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 چکیده

های تأثیرگذار آن، نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب به های اجتماعی است که به علت ویژگییکی از آسیبکودک آزاری 

رفع یا کاهش آن به شدت احساس می شود. پاسخ به این نیاز به عنوان یکی از ضروریات رشد و  منظور پیشگیری و کمک به

 -به عنوان یک پدیده اجتماعی” کودک آزاری“ پرورش نسلی سالم و شاداب و به تبع آن جامعه ای توانمند و توسعه یافته است.

هدف از این تحقیق  .ه رشدی را در جامعه ما طی می کندفرهنگی که نشان دهندة بحران در یک جامعه است، امروزه روند رو ب

 آزاری و درمان آن است. پیشگیری از کودک

 

 کودک آزاری، پیشگیری، درمان کودک آزاری های کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

ستقل در آینده گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتکایی و زندگی ممراقبت برای رشد اولیه و تکامل کودکان خردسال، راه

است. کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد 

های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی که اگر این حمایت خصوصاً در سالطوریبه

ران حساس، کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و شود. در این دومواجه می

را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و  …

کودک برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن  ایفا می کند. اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه

است. مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، ” مراقبت والدین“ محیط مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن 

ر یک کالم پذیرفتن، تحریک انگیزه های کودک، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاک و حفاظت از کودک در برابر بیماریها و د

 های کودک داشتن است.انتظار مناسب از توانائی

والدین باید بتوانند نیازهای فزاینده کودک را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و عالقه دو طرفه بین 

رفتاری با کودک و عدم والدین و کودک، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی که بد

 (.13۸0توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختالالت روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. )موسوی و همکاران، 

قرار شوند در معرض خطر رفتارهای غیرانطباقی هیجانی، اجتماعی، شناختی و جسمی ودکانی که با خشونت مواجه میک

کودک آزاری  ترس و خشم از آثار دائمیهمراه  به رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری های جسمی .(2001، 1جلن)گیرندمی

آزار و یا غفلت از کودکان یاد شده  و بزهکاری نیز در بسیاری از تحقیقات به عنوان پیامدهای خودتخریبی  است. از رفتارهای

ات مخرب کودک آزاری  بر آینده کودکان، این معذل نیازمند (. با توجه به مطالب ذکر شده و تاثیر2،2000است )بارتولومو

توجه  بیشتر  و تحقیق بیشتری است تا بتوان آگاهی خانواده ها را در خصوص بدرفتاری  با کودکان  باال برده  و از این آسیب  

 بزرگ به کودکان و متعاقب آن به سالمت خانواده و جامعه جلوگیری نمود. 

 بیان مسئله -2

بدنی در دوره کودکی ، احتمال آسیب های روانی درازمدت را در بزرگسالی همچون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد به  تنبیه

کودکان  .شوداختالل دلبستگی واکنشی  سوء استفاده شدید در اوایل زندگی می تواند منجر به .مواد و الکل افزایش می دهد

برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن به رشد و نمو طبیعی ناموفق هستند. آنها مبتال به این اختالل، دشواری های زیادی در 

 اذیت و آزار و خطرآفرین باشدو  اظطراب و کودک محیطی پراسترس کانون برای این اگر.نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند

 و داد خواهد دست از پذیر مسئولیت و متعهد پویا، تربیت نسل خالق، در را خود اراییو ک کند تحمیل او به را مختلفی های

دراصطالح متخصصان  پدیده کودک آزاری است. این آسیبها، یکی از. شد آسیبهای اجتماعی خواهد انواع ظهور و باعث بروز

 ارآز نیازهای اساسی افراد و کودک و به بی توجهی  استفاده جنسی یا سوء یا جسمی آزار هرگونه رفتاری که مشتمل بر امر،

 (.13۸3شود)مدنی، تلقی می کودک آزاری باشد عاطفی

عاطفی نسبت به کودک  جنسی و اجازه به دیگران برای ایجاد آسیب جسمی، انجام کودک آزاری را( 2000و همکاران) 3میلز

 تد)میلزآسایش کودک به خطر اف به طوری که سالمت و، می داند عهده دارد بر را رفاه او که مسئولیت آسایش و توسط فردی

 آزار جسمانی و آزار عاطفی و آزار بی توجهی، از:است  که عبارت شکل به خود می گیرد آزاردیدگی چهار (.2000، 4همکاران و

 (.2000، 5جنسی )ماروستی
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 تحقیقاهمیت و ضرورت   -3

و برنامه ریزی مناسب به های تأثیرگذار آن، نیاز به بررسی های اجتماعی است که به علت ویژگیکودک آزاری یکی از آسیب 

گیری و کمک به رفع یا کاهش آن به شدت احساس می شود. پاسخ به این نیاز به عنوان یکی از ضروریات رشد و منظور پیش

” کودک آزاری“پرورش نسلی سالم و شاداب و به تبع آن جامعه ای توانمند و توسعه یافته است.متأسفانه در جامعه ما مسئله 

طوالنی است و به تدریج نیز شدت می یابد این موضوع ضرورت طرح و توجه به مشکل، چاره اندیشی و تدبیر دارای سابقه ای 

های کودک آزاری در کشور ما از قبیل گسترش و با در نظر گرفتن ویژگی  برای مواجهه با آن را اجتناب ناپذیر می کند.

ر این پدیده و کبود آمار و ارقام در این زمینه و دست آخر وجود پیچیده بودن علل این مسأله، همچنین به دلیل آثار زیان با

نداشتن یک سازمان برای اطالع رسانی موارد کودک آزاری، هر اقدامی که در راه شناخت و کاهش کودک آزاری انجام گیرد، 

 گامی در جهت کمک به حفظ سالمت و امنیت کودکان جامعه است.

(، 13۸7(، ویزه و همکاران )13۸7، خوشابی و همکاران )(13۸9) نوح جاهک آزاری) پژوهشهای بسیاری در زمینه شیوع کود

(، عوامل موثر بر آن 2005) 7(، میچاهال و کاوسون2007) 6(، مورونیرو،کاهن و دبلینگر13۸6خدایاری فرد و همکاران )

(، 13۸4((، نقوی و همکاران، ۸513 ((، نقوی و همکاران2006) ۸( ، کری و تیکن13۸5(، زرگر و همکاران )13۸6)بهاری، 

( ( در ایران و جهان 2002) 11، جانسون و همکاران(2002)10تاکت  -کندال(، 2003)  9(، برون2010میلسا و همکاران )

صورت گرفته است ولی پژوهشها در زمینه ی بررسی اثر بخشی برنامه های طراحی شده در زمینه پیشگیری و کاهش کودک 

( بوده که با چاپ بروشور،کتابچه، تولید و پخش 2007. از جمله طرحهای اجرا شده طرح یونیسف )آزاری بسیار محدود است

تیزرهای تلوزیونی به منظور باال بردن آگاهی خانواده ها از اثرات سوء کودک آزاری و در نتیجه کاهش کودک آزاری اجرا 

 (.13۸6گردیده است)دفتر یونسف ایران، 

داده است که پژوهش ثبت شده در زمینه برنامه های آموزشی در جهت کاهش کودک آزاری  پیشینه های تحقیقاتی نشان 

بسیار محدود بوده و از سویی دیگر اهمیت آموزش در باال بردن آگاهی افراد از اثرات منفی کودک آزاری و متعاقب آن کاهش 

است که برنامه هایی در زمینه پیشگیری و کاهش کودک آزاری، ضرورت پژوهشهایی در این زمینه نشان می دهد. بنابراین نیاز 

کودک آزاری طراحی و مورد بررسی قرارداده و پس از تائید اثر بخشی این برنامه ها بتوان به صورت کاربردی و در طرحهای 

 گسترده به منظور پیشگیری و کاهش کودک آزاری استفاده گردد. یکی از این برنامه ها آموزش والدین است. شیوه های

مختلفی در یادگیری وجود دارد که متناسب با شرایط و میزان اثر بخشی روش آموزشی مورد نظر انتخاب و در امر یادگیری 

بکار گرفته می شود. یکی از این روشها که اثر ماندگارتر بر ذهن دارد آموزش چند رسانه ای است. در این نوع آموزشها حواس 

ی با پایدارتری، دارد. با توجه به کمبود پیشینه تحقیقاتی و توانمندی برنامه های مختلف شرکت داشته و در نتیجه یادگیر

 آموزشی چند رسانه ای، ضرورت چنین پژوهشهایی احساس می شود.

 روش پژوهش -4

می باشد. تحقیق از نوع توصیفی و به روش اثرات سوء کودک آزاری بر ویژگی های شخصیتی کودکان هدف تحقیق بررسی 

سنادی، کتابخانه ای و جستجوی اطالعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی می باشد. جامعه تحقیق را کلیه اسناد و مطالعه ا

منابع علمی مکتوب و غیر مکتوب در دسترس، در زمینه های مورد تحقیق تشکیل می دهد که از بین آنها نمونه های هدفمند 

بزار تحقیق برای جمع آوری داده ها، فیش و روش تجزیه و تحلیل داده ها ا .با توجه به موضوع تحقیق انتخاب گردیده است

 تفسیری می باشد.
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  آزاری کودکتعاریف  -5

و  و رفاه و یا سعادت و روان جسم یا تهدید سالمت از: آسیب است عبارت آزاری کودک، جهانی بهداشت سازمان تعریف طبق

امر،  متخصصین (. اما در اصطالح13۸0، هستند )آقابیگلولی او مسئول به نسبت که یا افرادی دینوال دست به کودک بهزیستی

 توسط سال 1۸افراد زیر  اساسی نیازهای به رسیدگی و عدم کشییا بهره جنسی و سوء استفادة یا روانی جسمی آسیب هرگونه

شود،  داده توضیح کودکان و ابعاد آزار وجوه تا همة شده تالش تعریف در این . اگر چهشودمی تلقی آزاری افراد دیگر، کودک

 ، تعاریفبرانگیز باشد. در واقع اختالف نظران صاحب در بین است ، ممکندر آن مندرج از مفاهیم ، بسیاریاما در هر حال

 .است شده ، ارائهآن متنوع و کاربردهای اهداف به با توجه از آزار و خشونت متعددی

( کودک آزاری را این گونه تعریف کرده اند: هرگونه آسیب جسمانی یا روانی، سوء استفاده جنسی 2001و همکاران)12الکساندر

وری که و رفتارهای اهمال گرانه یا خشونت آمیز با کودک توسط فردی که مسئولیت آسایش و رفاه او را بر عهده دارد، به ط

 .سالمت و آسایش کودک آسیب دیده، به خطر می افتد

 انواع کودک آزاری -6

آزاردیدگی بنا به تعاریف مختلف به طورکلی چهار شکل به خود می گیرد که عبارتند از: بی توجهی، آزار عاطفی، آزار جسمانی 

 و آزار جنسی .

ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، کودک آزاری جسمی آسیبی است که مواردی چون  آزار جسمی: -6-1

به طور کلی،  آزار جسمانی شامل  آسیبهای درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل می شود

آسیبهایی نظیر ضربه، سوختگی، ضربه به سر، شکستگی، آسیبهای داخلی، زخم و سایر اشکال آسیب جسمانی است که حداقل 

 (.13۸7به نقل از ویزه و همکاران،  19۸۸، 13ساعت دوام داشته باشد)والکر،کوفمن، بونر 4۸مدت به 

کودک آزاری عاطفی شامل تهدیدهای فراوان کالمی، تمسخر، عقاید خوار کننده، سپر بال نموده کودک،  آزار عاطفی: -6-2

صادی از کودک است)خوشابی و همکاران، خودداری از فراهم نمودن ضروریات کودک به صورت عمدی و بهره کشی اقت

13۸6.) 

درحالیکه آزار به عنوان ارتکاب یک عمل است بی توجهی به عنوان حذف یک عمل در نظرگرفته بی توجهی یا غفلت:  -6-3

شده است. بی توجهی را می توان به سه دسته جسمانی، آموزشی و عاطفی تقسیم نمود. بی توجهی جسمانی شامل نبود 

هداشتی، رهاکردن، نظارت ناکافی، تغذیه نامناسب، پوشاک و بهداشت نامناسب و غیره است. بی توجهی آموزشی مراقبت ب

شامل دادن اجازه گریز از مدرسه به کودک به صورت مداوم و عدم نام نویسی وی درمدرسه است و بی توجهی عاطفی شامل 

اجازه مصرف مواد و الکل به کودک دادن یا عدم مراقبت عدم تأمین عاطفی، کودک را در معرض آزار همسر قرار دادن، 

 (.14،2000روانشناختی ازکودک می شود)مارواستی

آزار جنسی به عنوان خشونت جنسی علیه کودک در نظر گرفته می شود که می تواند شامل هر تعامل یا  جنسی: آزار -6-4

بزرگسال مورد استفاده قرار می  تماسی بین کودک و بزرگسال باشد که در آن کودک برای ارضای جنسی

 (.15،2004گیرد)پریدچارد

آزار جنسی شامل هر نوع فعالیت جنسی با کودک قبل از سنی است که بتواند رضایت قانونی داشته باشد. در تعریف آزار 

ند که در برخی جنسی همواره باید این نکته را در نظر داشت که زور و اجبار در این نوع آزار نقش اساسی دارد. البته هر چ

آزارهای جنسی به وضوح زور و اجبار و جراحات جسمانی ناشی از این تجاوز وجود دارد، نمی توان مواردی را که بدون اعمال 

 (.13۸4زور فیزیکی و همراه با تهدید، رشوه، تطمیع و فریب دادن است از نظر دور داشت)نقوی و همکاران، 
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  آزاری کودکعلل   -7

دارد.  نقش در بروز آن طور مشترک به عامل معموالً چندین که است ـ پزشکی ـ اجتماعی فرهنگی مسألة یک آزاری کودک

 فرهنگی ( علل؛ جخانوادگی ( علل؛ بروانی ( عللکرد: الف تقسیم عمده گروه سه به توانرا، می آزاری کودک به مربوط عوامل

 (. 13۸0 ،)آقابیگلولی

  روانی علل -7-1

آزار  از سایرین بیش کودک یک گاهی شوند، ولی و آزار واقع مورد اذیت خانواده در یک چند کودک است ، ممکناگر چه

دیگر،  و فرزندان ، قرار گرفتهمورد سوء رفتار دیگران کودک در آنها تنها یک وجود دارند که بسیاری هایخانواده بیند.می

، آزاردیده در کودکان روانی خاص هایویژگی رسد احتماالً برخینظر می رو، به اند. از اینشده محافظت و حمایت کمابیش

 دهد. می را افزایش آنان به آزار نسبت اعمال احتمال

گیرند: قرار می آزاری کودک در معرض از سایرین یشب کودکان گروه سه طور کلی به دهد کهمی ، نشانشده انجام  مطالعات

 (. 13۸3 ،)مدنی طرد شده دشوار، کودکان ، کودکانغیر طبیعی کودکان

 از سوی ویژه هایمراقبت ، از بدو تولد بهو روانی آشکار جسمی مشکالت دلیل ، بهکه کودکانی:غیر طبیعی کودکان -7-1-1

 گیرند.آزار قرار می بیشتر در معرض معمولی کودکان به ، نسبتگوناگون هاینارسایی دلیل به کودکان رند. ایننیاز دا دیگران

، در تکلّم اختالل ،و عاطفی هیجانی ، نقایصمادرزادی هایتولد، ناهنجاری هنگام پایین ، وزنبودن نارس ها شاملنارسایی این

 شود. و... می مزمن هایو بیماری مغزی ، فلجذهنی ماندگی ، عقبشنوایی و بینایی ، نقایصتکاملتأخیر در رشد و 

 هایدشواری شرایط سالمند، اما در بعضی از نظر جسمی هستند که از کودکان دشوار، گروهی کودکان:دشوار  کودکان -7-1-2

 غذایی ، عاداتادرار یا مدفوع اختیاری ، بیفعالی ، پیشدانند. بد خلقیمی طبیعیرا غیر  آنان دارند یا والدینشان خاصی

 ، یا بدقیافهبد )الغری از موارد ظاهر فیزیکی و در بعضی ناپذیری ، سازشپذیری تحریک مکرر، هایبیماری ، ابتال بهنامناسب

در  تصور والدین یابد. حتیمی افزایش آزاری کودک ، احتمالمواردی در چنین که است کودکان این هایو...( از ویژگی بودن

، شوند. بنابراین تأدیب صورتی به که نیاز است آنان غیر عادی رفتارهای کنترل برای که است ، اینفعال پیش مورد کودکان

 (. 1374، )جلیلی است بزرگترها الزامی به احترام رعایت شاو و آموز و پرورش تعلیم برای طفل نمودن مجازات

 هستند و همچنین والدین نشدة بینییا پیش ، نامشروعناخواسته هایحاملگی حاصل که کودکانی: طرد شده کودکان -7-1-3

نیستند.  هماهنگ والدین و آرزوهای با انتظارات ، کودکاناوقات ، قرار دارند. گاهیطرد شده کودکان ها در زمرةفرزند خوانده

 خود را بر باد رفته رؤیاهای ، آنانهنگام شوند. در اینروبرو می داشتند با نوزاد دختری را تولد پسری آرزوی که مثالً والدینی

 (.13۸3 ،آورد)مدنیمی را فراهم آزاری ککود امر، موجبات گیرد و همیننمی آنها شکل بین مناسبی بینند و لذا ارتباطمی

 خانوادگی  علل -7-2

 ، بررسیشود. بنابراینمی اعمال والدین از سوی . اکثر آزارها، در خانوادهاست آزاری در بروز کودک اساسی نقش ، دارایخانواده

 عبارتند از:  عوامل این رینتدارد. مهم ایویژه آزار، اهمیت شناسی در سبب خانوادگی عوامل

 والدین عنوان به کافی هایتمهار ـ فقدان 1

  والدین ـ شغل 2

 والدین ـ تحصیالت 3

 در خانواده یا سوء پیشینه محکومیت ـ سابقه 4

  خانواده بودن والدی ـ تک 5

 در خانواده مختل و ارتباطات ـ وجود تعارض 6

  د در خانوادهاعتیا ـ سابقه 7

 در خانواده یا روانی جسمی یبیمار ـ سابقه ۸

 در خانواده طالق و جدایی بقهـ سا 9
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 خانواده اجتماعی ـ انزوای 10

 (.13۸6)موسوی بجنوردی، خانواده ـ جمعیت 11

 ،دارای استرس شغلی )کاهانی تجربهپذیرد که شامل والدین جوان و بیاکثر آزارها در خانواده و از سوی والدین صورت می

( دارای رابطه معنادار و عاملی باالیی با سوء رفتار آنها با 1374( و سن باالی پدر بود؛ بطوریکه در تحقیق اسدالهی )1375

آزاری بیشتر اتفاق افتاده است کودکانشان بود. نکته مهم، این پدیده است که در والدین با سنین باال و خیلی کم کودک

آزاری دار با میزان افزایش کودکسطح سواد پایین والدین نیز در پژوهشهای دیگر نشانگر رابطه مثبت و معنا. )1374 ،هی)اسدال

( (. نوع شغل نیز رابطه معنادار و مثبتی با کودک 1377بخشعلیان )  (،1375)رحیمی موقر (، 1374) بوده است)اسدالهی

اند. )مدنی شاورزی و کارگری دارای بیشترین رابطه موثر بودهو یدی مثل ک آزاری داشته و آن دسته از مشاغل غیرتخصصی

رحیمی موقر  (،1375)آزاری رابطه دارد)کاهانی (. بعد خانوار نیز با کودک( 13۸0)سدهی  حسینی (،13۸0)رزاقی  (،13۸3)

تیاد از عوامل خانوادگی مهم بروز سوء (. پیشینه کیفری و سوابق مجرمانه پدر و مادر به ویژه اع( 1377)بخشعلیان  (،1375)

در  مؤید این دیدگاه می باشد.( 13۸0)براتوند  (،199۸)لئونارد  (،13۸4)رفتار با کودکان بوده است. پژوهشهای اسداللهی 

ه های بدریخت یا از ریخت افتادمواردی کودک آزاری به حدی شدید است که منجر به فرار کودکان از خانه می شود.. خانواده

منزوی و دارای کمترین میزان ارتباطات اجتماعی و تعارضات درونی زیاد، همبستگی باالیی با کودک آزاری ، مثالً تک والدی

 .(13۸3اند )مدنی،داشته

  فرهنگی علل -7-3

 ، تنها زمانیآزاری کودک و خانوادگی فردی . عواملاست آزاری کودک پدیدة وقوع برای مهم از عوامل مساعد، یکی محیط

 ، نژاد یا مکانطبقه به کنند مربوطمی خود، بدرفتاری با کودک که شود. والدینی ، فراهمالزم محیطی شرایط شود کهمی فعّال

، نابراینهستند. ب خاصی اجتماعی و وضعیت ، شغل، تحصیالتمذهب به وابسته از آنان نیستند و هر یک جغرافیایی خاص

 و پایین متوسط در طبقات ـ اقتصادی اجتماعی از نظر اما بیشتر ،است رؤیت قابل اجتماعی هایگروه در تمامی آزاری کودک

 . (13۸6)موسوی بجنوردی،  شودمی دیده جامعه

 پیشگیری از کودک آزاری  -۸

آزاری ها پس از وقوع کودک ق درمان کودکان و خانوادهاولین هدف مداخله در کودک آزاری، پیشگیری است، چون توفی

های پیشگیری از بدرفتاری با کودک است. پیشگیری از  ای جستجوی برنامه محدود است. تمرکز اصلی راهبردهای مداخله

یت از )انجمن حماپیشگیری ثالثیه -3پیشگیری ثانویه  -2پیشگیری اولیه  -1گیرد: آزاری در سه سطح صورت می کودک

 . (1391کودکان، 

 (:پیشگیری اولیهپیشگیری سطح اول) -۸-1

این سطح پیشگیری شامل اقداماتی است که موجب استحکام بنیان خانواده و همچنین ارتقاء سالمت اجتماع می گردد. 

ت و مسائل از آموزش به والدین کودکان و نوجوانان در زمینه حقوق کودکان، بهداشت روان  و مهارتهای مقابله با مشکال

 (.1390مهمترین راهکارهای نیل به این هدف است)ممیزی و همکاران، 

های آموزشی و کارورزی والدین، پیشگیری از نوع اول از ارکان برنامه است. منظور از این برنامه منحصرًا در بسیاری از برنامه 

های کودک، احتمال بدرفتاری با وی از رشد و مهارتپرداختن به بدرفتاری با کودکان نیست بلکه فرض بر این است که آگاهی 

رود با تخفیف فشار بر خانواده اداره کودکان نیز شدن با مشکالت کمتر خواهد کرد. به همین ترتیب، انتظار می  را هنگام روبرو

ها  ز طریق این گروهکند اهای خودیار، چون انجمن والدین بی نام صدق می تر صورت پذیرد. همین موارد درباره گروهآسان

های شود تا بتوانند درباره مشکالت خود به گفتگو بپردازند و روشآید و از آنان حمایت می هایی فراهم می برای والدین فرصت

توان اعمال کرد،  هایی که در سطح پیشگیری اولیه می یکی از برنامه دیگر مراقبت از اطفال و سرپرستی آنها را فرا بگیرند.

هایی مانند نحوه تنظیم خانواده، چگونگی توانند برنامه ها میهای مفید پیش از ازدواج است که در این کالس اری کالسبرگز

تواند از آنها استفاده کند تدریس شود و یا در های منطقی که فرد هنگام بروز مشکل در خانواده میتعامل با همسر و راه
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تواند بسیار مهم و مفید از مواردی که می دیگر یکی های رفتار برگزار شود.هایی با عنوان مهارتها یا کالس  ا، کارگاهه دانشگاه

ها در هنگام بروز مشکل جایی برای مشورت گرفتن داشته باشد افزایش مراکز مشاوره رایگان و در دسترس است تا خانواده 

ها به های کوچک برای کودکان است که در آن کتاب این سطح اعمال کرد تهیه کتابچهتوان در  باشند. برنامه دیگر که می

زبان ساده حقوق کودکان توضیح داده شود و به خصوص مطالبی در مورد چگونگی پیشگیری از سوء رفتار جنسی و نحوه 

 . (1391)انجمن حمایت از کودکان، ها را به آنها آموزش دهد برخورد با غریبه

 ثانویه(:پیشگیری یشگیری سطح دوم )پ -۸-2

این سطح از پیشگیری شامل شناسایی خانواده های پر خطر قبل از گرفتار شدن کودک و آسیب وی می باشد)ممیزی و 

 (.1390همکاران، 

ا پیش از شود که احتمال بدرفتاری با کودک در آنها بسیار است ت هایی توجه میهای پیشگیری نوع دوم، به خانواده در برنامه

های اخیر در تشخیص نظری پدیده بدرفتاری با کودک، متخصصان توانایی  اند. با پیشرفت این بدرفتاری با کودک را آغاز کرده

های کنند، همچنین کودکانی آسیب پذیر و محیط اند که والدینی را که به احتمال بسیار با کودکان بدرفتاری می آن را یافته

ها باید شرایط استرس آور شناسایی شود و  کنند و متناسب با آن به ارائه خدمات بپردازند. در این خانواده فشارآور را شناسایی

ها مانند کمک هزینه ماهیانه، تغییر محیط  تا جایی که امکان دارد این مشکالت مرتفع شود و تسهیالتی برای این خانواده

هایی که در خانواده  ها، به وجود آوردن شغل یا درمان بیماری دن خانوادهکار برای تحت پوشش قرار دادزندگی استفاده از مد

آزاری باشد باید مهار شود. از جمله برنامه  تواند زمینه ساز کودکبه طور کلی هر عاملی که می وجود دارد، در نظر گرفته شود.

دو والد معتاد هستند، کودکان  هایی که یک یا هرهای پرخطر است. یعنی خانواده  های پیشگیرانه ثانویه، شناسایی خانواده

هایی که پر جمعیت هستند و همین امر موجب غفلت از کودک و سوء رفتار از وی  های کم درآمد و بیکار، خانواده خانواده

قرار  ت و آزارشود عامل خطر ساز دیگر بیماری روانی والدین است و این والدین به احتمال بیشتری کودکانشان را مورد اذیمی

دهند و همچنین کودکان خیابانی، عقب مانده ذهنی، کودکان معلول و کودکان بیش فعال باید شناسایی شوند و تحت  می

 .(1391)انجمن حمایت از کودکان، حمایت و درمان قرار بگیرند

 ثالثیه(:پیشگیری پیشگیری سطح سوم ) -۸-3

درمانی و حمایتی برای خانواده های گرفتار می باشد. و در این سطح باید  این سطح از پیشگیری شامل اقدامات مداخله ای،

 (.1390سعی کرد از بروز مجدد سوء رفتار جلوگیری شود)ممیزی و همکاران، 

آزاری قبالً در آنها رخ داده است و تأکیدشان برای  گیرند که کودکهایی صورت می اقدامات سطح سوم پیشگیری، در موقعیت

توان در این سطح  آزاری است. اقداماتی که به گفته کارشناسان میز وقوع مجدد و تعدیل آسیب ناشی از کودکجلوگیری ا

 ارائه داد شامل موارد ذیل است:

 کردن بستری آزاری نسبت به یک کودک گزارش شده باشد.ارزیابی و حمایت سایر کودکان خانواده در صورتی که کودک

تان در صورتی که وضع جسمی یا روانی نامطلوبی دارد. در صورتی که والدین هیچگونه همکاری آزار دیده در بیمارس کودک

 جهت اصالح رفتار خود نداشته باشند. 

آموزش و تشویق والدین جهت همدردی و عدم سرزنش کودک و همچنین حمایت و اعتماد به کودک زمانی که مسئله سوء 

آزاری برای پزشکان، پرستاران، رقراری سیستم گزارش دهی اجباری کودک شود. باستفاده جنسی توسط کودک گزارش می

 دارند و ممکن است به موارد مشکوک کودک وکار مددکاران اجتماعی، آموزگاران و کلیه کسانی که به نحوی با کودک سر

 آزاری برخورد نمایند. 

توسط خود کودک یا کسانی که از آن مطلع  آزاری همچنین برقراری خطوط تلفن آسان و در دسترس برای گزارش کودک

 هستند. 
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تالش در جهت درمان فرد آزارگر در صورتی که علت آزارها نسبت به کودکان، وجود برخی مشکالت روان شناختی مثل 

دیدن در کودکی شکل گرفته باشد و یا مشکل کنترل خشم، عزت نفس پایین، اضطراب و ...  ای که در اثر آزارعقده

 .(1391من حمایت از کودکان، )انجباشد

 

 کودک آزاری درمان -9

بعضی از متخصصین مهمترین اقدام را درمان والدین می دانند، اما درمان کودک نیز ضروری است. درمان به صورت گروهی 

است و متخصصین روانپزشکی اطفال، متخصص پزشکی قانونی، پزشک متخصص اطفال، مددکار اجتماعی و روان شناس در 

 ه درمان شرکت دارند.گرو

اصول درمان شامل حمایت از کودک، مراقبت و روان درمانی گروهی و خانواده درمانی می باشد. خصوصاً در موارد کودک 

ارزیابی روانشناختی کودک می باشد. همچنین درمان اختصاصی برای اختالالت روحی و رفع  آزاری روحی، نیاز به بررسی و

اعتماد به نفس به کودک، بهبود اختالالت خواب و تغذیه ای، درمان خیس کردن رختخواب،  ترس و اضطراب و برگرداندن

 بهبود توجه و صحبت کردن کودک ضرورت دارد. برای درمان والدین سه نکته را باید در نظر داشت:

 الف: حذف یا تعدیل عوامل استرس زای محیطی و اجتماعی. 

 ب: روان درمانی.

 .(13۸0)خوشابی و باقری یزدی، تاری به والدینج: آموزش تکنیک های رف

برای درمان کودک آزاری جسمی و غفلت به چند روش امکانپذیر است. درمان والدین به صورت جداگانه، درمان کودکان، 

روشهای درمان والدین و کودکان با هم یا با همه خانواده. این درمانها باید با آموزش مهارتهای اساسی فرزند پروری همراه با 

شناختی رفتاری الگوهای خشم و بد رفتاری و باورهای غلط، روش آموزش و تادیب والدین را تغییر  و توجه و عالقه آنها را 

نسبت به کودکانشان افزایش دهد. برای درمان کودکان مورد آزار جنسی از درمانها و برنامه هایی باید استفاده کرد که حس 

ا در او عوض کند. از بازی درمانی شناختی رفتاری برای این کودکان می توان نتیجه درمانی خوبی عدم اعتماد و امنیت و گناه ر

به دست آورد. درمانهای دیگری که در این نوع کودک آزاری می توان استفاده کرد، عبارتند از: کتاب درمانی، نقاشی و هنر، 

 (.13۸7می تواند انجام شود)نقوی و فاتحی زاده، استفاده از عروسک که این روش در خالل درمان شناختی رفتاری 

 استفاده از نقاشی جهت تشخیص کودک آزاری -9-1

 یکی از ابزارهای ایجاد ارتباط با کودکان که در تشخیص و درمان گستره وسیعی از مسائل آنان سودمند است نقاشی است.

بیان کنند، در آن منعکس می کنند. لذا بررسی و درک نقاشی کودکان همچون پیامی است که آنچه آنان نمی توانند با زبان 

نقاشی کودکان، اطالعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان و روانشناسان می گذارد. کودک همه گستره زندگی را به وسیله 

ه سازمان نقاشی به تجربه در می آورد. براساس سبک ترسیمی کودکان و نیز تحلیل محتوای نقاشی های آنان می توان ب

یافتگی روانشناختی آنها پی برد. اکتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه های قرن گذشته باز می گردد، و همچنین دیدگاه 

روان تحلیلگران براساس بررسی گسترده معانی نمادهایی که در خواب دیده ها، اسطوره ها، افسانه ها و در زندگی بازیافته می 

ن حاضر کمک کرده است. بررسی مجموعه نقاشی و جزئیات آن امکان کشف احساسات کودک و شوند به غنای آن در قر

مسائل عاطفی و حاالت روانی وی را فراهم می آورد. به طورکلی نقاشی یک شخص معرف بیان خویشتن او در رابطه با محیط 

 (.1374است)دادستان، 

را می توان به منزلة یک روش فرافکن دانست که افراد، پاره ای از بر طبق نظریه های روان پویشی برخی از آزمونهای ترسیمی 

عمیق ترین اسرار روان و شخصیت خویش را در آنها منعکس می سازند. سالهاست که آزمونهایی چون آزمون ترسیم آدمک، 

خیص، آزمون ترسیم درخت، آزمون ترسیم خانواده و آزمون خانه درخت شخص برای منظورهای مختلفی از قبیل تش

درمانگری، و پیگیری بهبودی خصوصا ًدر کودکان به کار برده شده اند و از اعتبار روز افزونی برخوردار بوده اند)خدایاری فرد و 

 (.13۸6همکاران، 
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درتحقیقات متعددی که مفید بودن آزمونهایی چون آزمون ترسیم خانواده، آزمون ترسیم آدمک و آزمون خانه درخت شخص را 

ایش گذاشتند و حتی در مواردی آنها را با یک چک لیست رفتاری یا آزمون ادراکی مقایسه کردند، مناسب بودن به محک آزم

همچنین در درمان و استفاده های دادگاهی در مورد  این ابزارها درتشخیص کودک آزاری و خصوصاً کودک آزاری جنسی و

ماده از آزمون 15( در پژوهشی نشان دادند که 19۸1مکاران)ه و17(. بلین2002همکاران،  و16کودک آزاری نشان داده شد)لوو

خانه درخت شخص که به صورت عینی قابل نمره گذاری هستند، می توانند کودکانی را که مورد کودک آزاری جسمی قرار 

 .گرفته اند ازکودکانی با سازگاری خوب متمایز سازند

یسه نتایج آزمونهای فرافکن ترسیمی درکودکانی که مورد کودک ( با عنوان  مقا13۸6در مطالعه خدایاری فرد و همکاران)

آزاری جسمی قرار گرفته اند با کودکان عادی، نیز نشان داده شد که گروهها ازحیث مؤلفه های افسردگی، اضطراب، 

اول در  پرخاشگری، حرمت خود پایین و احساس گناه و شرم مقایسه گردند. یافته های پژوهش نشان دادند که نمرات گروه

تمامی مؤلفه های هر چهار آزمون به طور معنی داری از نمرات گروه دوم باالتر بود به جز مؤلفة احساس گناه و شرم که به 

دلیل ثابت بودن در گروه اول در سه آزمون اول خود به خود حذف شد. این بدین معنی است که کودکانی که مورد تنبیه بدنی 

دی افسرده تر، مضطرب تر و پرخاشگرتر هستند، حرمت خود پایین تری دارند و از احساس گناه و قرار می گیرند، از کودکان عا

 .شرم بیشتری رنج می برند

 بحت و نتیجه گیری:

کودکی دوران رشد و شکل گیری شخصیت است. انواع کودک آزاری در این سالهای حساس و مهم به رشد و سالمت آنان 

ن آزار دیده در همه جنبه های رشد مانند جسمی، ذهنیت روانی و اجتماعی با مشکالت و آسیب های جدی می رساند. کودکا

نارسایی های فراوانی روبرو خواهند شد. بسیاری از کودکانی که در دوران کودکی قربانی آزار و بدرفتاری بوده اند، در بزرگسالی 

 .ی است که سبب تداوم آن می شودخود به آزار کودکان پرداخته اند و این بزرگترین زیان کودک آزار

تحقیقات نشان می دهد که تجربه بدرفتاری در کودکی می تواند اثرات بلند مدت روی تمام جنبه های سالمت، رشد، هوش و  

بهزیستی روانی داشته باشد و باعث تخریب عملکرد و رفتارهای پرخطر در آینده گردد. خطرپذیری به رفتارهایی اطالق می 

مال نتایج منفی و مخرب جسمی، روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد. رفتارهای پرخطر مانند شود که احت

سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زودهنگام. در کودکان مورد سوء استفاده جسمی 

، رفتار پرخاشگرانه ، اندیشه پردازی پارانوئید، اختالل استرس بعد یا جنسی، بسیاری از اختالالت روان پزشکی از جمله اضطراب

از آسیب و اختالل افسردگی مشاهده می شود. با توجه به یافته های تحقیقات، برخورد مناسب با کودکان دارای اهمیت ویژه 

ارهای پرخطر در آنها خواهد ای است و سوء رفتار با کودکان منجر به شکل گیری ویژگی های شخصیتی نامناسب و افزایش رفت

  .شد

تنبیه بدنی در دوره کودکی، احتمال آسیب های روانی درازمدت را در بزرگسالی همچون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد به 

 .افزایش می دهد و هنگام بزرگسالی در برخورد با همسر و فرزندان خود به زور و خشونت متوسل می شوند را مواد و الکل

 فارسیمنابع  

 .آوند دانش . تهران:کودک آزاری (.13۸0. )حسن، چلک موسوی  .، سید کاظمطباطبایی زاده رسول. عباس ،آقا بیگلویی

کارشناسی  . پایان نامهبررسی سوء رفتار والدین با کودکان خود در مدارس ابتدایی دخترانه تبریز .(1374). اسدالهی، ملیحه

 دانشگاه تبریز.. کودکارشد پرستاری گرایش بهداشت 

کارشناسی  . پایان نامهآموزان دختر دوره راهنمایی تهرانرفتار والدین بر دانش شیوه و عامل سوء .(1377) .بخشعلیان، احمد

  ارشد روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی.

                                                           
16.Louw 

17.Blain 
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ین ارجاع شده گان به مراکز ( . بررسی عوامل موثر بر کودک آزاری جسمی کودکان دختر و پسر در ب13۸6بهاری ، رقیه. )

در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهش علوم اجتماعی. دانشگاه  1385 مرکز( در سال 6مداخله در بحران )

 آزاد رود

. پایان نامه شهرداری تهران 11و  6ادارک خود در نوجوانان آزاردیده و آزارندیده ناحیه . (13۸0) .حسینی سدهی، نرگس

 ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. کارشناسی

 . کودکان بیماریهای همایش ششمین ؟.است فرا نرسیده مرگ آیا زمان(. 1374. )، بهروزجلیلی

نتایج  (. مقایسه13۸6خدایاری فرد، صبا. عابدین، علیرضا. یکه یزدان دوست، رخساره. پورشهریاری، مه سیما. غرایی، بنفشه. )

آزمونهای فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی قرار گرفته اند با کودکان عادی.  اعتیاد پژوهی. 

3.9. 

(. میزان شیوع کودک آزاری در دانش آموزان 13۸7خوشابی، کتایون. حبیبی عسکرآبادی، مجتبی، فرزاد فرد، سیده زینب. )

 . 27. 7ماعی. دوره راهنمایی شهر تهران. رفاه اجت

(. میزان شیوع کودک آزاری 13۸6خوشابی، کتایون. حبیبی عسکر آّبادی، مجتبی. فرزاد فر، سیده زینب. محمد خانی، پروانه. )

 . 135-115. 27. 7در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 

 .رشد ودکان براساس آزمونهای ترسیمی. تهران:(. ارزشیابی شخصیت ک1374دادستان،پریرخ. )

 سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری. : تهران (. مداخله درکودک آزاری.13۸2رزاقی،ر. )

(.  بررسی شیوع کودک آزاری در دو منطقه تهران، مجله رفاه 13۸2رحیمی موقر، آفربن. بابایی، نعمت اهلل. رستمی، رضا. )

 . 161-141. 7. 2. اجتماعی

(. بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی موثر در بروز کودک آزاری در 13۸5زرگر ، فاطمه. نشاط دوست، حمید طاهر. ) 

 .2.6شهر اصفهان. اعتیاد پژوهی.

ای (. جزوه آموزشی چاپ شده بر13۸2صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. )

 بهرورزان و رابطین بهداشتی. ویژه کودک آزاری جسمانی.

 .77-51. 3.10.انونیـمجله علمی پزشکی ق. یجسمانی عمددک آزاری کو (.1375)، حسن.  توفیقی،علیرضا. کاهانی

 .اکنون :تهران .آزاری در ایرانکودک. (13۸3) .مدنی، سعید

(. مهارت  اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از 1390هب، غنچه. )ممیزی، فاطمه. عبدی زرین، سهراب. اقلیما، مصطفی. را

 . 31. 1. 10مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد.

 . 39 -31. 3.حقوق و علوم سیاسی  .کودک آزاری (.13۸6. )سید محمد ،موسوی بجنوردی

مجله  .پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان بررسی(. 13۸3.)رضاعابدی، محمد . فاتحی زاده، مریم. نقوی، اعظم

 .146-125. 10. پژوهش زنان

بر  و آثار عاطفی و شخصیتی آن  کودک آزاری (. بررسی پدیده 13۸4. )عابدی، محمد رضا. فاتحی زاده، مریم. نقوی، اعظم

 .221-1۸7. 2. 35شهر اصفهان. روانشناسی و علوم تربیتی.  دختران نوجوان

. اندیشه و کودک آزاری بر دختران نوجوانشناختی  پیامدهای  (.13۸5. )عابدی، محمد رضا. فاتحی زاده، مریم. نقوی، اعظم

 . 145-140. 45رفتار. 

(. بررسی مقایسه ای شیوع کودک آزاری در دانش 13۸7اد، مجتبی. )ویزه، اورزوال. مرادی، شهرام. فدایی، زهرا. حبیبی عسگرآب

  .14. 4آموزان مقطع متوسطه برحسب جنس، مقطع تحصیلی وسابقه طالق درخانواده.  اعتیاد پژوهی . 
Alexander, R. C., Levitt, C. J., Smith, W. L. (2001). Child abuse: Medical diagnosis and 

management. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 
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