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Trẻ bị ngược đãi: Nguy cơ cao chịu lạm dụng nhiều lần

Có sự tương quan mật thiết giữa việc bị lạm dụng nhiều lần (nhiều lần trải qua các hình thức lạm dụng 

khác nhau) với các biểu hiện căng thẳng sang chấn ở trẻ. Theo Finkelhor, Shattuck, Turner, Ormrod, 

and Hamby (2011), đối với những trẻ này, “có thể tốt hơn nếu xem việc bị lạm dụng là một hoàn cảnh 

hơn là một sự việc”. Những nhà hoạt động nên tránh tổ chức đánh giá trẻ bị lạm dụng theo một hình 

thức ngược đãi đơn lẻ.(2,9,12)

Trẻ bị lạm dụng nhiều lần thường có khuynh hướng như thiếu tôn trọng bản thân, thực hiện 

những hành vi tình dục nguy hại, tự làm hại bản thân, hành vi trầm cảm, dính vào việc sử dụng 

các chất gây nghiện cũng như các hành vi phạm pháp rõ rệt hơn so với trẻ mà chỉ trải qua một 

hình thức ngược đãi đơn lẻ.(1-8)

Lạm dụng tình dục và lạm dụng thân thể thường xảy ra đồng thời và tương tự, chứng kiến bạo 

lực gia đình và trải qua lạm dụng thân thể và tình dục cũng thường xảy ra đồng thời.(1-2,13-15)

Những hệ lụy tình cảm do ngược đãi có thể tạo “giản đồ nạn nhân” khiến bạn bè cùng lứa nhận 

thấy tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ và thực hiện các hành vi bắt nạn hoặc bạo lực đối với 

trẻ.(2,12,16,17)

Nên có những mục tiêu can thiệp như tạo những nỗ lực nhằm xác định trẻ bị lạm dụng, khắc 

phục hoàn cảnh của trẻ cũng như phá vỡ tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ trước nguy cơ bị 

lạm dụng nhiều lần. Giáo viên nhà trường và nhân viên xã hội cần phải có sự quan tâm đặc biệt 

khi trẻ khai báo bất cứ hình thức lạm dụng nào bao gồm cả trêu ghẹo bởi bạn bè cùng lứa. Những 

sự việc này có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng lạm dụng ở mức độ rộng hơn và để tìm hiểu 

rõ thực trạng mà trẻ báo cáo, có thể cần phải mở rộng nội dung xem xét bao gồm việc đánh giá 

các hình thức lạm dụng khác.(2,9-10,12-15,17)

Trẻ mà phải trải qua các hình thức lạm dụng khác nhau có sự lo âu hoặc căng thẳng tâm lý 

nhiều hơn so với trẻ bị lạm dụng thường xuyên theo một hình thức duy nhất.(1,10-13,15,18)

Có sự liên hệ mật thiết giữa lạm dụng thân thể và tình dục khi còn nhỏ với phạm tội khi trưởng 

thành. Việc trẻ phải trải qua nhiều sự việc tiêu cực khác nhau khi còn nhỏ nên được coi là yếu 

tố nguy cơ cao dẫn đến khuynh hướng bạo lực ở trẻ khi trưởng thành.(3-8,10)
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