مطالعات موجود در رابطه با غفلت 

نامه دور اول طراحی شد. با  کودکان در ایران و سایر کشورها پرداخته و با توجه به آن، پرسش

توان در شش گروه  ی غفلت در کودکان را می ها اع نشانهتوجه بررسی صورت گرفته، انو

کودکان، رفتاری کودکان، رفتار والدین، تعامالت والدین و کودک، محیط زندگی  1)جسمانی

تر کودک( قرار داد که در این تحقیق با توجه به اهمیت  کودک و خواهر و برادرهای بزرگ

صورت متمرکز تنها به بررسی این دو گروه  ی جسمانی و رفتاری خود کودک، به ها نشانه

 است در پژوهشهای دیگر به سایر گروهها نیز پرداخته شود.پرداخته شده است، اما الزم 

در رابطه با هدف از  یحاتیابتدا توضی، دور اول دلف یشده برا یطراح نامه پرسشدر 

کنندگان در  رنظرات مشارکتیق و موضوع غفلت ارائه شد و در ادامه با دو سوال باز زیتحق

ش یافزا یبرا نامه پرسش یشکل و محتواشد.  یآور جمع ها هن دو گروه از نشانیرابطه با ا

 شد. تأییدو  یت اعتبار آن توسط سه نفر از متخصصان بررسیقابل

 شود؟  دهید شده واقع غفلت مورد کودک در است ممکن یجسمان ی ها هنشان چه

 غفلت مورد کودک که داد احتمال توان می یجسمان های هنشان چه به توجه با ای)

 است؟( شده واقع

 غفلت مورد کودک در است ممکن یاجتماع /یعاطف /یرفتار ی ها هنشان چه 

 شود؟ دهید شده واقع

ل شد. یپنل متخصصان تکم ینفر از اعضا 76توسط  نامه ی، پرسشدر مرحله اول دلف

                                                           
1. physical 
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 یتخصص یروانپزشک، یاجتماع یمددکارن مرحله شامل یکنندگان ا مشارکت ی ها هرشت

، پزشک متخصص اطفالی، پرستاری، سشنا روانمختلف  یشهاگرا، کودک و نوجوان

 بوده است. یحقوق و رفاه اجتماعی، شناس جامعه، مشاوره

 ه توسط محقق استخراج شد کهیاول یه مجزایگو144 در مجموع حدود ، ن مرحلهیدر ا

ه یگو 61ماند ) یه باقیگو 134، نفر از متخصصان  با سه یجلسات فرد یپس از برگزار

ی، موارد تکرار، ن جلساتیا ی(. طیگروه رفتار یه برایگو 111و  یگروه جسمان یبرا

ز ادغام شدند. با توجه به ین  ها یهاز گو یرمرتبط حذف شدند و تعدادیو غ یهمپوشان یدارا

ن بود که یا نامه پرسشن ین شد. هدف از ایتدو تهایافیساختار مهین نامه ، پرسش ها یهن گویا

کرت یف لیشده براساس نظرات خودشان در ط استخراج ی ها یهک از گویمتخصصان به هر

ان کنند. یه بیدات خود را در رابطه با هر گونهاشینظرات و پ، نیبر ا  نمره دهند و عالوه

صورت گرفته و  ی هالیتحل، کنندگاناز مرحله قبل )تعداد مشارکت یگزارش، نیهمچن

د شده بوده است. یق نامه پرسشدر  زیاند( ن ه اشاره کردهیکه به هر گو یافراد فراوانیدرصد 

 آورده شده است. یمرحله دوم دلف نامه پرسشاز  ای نمونه( 1در جدول شماره )

 ی ها هان در رشتصاحبنظرنفر از 74مرحله دوم توسط  نامه ی، پرسشدر مرحله دوم دلف

 یسشنا روانمختلف  ، گرایشهایکودک و نوجوان یتخصصیروانپزشک، یاجتماع یمددکار

ل شد. با استفاده از یتکم یحقوق و رفاه اجتماعی، شناس جامعه، مشاورهی، و پرستار

انحراف ، نیانگیه میهر گو یبرا، داده شده ی هاپاسخ یل کمیتحل یبرا SPSSافزار  نرم

  ها هل نشانیو تحل یبررس یان براصاحبنظرنفر از  آن محاسبه شد. با سه یانه و نمایم، اریمع

دور دوم  نامه پرسشارائه شده در  یفیکسب شده و نظرات ک یآمار ی هاشاخصبا توجه به 

 برگزار شد.  یجلسات فرد
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 يمرحله دوم دلف نامه پرسشاز  ای نمونه( 1جدول )
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 1 خونی کم 14%   

 

 های یهب آن با گویترک، ف آنیر تعرییتغ، هین جلسات مجدد در مورد هر گویدر ا

، «بودند یهمپوشان یدارا» که یا حذف آن در مواردیه یک گویش از یه آن به بیتجز، گرید

 یتوافقات، «بودن را نداشتند  نشانه ی گیهاژیو»ا ی« بودند و نه غفلت ینشانه کودک آزار»

 ی ها هنشان یه برایگو 145ه )یگو 151ه به سؤال گذاشته شده یگو 134از  صورت گرفت و

 ماند. یکودکان( باق یجسمان ی ها هنشان یه برایگو 65 کودکان و یرفتار

ی باقی مانده  ها نامه مرحله سوم دلفی که شامل سه جدول بود از گویه در نهایت، پرسش

یی که  ها آورده شده است. نشانه 1نامه در شکل شماره  ای از این پرسش طراحی شد که نمونه

بیشتر و انحراف معیار آنها از انحراف   ها میانگین آنها از میانگین کسب شده توسط کل گویه

 66)تعداد « ی پذیرفته شده و مورد اجماع ها نشانه»کمتر است، در جدول   ها گویهمعیار کل 

یی واقع شدند  ها نشانه(، نشانه 08)تعداد « ی در مرز ها نشانه»نشانه( قرار گرفتند. در جدول 
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معیار کل  تر از انحراف شان کمتر از میانگین کل ولی انحراف معیارشان هم پایین که میانگین

د یا شرایط حذف را داشتند ولی با توجه به جلسات برگزار شده با متخصصان قرار دار

بررسی شوند. در جدول سوم نیز  تصمیم گرفته شد در این گروه قرار گیرند تا مجدداً

نشانه( قرار داشتند که با توجه به نمره میانگین و انحراف  61)تعداد « ی حذف شده ها نشانه»

شدند. در ابتدای این د حذف مصاحبه با اساتی ان و همچنینمعیارشان، نظرات کیفی متخصص

دست آمده برای هر  های آماری به نامه همچنین گزارشی از مرحله دوم دلفی و شاخصه پرسش

گویه در دور دوم )میانگین، انحراف معیار، مد و میانه( در مقابل هر نشانه آورده شده بود. در 

اس میانگین و انحراف معیار کسب شده در دور دوم براس  ها این مرحله، در هر جدول گویه

مرتب شده و رتبه گرفته بودند و از متخصصان خواسته شده بود که برای هر جدول 

 صورت زیر عمل کنند: به

 که با  درصورتی: رفته شده و مورد اجماع متخصصانیپذ ی ها هجدول نشان

رتبه ، هستندمخالف  ت )رتبه( کسب شده توسط آن نشانهین و اولویانگیم

ز یدارند ن ین هرگونه نظریبه آن ارائه دهند. عالوه بر ا یدیجد یدنهاشیپ

 مطرح کنند. یفیباز و ک صورت بهتوانند  یم

 که در مورد ماندن درصورتی: يا قبولیواقع شده در مرز رد  ی ها هجدول نشان 

ا ی نیانگیم توانند عالوه بر دادن نمره یدارند م ینظر  ها ها حذف هرکدام از نشانی

 ز ارائه دهند.یخود را ن یفینظرات باز و ک، د به آن نشانهیرتبه جد

 یکه در رابطه با حذف نشدن و باق درصورتی: حذف شده ی ها هجدول نشان 

خود  ی هاتوانند استدالل یم، دارند ین جدول نظریواقع شده در ا ی ها هماندن نشان

 ارائه دهند. یفیباز و ک صورت بهرا 

مددکاری ی  ها ان رشتهصاحبنظرنفر از  13توسط   ها نامه مرحله سوم روش دلفی، پرسشدر 

شناسی، مشاوره،  تخصصی کودک و نوجوان، گرایشهای مختلف روان ، روانپزشکیاجتماعی

هایی که متخصصان مجدداً به  شناسی و رفاه اجتماعی تکمیل شد. نمرات میانگین و رتبه جامعه
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ی آماری جدید  تحلیل شد. با توجه به شاخصها SPSSافزار  با استفاده از نرم داده بودند  ها گویه

وتحلیل نظرات ارائه   آمده و برگزاری جلسات فردی با دو نفر از متخصصان و تجزیه  دست به

شده استخراج شد. الزم به ذکر است در این مرحله نیز  ی پذیرفته ها شده، در نهایت جدول نشانه

شدن موارد  از میانگین و انحراف معیار کل جدید، برای مشخص مانند مرحله قبل

 رسیده استفاده شد. اجماع  به 

 یاسناد ین پژوهش با مطالعه و بررسیدر مرحله اول ا، ن مطالعهیدر ا:  ها هل دادیتحل

، ر کشورهایران و سایات و مطالعات موجود در رابطه با غفلت از کودکان در ایادب

اول  دور نامه پرسشل یغفلت از کودکان استخراج شد. در تحل ی ها هنشان یاصل یبند طبقه

دوم و  یهادوراستخراج شدند. در   ها یهاستفاده شد و گو یفیک یمحتوا لیاز تحلی، دلف

، نیانگیر مینظ یو پراکندگ یمرکز ی شاخصهااز ، ل اطالعاتیوتحل هیتجز یبرای، سوم دلف

 یکنندگان به اطالع اعضا ر مشارکتیده شد تا نظرات ساار استفایو انحراف مع ، نماانهیم

ار ین و انحراف معیانگیم یمرکز ی ها، شاخصها هنشان یبند تیاولو یرسانده شود. مبنا یدلف

استفاده  نهاآ یبند ل و رتبهیتحلی، ورود اطالعات کم یبرا SPSSافزار از نرم، بود. در ضمن

 شد.

  ها هافتی

، صورت گرفته یفیک و ی کم ی هالیو تحل یسه مرحله روش دلف یپس از ط نهایتاً

غفلت  یو رفتار یجسمان ی ها هنشان عنوان بهکه توسط متخصصان حوزه کودک  یی ها هنشان

شدند.  یبند تیاستخراج و اولو، و مورد اجماع متخصصان واقع شدند یدر کودکان معرف

کودکان  یجسمان ی ها هنشانه در گروه نشان 14مورد است که  55  ها هن نشانیا نهاییتعداد 

ن دو یک از ایهر یبرا، کودکان قرار داشتند. در ادامه یرفتار ی ها هنشانه از گروه نشان 05و 

 اند. آورده شده، کسب کرده بودند یت باالتریکه اولو نهایینشانه  14، گروه
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شده و مورد اجماع  رفتهیپذ ی ها ه)جدول نشان يمرحله سوم دلف نامه پرسشاز  ای نمونه( 2جدول )

 متخصصان(

ر یشامل موارد ز، ت کسب کردهیب اولویبه ترت «در خود کودکان یجسمان»نشانه  14

 هستند:

ی، حال یو ب یسستی، ه )ضعف جسمانیاز سوءتغذ یناش ی ها هعالئم و نشان .1

، ا برآمدهیفرورفته  شکمی، خون کم، فرورفته ی ها هگون، افتاده فروغ و گود یچشمان ب

 (یدگیرنگ پر

، اطفال  مانند فلج یی یهاماریموقع کودک و ابتال به ب ون نشدن بهیناسیواکس .1

 سرخک و ..، سرفه اهیس
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از عدم نظارت  یکه ناش یحوادث علت بهمکرر  ی نهاشد یبستر نقص عضو و .7

 و...( یسوختگی، گرفتگ برق، بام پشت،  ها هن است )پرت شدن از پلیوالد یکاف

 ی یتهاو حساس  تهانشده )مانند عفون یدگیرس یو مشکالت سالمت  یهاماریوجود ب .0

 یم خودبخودیترمیی، و شنوا یینایمشکالت بیر، واگ ی یهاماریب، درمان نشده

 ( گیهاجراحات و شکست

، پا و صورت، ف بودن دستیکث، بدننامطبوع  ینامناسب )بو یبهداشت شخص .6

 آلوده و بلند( ی نهاناخ، آشفته و نامرتب، فیپوشش کث

، نامرتب ی نهادندا، نزده مسواک ی نهادهان و دندان )دندا ن بهداشتییسطح پا .5

 دهان( بد یبو، دهیمتعدد خراب و پوس ی نهادندا

 ی یهاماریب بات وتهاال، دهید بین بهداشت پوست )پوست خشک و آسییسطح پا .3

 (یپوست

کودک و   سن و جثهیی، وهوا و آب یفصل ی گیهاژیپوشش نامتناسب )با و .8

 خانواده( یت اقتصادیوضع

وجود ، فیچرب و کث یموها، دهینامرتب و ژول ین بهداشت مو )موهاییسطح پا .1

 پشت( کم یموها، شپش در موها

 ا مهدکودکیمداوم در مدرسه  یبه خواب رفتن و خواب آلودگ.14

 یعیرطبید و غیشد، مکرر ی ها یهگر.11

کودک  یخچه پزشکیرشد با توجه به تار یعیرشد نامتناسب با سن و مراحل طب.11

 در گفتار( ، تأخیرش از اندازهیب یا چاقی ی)مانند الغر

 گوش ین بهداشت گوش و مجراییسطح پا.17

کوتاه با توجه به  ی ها هو با فاصل ی( مکرر)مانند سرماخوردگ یماریابتال به ب.10

 کودک یخچه پزشکیارت

کودک نباشند  یخچه پزشکیکه متناسب با تار یابراز دردها و عالئم جسم.16
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 ( ها هچیماه یعیرطبیغ یدردها، سرفهی، درپ ید و پیشد یدردها )دل

خچه یشود با توجه به تار یعالئم اختالالت در خوردن در کودک مشاهده م.15

 و...( تهاییژه پراشیو بهتهایی اش ی)ب کودک یپزشک

 کودک یخچه پزشکیو مدفوع در روز با توجه به تار کنترل ادرار عدم.13

 مکرر صورت بهش حشرات فراوان و یآثار ن.18

 ابدی ین بهبود میریرتر از سایشود د یماریاگر دچار ب.11

 کودک یخه پزشکیاستفاده از پوشک در سن باال با توجه به تار.14

ر یشامل موارد ز، کردهت کسب یب اولویبه ترت« در خود کودکان یرفتار»نشانه  14

 هستند:

 فرار از مدرسه و خانه .1

 گار و موادمخدر با توجه به سن کودکیس مصرف .1

 لیف در تحصیار ضعیت بسیا موفقی دیافت شد .7

ی ریو تصو یصوت ی ها هو انواع رسان یش از حد به بازیب گذراندن زمان .0

 ماهواره و...(، ونیزی)تلو

 لیترک تحص .6

 مداوم از مدرسه ی تهابیها و غتأخیر .5

 دیاضطراب ممتد و شد .3

 نامتناسب با سن کودک یجنس یرفتارها .8

 مکرر صورت بهمدرسه  ی یتهاف و فعالیارائه ناقص تکال .1

 مکرر و مداوم صورت بهد یشد یو ناراحت ینیغمگ.14

در گفتار و رفتار با توجه به  ینکردن هنجارها و آداب و رسوم اجتماع  تیرعا.11

 به آداب معاشرت( یتوجه یکردن و ب ینمونه فحاش یسن )برا

، ادیت زیتحرک و فعالی، ن )پرخاشگریرین و سایوالد جلب توجه یتالش برا.11
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 اد و...(یز یسازگاری، فحاش

 گرانیآزار د.17

 یجانیه -یتکانش یرفتارها.10

 با همساالن خود  یتهاو مشارکت در فعال یباز یل کم و نداشتن مهارت برایتما.16

 رمراقبانیمفرط به افراد ناآشنا و غ یت زودهنگام و وابستگیمیصم.15

 نیینفس پا عزت.13

 یطوالن ی تهاساع یماندن برا نهال به تیانزوا و تمای، ریگ گوشه.18

 نیرین و سایشدن توسط والد تأییدد کودک به یاز شدین.11

 متعدد در مدرسه جاد مشکالتیا.14

  بحث

ن پژوهش و یان متخصصان در یده بیرس  اجماع  به ی ها هن نشانیکه ب یا سهیطبق مقا

در گروه ، ر کشورها صورت گرفته استیشده توسط منابع و اسناد سا یمعرف ی ها هنشان

ن پژوهش و موارد یحاصل از ا ی ها هن نشانیب یتفاوت چندان، کودکان یجسمان ی ها هنشان

از مشخص  یتواند ناش ین عدم تفاوت قابل انتظار است و میر کشورها مشاهده نشد. ایسا

ط یکمتر آن به فرهنگ و شرا یرشد و سالمت و وابستگ یجسمان یارهایبودن معتر  ینیو ع

 یظاهرا جزئ های هعالئم و نشان، شتر منابعیتوان مطرح کرد که در بیم نهاجامعه دانست. ت

و سالمت بیشتر مورد تأکید قرار گرفته بودند. برای و آشکار از نقص در توجه به بهداشت 

)دپارتمان خدمات اشتغال و خانواده ایالت اوهایو آمریکا، « آفتاب سوختگی شدید»نمونه 

، « وجود عالئم عرق جوش»(، 1446)واتسون، « سرمازدگی»، «خارش بدن»(، 1411

( و 1445، از کودکان و مداخله زودهنگام تیحما« )ی شدید ناشی از پوشک زخمها»

منع خشونت  یانجمن مل) «همراه نداشتن مواد غذایی و پول برای خرید نهار و صبحانه»

                                                           

1. Child Protection and Early Intervention Directorate
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بندی کلی و ادغام این  درحالی که تمایل همکاران دلفی به دسته(. 1411، کودکان هیعل

 بود.  ها نشانه

رسیدگی و تأمین مناسب  توجهی به معنای عدم طور که مطرح شد، غفلت و کم همان

ی جسمانی  ا( انواع نیازهای کودکان را شامل مراقبته1186، 1نیازهای کودکان است و )کوپر

اساسی ، عاطفه و محبت، امنیت، انگیزش و نیروی بالقوه ذاتی، هدایت و نظارت، مسئولیت 

و استقالل تعریف کرده است. او همچنین مراقبت جسمانی اساسی را شامل محبت، 

)به نقل داند  سرپناه، غذا و آسایش کافی و شایسته، بهداشت و حفاظت در مقابل خطر می

تأمین و توجه ناکافی به انواع نیازهای  (.1411، کودکان هیخشونت عل منع یانجمن ملاز 

جسمانی کودکان پیامدهایی دارد که در بیشتر موارد عوارض ناشی از این پیامدها را با دقت 

توان جسمانی غفلت در خود کودکان میی  ها در ظاهر و رفتارکودک و با توجه به نشانه

 مشاهده کرد.

طور که  توان عنوان کرد که همان ی رفتاری غفلت در کودکان می اه در رابطه با نشانه

تواند امکان بروز غفلت یا آزار را نشان  می کودکمطرح شد، عملکرد، گرایشها و عواطف 

ی جسمانی کمتر قابل اتکا  ها ی رفتاری به تنهایی در مقایسه با نشانه ها دهد، البته نشانه

ط باشد که یر مسائل و شرایاز سا ای تیجه مجموعهتواند ن هستند، زیرا رفتار کودک می

در رفتار کودک مشاهده  یراتییکه تغ یزمان، نیبا غفلت و آزار نداشته باشند. همچن یارتباط

د به مرحله رشد و سن ین بایهمچن، د بودین رفتار جدیا تکرار اید به دنبال الگو یشود با یم

و  یجسمان ی ها هاز نشان یبیدنبال ترک د بهیکودک هم توجه شود. در واقع متخصصان با

ص موارد غفلت با توجه به خود یو تشخ یابیباشند تا بتوانند با توجه به آن به ارز یرفتار

 (.1411، 7دویبپردازند )پول کودک

                                                           

1. NSPCC

2. Cooper

3. Pulido
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 یتوان با استفاده از تئور یده را میبه اجماع رس یرفتار ی ها هن نشانیاز ا یتعداد

 نسبتاً یجانیه یوند عاطفیعبارت است از پ یکرد. دلبستگه یتوج (1151) یبالب یدلبستگ

جاد یا، ستنهاکه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آ یا افرادین کودک و مادر یکه ب یداریپا

 یساز یگران درونیبا د یروابط و یکه نوزاد با مراقبش دارد در الگو یی ها هشود. تجرب یم

مفهوم نوزاد از خود و  یکننده چگونگ نییعت، شده یدرون یعمل ین الگویشوند و ا یم

؛ به نقل از 1441، ایابد )پاپالی یم میگران تعمیکه بعدها در روابط با د یمفهوم، گران استید

 دور به و یمنیا از سرشار یتجارب یدارا منیا یدلبستگ کسب با انکودک (.1788ی، حافظ

 دو و یاجتناب) منیناا یدلبستگ کسب با انکود، کمقابل در و هستند نندهک مختل اضطراب از

 و التکمش با  سازنده و مؤثر ییتوانا و ردهک تصور زا واسترس ناامن یطیمح را ایدن( سوگرا

واقع  یکه مورد بدرفتار یدهد که کودکان ینشان م  شهاپژوه .ندارند را زا تنش ی یتهاموقع

 یالگو یشتر آنان دارایمن شوند و بیناا یشتر احتمال دارد دچار سبک دلبستگیاند ب شده

1آشفته یدلبستگ
ل غفلت یکه به دل ین کودکانیبنابرا  .(1446، )کانل و اسکانپیکو هستند 

دهند که  یاز خود نشان م یی شهاواکن، ردیگ یشکل نم نهاوند در آین پین ایوالد یعاطف

باشد  منیناا ین سبک دلبستگیدهنده ا تواند نشان ین گروه میشده در ا نییتع ی ها هنشان

ا ی« رمراقبانیمفرط به افراد ناآشنا و غ یت زودهنگام و وابستگیمیصم»مانند  یی ها ه.نشان

 «.با توجه به سن کودک  ها هبیو ترس از غر یاعتماد یب»

ر ین پژوهش و ساین گروه در ایده ایرس اجماع   به ی ها هن نشانیکه ب یا سهیدر مقا

 ی ها هشتر بر نشانیر کشورها بیدر سای، جسمان ی ها ههمانند نشان، کشورها صورت گرفت

شتر یش بیگرا که درحالیم و مطرح شده توسط خود کودک توجه شده بود یمستق، انیع

  ها هن نشانیبود. از جمله ا یرفتار ی ها هنشان یبند کنندگان در پژوهش به گروه مشارکت

بخش مانند  خود آرام یرفتارهاا یاختالل در عادات و »ن موارد اشاره کرد: یتوان به ا یم

                                                           
1. disorganized-disoriented
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)دپارتمان « بدن یلرزش و حرکات اعضاساله،  14ک کودک یدن انگشت توسط یمک

بر مراقبت توسط  یمبن یان گزارشاتیب»، (1411، دوی؛ پول1440ی، ای غربیسالمت استرال

انتظار »( و 1411، دوی؛ پول1411، رلندیا یخدمات بهداشت یی)سازمان اجرا« خواهر و برادر

که در  یی ها ه(. درواقع اغلب نشان1446، )واتسون« بد و ناگوار یاتفاق بروز یمداوم برا

در ، ده وجود نداشتندیبه اجماع رس ی ها هدر نشان یاند ول ر کشورها مطرح شدهیموارد سا

که  ینییت پایا با توجه به اولویا ادغام شدند ی یمطرح شده بودند ول یمراحل مختلف دلف

 اند.حذف شده، داده بودند نهاکنندگان به آ مشارکت

ن پژوهش با کمک متخصصان حوزه کودک یتوان عنوان کرد که در ا یت منهایدر 

توانند به متخصصان کمک کنند تا موارد  یدر کودک که م یو رفتار یجسمان ی ها هنشان

اما  ستندینغفلت  کنندهتأیید  ها هن نشانیا که اینبا وجود ، ن شدییکنند تع ییغفلت را شناسا

 نظر به یکاف ک نشانهی یده شوند. در مواردیاز احتمال غفلت د یی ها هنشان عنوان بهد یبا

ز ین اطالعات نیبود و ا  ها هاز نشان یا ا مجموعهیک الگو یدنبال  د بهیبا معموالًرسد اما  یم

در رابطه با  یش نگرانیست جامع در نظر گرفته شود که موجب افزایک لی عنوان بهد ینبا

کودک در نظر گرفته  یط فردیو شرا  گیهاژینه وید در زمیبا ت کودک شود. هر نشانهیموقع

 ید جامع و کلیک دیداشتن  یکننده برا ن و محافظتید در کنار عوامل خطرآفریباشود و 

، ابدید کاهش و کنترل یکه غفلت با یط کودک در نظر گرفته شوند. در زمانینسبت به شرا

 است. یفرد کودک ضرور منحصربه طیدرنگ و متناسب با شرا یو پاسخ بص یتشخ
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