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Abstract 
Introduction: Children, for various reasons, are always among the most vulnerable in society. They cannot 
protect themselves and need to help adults including their parents, and in the case of parent's incompetence, 
issues including child abuse will occur. Therefore the current research was conducted to study the parent's 
Perspectives from child abuse. 
Methods: The present study was qualitative research. The statistical population, all of parents whose 
children were studying in primary schools in a district of Tabriz in 2018 and interview, was conducted with 
31 people. The primary method of data collection was semi-structured interviews with open questions and 
the data were analyzed by inductive analysis of qualitative content. The validity and reliability of this study 
were rooted in four axes of "Credibility, Transferability, and Reconceptualization and Trustworthiness." 
Results: Data analysis led to the extraction of 3 main categories, including the concept of child abuse, the 
range of child abuse and child abuse of deficiencies. 
Conclusions: Parents' awareness of the three concepts of child physical abuse, child emotional abuse, and 
child abuse neglected was good, but their level of knowledge about child sexual abuse was limited and 
focused more on its known aspects. Their emphasis on solving economic and social problems and ways to 
increase affection in their families reflects the depth of their attention to the roots of this problem to prevent 
and control it. Also, the vulnerability rate of children in the current society has increased and in particular, 
child sexual abuse has increased more sensitivity; therefore, the need for parents' awareness to be informed 
of child abuse for preventing it is felt more and more. In this regard, the role of educational Authorities such 
as schools and the media is significant and it is necessary to provide educational programs for parents and 
children in this field. 
Keywords: Acquaint, Child Abuse, Child Sexual Abuse, Parenting Perspective, Qualitative Content 
Analysis 
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مقدمه

الزم، همواره جزء  یهاکم بودن سن و فقدان مهارت دلیلکودکان به 

 تیمحافظت و حما ییاقشار جامعه هستند که توانا نیرتریپذبیآس

 ازنیخود  نوالدی جمله از بزرگساالنکمک کامل از خود را نداشته به

 یمتعدد یمسائل و مشکالت ن،یوالد تیکفادارند و در صورت عدم

 یآزارکودک دهیپد .[1]داد  خواهد رخ هاآنتوسط  یآزارازجمله کودک

ها جوامع و زمان یو در تمام ستیهرچند منحصر به زمان حال ن

 سال در او همکاران وکمپ توسط بارنیاول برای اّما است،شده مشاهده

ازآن به و پس معرفی «خوردهکتک  کودکسندروم» صورتبه 1962

 .[2] توجه روزافزون شد ده،یپد نیتمام ابعاد ا

 یهمه انواع بدرفتار»عنوان را به یآزارکودک ،یبهداشت جهان سازمان

که  ی(شکبهره)و غفلت و استثمار  یسوءاستفاده جنس ،یعاطف ،یکیزیف

رامت ک ایبقاء، رشد  ،یسالمت یبالقوه برا ای یرساندن جدّ بیسبب آس

 «شودیقدرت، م ایاعتماد  ت،یرابطه مسئول کیکودکان در چارچوب 

 ،یجنس ،یجسمان یچهار بعد کودک آزار دارای که کندیم فیتعر

 چکیده

کمک بزرگساالن از جمله محافظت از خود به یاقشار جامعه هستند و برا نیرتریپذبیکودکان به دالئل مختلف همواره جزءآس مقدمه:

ها رخ خواهد داد. لذا مطالعه حاضر با توسط آن یآزارازجمله کودک یمسائل ن،یوالد یستگیدارند که در صورت ناشا ازیخود ن نیوالد

 .افتیانجام  یآزارکودک قین در باب مصادیوالد یهادگاهید یهدف بررس

در  زیشهر تبر ییها در مدارس ابتداکه فرزندان آن ینیوالد انیکنندگان از مبوده و مشارکت یفیپژوهش حاضر از نوع ک روش کار:

ها، داده یجمع آور یها مصاحبه انجام گرفت. روش اصلنفر از آن 31بودند انتخاب شدند و با  لیمشغول تحص 96-97 یلیسال تحص

عه شدند. صحّت و اعتبار مطال لیتحل ییاستقرا یفیک یمحتوا لیها با روش تحلباز بود و داده تبا سؤاال ساختارمندمهین یهامصاحبه

 داشت. «یریپذنانیو اطم یریپذ قیتصد ،یریپذانتقال ،یریباورپذ»در چهار محور  شهیحاضر ر

 د.بودن یآزارکودک یو کمبودها یآزاردامنه کودک ،یآزارشامل مفهوم کودک یحاصل شده در قالب سه مقوله اصل یهاافتهی ها:یافته

 دگاهیخوب بود امّا د یو غفلت کودک آزار یعاطف ،یکننده، در رابطه با سه مفهوم جسمانمشارکت نیوالد یدامنه آگاه نتیجه گیری:

مرتفع  یها روآن دی. تأکشدیشناخته شده آن متمرکز م یهاجنبه یرو ترشیمحدود بود و ب یجنس یآزارها در رابطه با کودکآن

معضل  نیا یهاشهیها به رعمق توجه آن انگریها بمحبت در خانواده شیجهت افزا ییهکارهاو را یو اجتماع یکردن مشکالت اقتصاد

 یآزارودکک ژهیاست و به و افتهی شیافزا یکودکان در جامعه فعل یریپذبیآس بیضر ها،نیو کنترل آن بود. افزون برا یریشگیجهت پ

 شیازپشیاز آن ب یریشگیممانعت و پ یبرا یآزاراز کودک نیوالد یازسکرده است لذا؛ لزوم آگاه دیرا تول یترشیب تیحسّاس یجنس

 یآموزش یها-هم بوده و ضرورت دارد تا برنامهم اریها بسمدارس و رسانه لیاز قب یراستا؛ نقش مراجع آموزش نیدر ا شودیاحساس م

 .نندیتدارک بب طهیح نیو کودکان در ا نیوالد یالزم را برا

 یجنس یآزارکودک ،یآزارکودک ن،یوالد دگاهید ،یفیک یمحتوا لیتحل ،یآگاه ساز ها:کلیدواژه
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نوع سوء  نیترعیشا یجسمان یآزار. کودک[3] شودیو غفلت م یعاطف

 ،یاست. به طور کلّ یآزارکودک صیراه تشخ نیتراستفاده و ساده

در  «یتصادف ریغ بیآس»به عنوان  توانیرا م یکیزیسوءاستفاده ف

 ،یمانند شکستگ یبدن یهابیآس وجبکه م یاسوءاستفاده» ایکودکان 

وع ن نیشکل ا نیترعیکرد. شا فیتعر« شود یدگیبر ای یسوختگ

 ای یتصادف ریغ یهابیضرب و شتم کودکان است که با آس ،یبدرفتار

ماش و ولف،  نی. همچن[4]شود یدر کودکان مشخص م یکبود

 ،لگدزدن ،زدنمشت زدن، ضرب و شتم، کتک لیاز قب یاقدامات متعدد

ا کودک ر کی یدردناک برا یگاز گرفتن، سوزاندن، تکان دادن و کارها

اوقات  شتریها در بصدمه نای کهاند دانسته یجسم یآزارجزء کودک

 .[5] دیآیبه وجود م ازحدّشیانضباط ب کیاست و در اثر  یرعمدیغ

است که سازمان بهداشت  یآزارکودک یقسم بعد یجنس یآزارکودک

 تیکودک در فعال کیدخالت »کرده است:  فیتعر گونهنیآن را ا یجهان

کودک  ایندارد  آگاهانهتیرضا ،کندیطور کامل درک نمکه او به یجنس

 یهاو تابو نینقض قوان کهنیا ای ستیآماده ن یرشد ندیصورت فرآبه

شامل  تواندیم یآزار جنس نی. همچن[5]« است معهجا یاجتماع

با محارم،  ی، زنا(مقاربت) زشیکودک، آم یجنس هایاندامکردن نوازش

 قیاز طر یو جنس یتجار یکشبهره ،کودکبه ییتجاوز، لواط، عورت نما

 .[6] مستهجن باشد یهالمیف دیتول ای یخودفروش

از اقسام  گرید یکیبه عنوان  یشناختروان ای یعاطف یآزارکودک

 طیمح کیکننده در فراهم آوردن مراقبت یناتوان»شامل:  یآزارکودک

 کودک، (جنبش)فرزند است )اعم از محدود کردن حرکت  یدوستانه برا

 یکیزیف ریاشکال غ ریطرد و سا ض،یتمسخر کردن، ارعاب، تبع د،یتهد

 «گذاردیم ریرشد و سالمت کودک تأث ندیرفتار خصمانه( که بر فرآ

 کیرساندن به احساسات  آسیبدر واقع  یعاطف یآزار. کودک[7]

به وحشت انداختن او و اجازه دادن به کودک جهت  ایکودک، ترساندن 

یم شامل زیخانواده را ن یاعضا گریخشونت صورت گرفته به د یتماشا

است که  یتوجهیب ایاز نوع غفلت  یآزارقسم کودک نیآخر .[8] شود

 لیباز ق یو عوامل هانهیزم آوردن فراهم درکننده مراقبت یعنوان ناتوانبه

 ( استتی)امن یمنیپناهگاه و ا ه،یتغذ ،یبهداشت، آموزش، رشد عاطف

 نیهستند. همچن یاتیمطمئن شدن از رشد کودک، ح یکه برا

باشد که  ییهاتیموقع رندهیدربرگ تواندیم لتاز نوع غف یآزارکودک

 ،یطوالن یمدت یبرا ایو  ردیامن ماندن کودکان نظارت صورت نگ یبرا

 .[8, 7] شوند کودکان تنها گذاشته

 یهاو بافت نهیاست و در زم یمعضل جهان کیاز کودک  سوءاستفاده

در خانواده،  ژهیوبه هاطیمح نیکودکان در ا مداری انتظارکه مختلف

 منیا کنندیم ارائه را کودکان از مراقبت که یخانه، مدرسه و مؤسسات

کار  نیاز آن بهتر یریشگیپ یکه برا [9] دهدیو حفظ شوند،، رخ م

است تا  دهید و مراجع مرتبط با آن پدو افرا یاصل یهاتوجه به علت

 دهندیها نشان مراستا؛ پژوهش نیاز آن حاصل شود در ا یشناخت کاف

 یهستند که با کودک زندگ یموارد افراد ترشیآزاران در بکودک»که 

و  عیو انعکاس وس شوندیرا شامل م کودکنیو عمدتاً والد کنندیم

ه مسئله است ک نیا انگریاز سوء رفتار با کودک، ب یمکرّر حوادث ناش

 یرناگوا جیاست که آثار و نتا ریفراگ یمعضل اجتماع کی یآزارکودک

 یریشگیافراد در پ گریو د نینقش والد نی. بنابرا[10] «به دنبال دارد

از  یکودکان که انبوه یدر زندگ یآزارکودک یامدهایپ جادیا ای

 و یجنس ،یکیزیدر ابعاد ف یفراوان دّمدتو بلن مدّتکوتاهیامدهایپ

 توجه وخواهند بود ضرورت مطالعه  یو رفتار شناختیروانو  یتناسل

 طلبدیرا م نیوالد یهادگاهیاز د یمعضل جهت آگاه نای به روزافزون

الزم توسط مراجع  داتتمهی و شده مشخصها آن یآگاه یهاتا ضعف

 یضعف آگاه نیجبران ا تو کودکان جه نیا آموزش والدمرتبط ب

و  یموجود خارج یشوند. عالوه بر موارد فوق، آمارها دهیتدارک د

است که ضرورت  آزاریکودک وعیش زانیم شینشانگر افزا یداخل

س احسا وعیش شیافزا نیاز علل و عوامل ا یآگاه برایتر مطالعات افزون

 یو انسان یدپارتمان خدمات بهداشت ی. براساس آمارهاشودیم

 یهافاصله سال یکه ط یکودکان زانی، تعداد و مکایآمر متحدهاالتیا

اند نوسان داشته است و از قرارگرفته یمورد قربان 2017تا  2013

 رییتغ 2017نفر در سال  674000به  2013نفر در سال  656000

سال  یو دادها دهدیرا نشان م یدرصد 7/2 شیاست که افزا افتهی

مورد  ،یکودکان قربان نیدرصد ا 9/74که  دهدیم ننشا یالدیم 2017

درصد مورد  6/8و  یجسم آزاریدرصد مورد کودک  3/18غفلت، 

 1720سال، حدود  نیدر ا نهمچنیاند. قرار گرفته یجنس یآزارکودک

نفر در صد هزار  32/2 یعنی یتوجه یکودک در اثر سوءاستفاده و ب

در  یقیآمار دق هانیبرا زوناف. [11]اند مرده یملّ تیکودک در جمع

 یررسمیغ یوجود ندارد امّا آمارها رانیدر ا یآزارککود وعیمورد ش

 مسعودیراستا؛  نیدارد که در ا رانیدر ا دهیپد نیا وعیاز ش یحاک

کشور در گفتگو با روزنامه  یستیسازمان بهز یمعاون امور اجتماع د،یفر

ما در  یآمارها: »فتگ ران،یدر ا یآزاردر مورد آمار کودک دیسپ

 یاورژانس اجتماع قیاست که از طر ییهمان آمارها یآزارکودکنهیزم

هزار  13تعداد  1395در سال  بیترتنیابه شوندیگزارش م 123 یعنی

 پسکه شده استگزارش 123به سامانه  یآزارکودکتماس مربوط به

 شده دییتأ هااز آن یمیدر حدود ن یآزاروقوع کودک ،ییآزما راستی از

 .[12] «است

مرتبط با مسائل و  یهاموارد مذکور توجه روزافزون و پژوهش همه

 کهییلذا ازآنجا طلبندیرا م یآزارمشکالت کودکان از جمله کودک

در  تیو عدم موفق تیرا از جهت موفق رینقش و تأث نیترشیب نیوالد

که  شودیم جادایها سؤال در ذهن نیرا دارند ا ستهیشا یکودک تیترب

 تیروا ای حیچگونه تشر یآزارخود را در رابطه با کودک یهادگاهیها دآن

ها در رابطه با مسائل آن یو باورها هادگاهیاز د یآگاه نیبنابرا کنندیم

 کودکان باشد. یبهتر برا یزندگ کی جادیا یراهگشا تواندیکودکان م

 ،یآزارکودک طهیدر ح افتهیانجام یهااز پژوهش یاریبس هانیافزون برا

 دهپدینگرش افراد مختلف را در رابطه با  ،یکمّدر قالب مطالعات مدتاًع

 یهاطهیح وعیش زانمی وها رشو به گزارش نگ انددهیسنج یآزارکودک

 قیعم یبه بررس ،یترمطالعات کم کهیاند؛ درحالآن پرداخته

 یآزارکودکقیاز مصاد ،والدینافراد مختلف ازجمله  یهادگاهید

 نیاندک است؛ بنابرا طهیح نیدر ا یفیاند و سهم مطالعات کپرداخته

 قیاز مصاد نیوالد دگاهید یپژوهش حاضر بررس یهدف اصل

ش پژوه نیا یبود. هدف کاربرد یفیمطالعه ک کیدر قالب  یآزارکودک

مطلع  قیو مدارس از طر یستیبهز یهادر جهت کمک به سازمان

در رابطه با  نیوالد یاتاطالع یها و کمبودهاها از شکافساختن آن

 یمناسب برا یآموزش یهاجلسه دنیجهت تدارک د یآزارکودک

 مکک و پدیده نای از یریشگپی منظوربه یآزارکودک یدرباره نیوالد

 تیخواهند بود. به لحاظ اهم آزاریکودک خطرمعرض  در کودکان به
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ر د ینظر یهادگاهید لیپژوهش حاضر به بسط و تعد یهاافتهی ینظر

 .کمک خواهد کرد یآزارارتباط با کودک

 کارروش

در مورد  نیوالد یهادگاهیما، د یدر جامعه فعل کهنیتوجه به ا با

ه قرار نگرفت نییو تب یمورد بررس یخوبآن به قیو مصاد یآزارکودک

 یکمّ یهاقیتحق نوع ازها مطالعه وها پژوهش ترشیب نیاست؛ همچن

 از حاضر پژوهش ،اندو ابعاد آن پرداخته وعیش زانیبوده و به گزارش م

 دهیپد ،ییاستقرا یفیک یمحتوا لیبوده و با روش تحل یفکی نوع

قرار داده  یمورد بررس نیوالد دگاهیآن را از د قیو مصاد یآزارکودک

 .است

ه است ک قیروش تحق ینوع ییاز نوع استقرا یفیک یمحتوا لیتحل

ا هداده لیوارد عرصه تحل یو ذهن ینظر یهانهیزمشیبدون توجه به پ

 ترشیو ب تیکل کی بهها اجزا مختلف داده یدارد با بررس سعی و شده

مبادرت ورزد و منطق  هینظر جادای احتماالً وها پنهان داده یمحتوا

 امونریپ قین اصل استوار است که با مشاهده و تفکر دقیاستقرا بر ا

عرصه  کیبه کشف قواعد حاکم بر  توانیتکرار شونده آن، م یالگوها

دارد و  یمحدود یلیخ میروش قدرت تعم نیخاص نائل آمد. هر چند ا

 کیاز  قیعم نشیب جادیامّا به ا دهدیبه دست نم یروابط عّلت و معلول

 یسازمانده ،یسازآماده یسه مرحله اصل یراو دا کندیموضوع کمک م

 بهها روش طبقات و نامشان از درون داده نیاست. در ا جیو گزارش نتا

 ییهامگا یکه از قبل در ذهن مدنظر باشد و دارا نیبدون ا دیآیم دست

 وها غوطه ور شدن در آن یشرح است: خواندن مکرر متن برا نیبه ا

به کلمه و استخراج کدها، نام  لمهخواندن ک ،یدرک کلّ کی افتنی

 وها مقوله ایمشترک در داخل طبقات  یکدها، قرار دادن کدها یگذار

 آوردهها مقوله ایاز طبقات  کیهر برایها از نقل قول یشواهد انپای در

 .[14, 13]شود یم

 درها بودند که فرزندان آن ینیپژوهش شامل والد نیا یآمار جامعه

 96-97 یلیدر سال تحص زیشهرستان تبر کی هیناح ابتدایی مدارس

رها پد انیپژوهش از م نایکنندگان بودند و مشارکت لیمشغول تحص

 تیو آ نایسابن ،حلّی عالمه مدرسه سهآموزان ( دانشای)اول یو مادرها

 یریگدوره اوّل و دوّم به روش نمونه ییمقطع ابتدا رد یکاشاناهلل

 یریگروش نمونه نیساده انتخاب شدند و دالئل استفاده از ا یتصادف

از برچسب زدن  زپرهی وآزار کودک نیبه والد یسبه جهت فقدان دستر

عوامل آموزش و  سوی از اجازه عدم وها به آن یآزارکودک یاحتمال

 نیا ضمن بودند؛آزار کودک نیبا والد صاحبهو م ییشناسا یپرورش برا

 نتعیی واند مواجه شده یآزاربا مسائل کودک نیوالد شتریکه ب

فرزند  یندارد و تجربه پدر و مادر شدن، دارا یهدفمند لزوم یهانمونه

 یندمارتباط و مشارکت توأم با عالقه یدر برقرار ییمحصّل بودن، توانا

پژوهش، در  نیا یبرا نیورود والد اریمع یآگاهانه در راستا تیو رضا

 .نظر گرفته شدند

 مهین قینسبتاً عم هایمصاحبه ،هاداده یآورجمع یاصل روش

با توجّه به  ن؛یساختارمند )چهره به چهره( با سؤاالت باز بود بنابرا

 یبرا طیشرا شدیکه ارائه م اطالعاتی نوع وکنندگان مشارکت

 یسؤال کلّ کیو مصاحبه ابتدا با  شدیها فراهم مسؤال یریپذانعطاف

از  نیهمچن شدیها با پژوهش مسؤال نیترشروع و بعد وارد مرتبط

 نیشه ا یم"سؤال که  نیا رینظ شدیاستفاده م زین یاوشک یهاسؤال

 دهید اتربیتج بتوانندکنندگان تا مشارکت "دیبد حیتوض شتریمورد رو ب

یطور کامل مطرح نموده و به غنموردنظر به دهیخود را از پد دهیو شن

از  داتیتمه نی. در کنار اندینما کمک یپژوهش یهاداده یساز

جهت اشراف  یدانیدر عرصه م ییهاادداشتیو  یفیتوص یهانوشته

 .استفاده شد زیمصاحبه، ن ندیبر فرآ ترشیب

کنندگان مصاحبه، از مشارکت ندیپژوهش قبل از شروع فرآ نیا در

ها آن یمشارکت در پژوهش و اجازه ضبط صدا یبرا یشفاه تیرضا

یالزم داده م ناناطمیها آن اسامی ماندن محرمانه با رابطه در و گرفته

بودند در رابطه با اهداف پژوهش  لیکه ما یکنندگان. مشارکتشد

و به  شدیالزم ارائه م حاتتوضیها کنند به آن باطالعات کس ترشیب

مصاحبه برعهده  ندیترک فرآ ایبه ادامه  لتمای که بودشده  اعالمها آن

ن شد تا حد امکان از به کاربرد یسع هانیبرا افزونهاست. آن

مشارکت یکه موجب ناراحت یاحتمال یهااصطالحات و برچسب

هش پژو جیپژوهشگر که نتا دو تعصّب خو یداورشیکنندگان شود و پ

 یاخالق یهاو الزام یشود تا صداقت علم زیقرار دهد پره ریرا تحت تأث

با  افتهیجلسه مصاحبه انجام  26 از .شوند تیپژوهش رعا

 همزمان مصاحبه) دونفره مصاحبه صورتبه جلسه 5 ،کنندگانمشارکت

 صورت مصاحبه تکجلسات به رسای و( کنندهمشارکت نفر دو با محقق

 قهیدق 17 یبتقری طوربهها مّدت مصاحبه نیانگینفره انجام گرفت که م

 .حاصل شد نفر 31 باها اشباع داده نیبرآورد شد؛ همچن

فاده است یینوع استقرااز  یفیک یمحتوا لتحلی ازها داده لیتحل یبرا

پس  ،یو ذهن ینظر نهیزم شیگونه پ چیکه بدون ه بیترت نیشد. بد

نوشته  ناًیبار مرور شدند تا ع نچندی هامصاحبه ،هاداده یاز گردآور

و  مشخص شدند یدیخط به خط، نکات کل یشوند، سپس بعد از بررس

 یشوند. پس از کدگذار نتعییها آن یاساس یشدند تا کدها یکدگذار

مشترک در هم  نیداده شد، سپس عناو عنوانیها از آن کیبه هر

شوند و  یدهشدند تا سازمان لتشکیها شدند و خرده مقوله ختهیآم

 یسازشدند. در مرحله بعد جدول خالصه جادیا یاصل یهاسپس مقوله

ه شدند مربوط به هر مقوله ارائ یهامقوله خرده همراه بهها شده مقوله

ها مقوله خرده وها از مقوله کیکه نشانگر هر ییهاقولو در آخر نقل

 یاستخراج و ارائه شدند. بعد از ط افتهیانجام هایمصاحبه از بودند

 منظوربه .شدند ارائه مقوله خرده 9 و مقوله سه درها مذکور، داده ندیفرآ

پژوهشگران روش  ترشیب یفیک یهاپژوهش یهاصّحت و اعتبار داده

( شامل 1985) نکنیارائه شده توسط گوبا و ل یارهایاز مع یفیک

یفاده ماست یریپذنانیو اطم یریپذ قیتصد ،یریپذانتقال ،یریباورپذ

 .[15] کنند

صحّت و اعتبار  نییتع یمذکور برا یارهایاز همان مع زیپژوهش ن نیا در

 والنیط حضور وبا مصاحبه  یریباورپذ ب،یترت نبدی. شد استفادهها داده

 تفادهاس ،کنندگانبا مشارکت ترشیب یریو درگ قیتحق دانیمدّت در م

 انمتخصص یاز نظرها یمندبهره وها داده یآورمؤثر جمع یهاروش از

 یحاصل شد. در راستا قیتحق یندهایفرآ ترقیکنترل دق یبرا

 و مناسب بودن پژوهش یدوّم که به کاربرد اریبه عنوان مع یریپذانتقال

اشاره دارد تالش شد که از  دیجد یپژوهش یهاعنوان شنهادیپ یبرا

روشن و  حاتیموردمطالعه توض تیجمع ژهیبه و قیتحق یندهایفرآ

جام ان یبرا قیتحق نیامکان فرصت استفاده از ا اداده شوند ت یقیدق

 اریبه عنوان مع یریپذ قیفراهم شود. تصد یمرتبط آت یهاپژوهش

 دارد، اشاره محقق خودآلود از تعصّب و اهداف غرض زیکه به پره یبعد
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قضاوت  ،یداورشیاز پ قتحقی سراسر در که آمد عمل به کوشش

به  یهاو تصور از داده نتظارا رقابلیاز موارد غ یزودرس و حذف برخ

 تیرعا قیمراحل تحق یشود و صداقت در تمام یریدست آمده جلوگ

 از کهها آخر صحّت و اعتبار داده اریبه عنوان مع یریپذنانیشود. اطم

 نیبد د؛یآیبه دست م قیتحق ندیفرآ هیبر کل قیدق یحسابرس قطری

خام،، خالصه  یهاداده یآوراعم از جمع قیتحق یندهایفرآ هیمنظور کل

و  قیطبقات، مقاصد و اهداف تحق لیکد و تشک جادیا ها،یبندو جمع

 یبار با دقت مرور و مورد بررس نچندیکنندگان نقطه نظرات شرکت

 .موارد الزم پوشش داده شوند یمجدّد قرار گرفتند تا حدّ امکان تمام

 هایافته

 47تا  27 نبیآموزان( دانش نوالدیکنندگان )مشارکت یسنّ دامنه

ها سال و تعداد فرزندان آن 38 یبیصورت تقربه یسنّ نیانگیسال، م

نفر  8تعداد  سانس،یبود. دو نفر از آنان در مقطع ل رینفر متغ 5تا  1 نبی

کتشر هیو بق پلمدی مقطع تاکنندگان درصد مشارکت 26حدود  یعنی

 التینفر که سواد خواندن و نوشتن نداشت، تحص کیبه جزء  ان،کنندگ

پژوهش  نایکنندگان تعداد مشارکت نیترشیداشتند. ب پلمیردیدرحد ز

و  دادندیم لیدرصد تشک 5/77حدود  یعنی نفر 24 تعداد باها را خانم

کنندگان شرکت هبقی و بودنددار حاضر در پژوهش خانه یهاهمه خانم

 یمدرسه تا کارگر رمدی ازها که شغل آن دادندیم لیتشک انیرا آقا

پژوهش  یشناخت تیمشخصات جمع 1جدول بود که  ریاختمان متغس

 قیمصاد رامونیبه دست آمده پ یهاداده نی. همچندهدیرا نشان م

مقوله  3در قالب  لیو تحل هیپس از تجز نیوالد دگاهیاز د یآزارکودک

 جدول درها داده لیو تحل هیتجز یخرده مقوله درآمدند که خالصه 9و 

 .است شده ارائه نشان 2
 

 پژوهش شناختی تیمشخصات جمع .1 جدول

 31تعداد =  ر،یمقاد 

  سن

33-27 8 

40-34 14 

47-41 9 

  تیجنس

 7 مذکر

 24 مونث

  فرزندان تعداد

2-1 27 

5-3 4 

  التیتحص سطح

 1 سوادیب

 20 پلمید ریز

 8 پلمید

 2 سانسیل

  اشتغال نوع

 23 دارخانه

 1 بافیقال

 1 مدرسه ریمد

 1 معلم

 1 مدرسه خدمتگزار

 4 آزاد

 

 

 هاداده لیحاصل از تحل یهامقوله خرده وها مقوله یسازخالصه .2 جدول

 قول کوتاهنقل 

مقوله اوّل: مفهوم کودک

 یآزار

 

 "زدوخورد" یجسم مفهوم. 1

 "تجاوز" یجنس مفهوم. 2

 "سهیو مقا نیتوه" یعاطف مفهوم. 3

 "ازهایبه ن یتوجهیب" غفلت مفهوم. 4

دوّم: دامنه کودک مقوله

 یآزار

 

 شتیمع نیپدر جهت تأم یدائم یریدرگ" خانواده. 5

 "خانواده و غفلت از فرزندان

افراد " "آزارینقش مضاعف مادر در کودک" جامعه. 6

 ییتبع آن عدم تواناو به یمشکالت مال یدارا

 "یجنس یکشازدواج و بهره

 تیفیو ک نوع. 7

 آزاریکودک

معلمان  یاز سو یو عاطف یجسم آزاریکودک"

از نوع غفلت در  آزاریکودک" "در مدارس

 "یدر جامعه فعل یجامعه گذشته و از نوع جنس

 کمبودهای: سوّم مقوله

 آزاریکودک

 

 "یآزارکودک دهیشناخت ناقص از پد"  یآگاه کمبود. 8

 "آزاریکودک یجنس طهیآموزش ح" یآموزش کمبود. 9

 

 یآزاراوّل: مفهوم کودک مقوله

 یآزارکودک ی: مفهوم جسمان1مقوله  خرده

 یآزارکودک جسمانی بعد مفهومکنندگان از مشارکت یاریبس یبرا

، از "زدن( یلیزدن با دست )س"عنوان نمونه برابر با کتک زدن بود؛ به

 یها. واژه زدن کودک در مصاحبهشدیبعد م نای جزءها آن دگاهید

 افتیوفور به یآزارکودک یدر مورد بعد جسمان نیبا والد افتهیانجام

 تلقّیها آن دگاهیاز د یجسمان یآزارمفهوم کودک نیکارترشد و آش

 .دیگرد

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

و زدوخورد  زدنکتکشتریب آد،یکه به ذهن ما م یزیچ یآزارکودک"

 .ساله( 40و  38، 2و  1شماره  یهاکننده)شرکت "کودکه

که  آدیم نیبه ذهنم ا گه،ید شنوهیآدم م یول دمیند ویآزارکودکمن"

رو چهکه ب دمیشن نارویا یمن نامادر نا،یابره توکوچه ینذار ،بزنیرو بچه

 (شودیاستفاده م یابزار که در فرش باف ینوع) شیبا ش کنند،یم تاذی

، 27 ارهشمکننده )شرکت "ی(آزارکودک) دمیند کیاز نزد یول زنندیم

 .ساله( 42

 یآزارکودک ی: مفهوم جنس2مقوله  خرده

بر  یآزارکودک یمورد مصاحبه قرارگرفته، در رابطه با بعد جنس نیوالد

 صورتبهها عنوان نمونه آنکردند؛ به دیبعد تأک نیا یکلّ نیعناو

و  یجنس یها(، سوءاستفادهیجنس یکشبه تجاوز )بهره میرمستقغی

بدن کودکان اشاره کردند.  یخصوص یهابه قسمت اجازهیدست زدن ب

شده بر اطالعات ارائه تواندیما م یدر جامعه فعل یجنس ئلتابو بودن مسا

عدم  نوعی با راها باشد و آن رگذاریبعد تأث نیتوسط افراد در مورد ا

 یفشار )احساس شرم( در جهت ارائه درست اطالعات جنس ایو  یآگاه

شار در انت یمجاز یفضا ژهوی بهها نقش رسانه گرید ییمواجه کند؛ از سو

 نای ازها اخبار مربوط به تجاوزها نسبت به کودکان و استفاده مکرّر آن
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 یبعد جنس گریافراد را از پرداختن به ابعاد د یادیواژه تا حد ز

 .ازداشته استب یآزارکودک

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

 ایبه صدمه  دیتهد) کنندیم دیتهد کودکوکهییو ناآشناها هابهیغر"

بدون اجازه  ،زنندی، نقاط حساس کودکو بهش دست م(زدن بیآس

 "زدند دست اجازه بدونها به بچه هاهیکه تو همسا دمیدست زدنه، شن

 .(ساله 30 ،21 شمارهکننده )شرکت

رفتار  بارم هیبا کودکه  نیبار رفتار والد هیدر واقع  ینوعبه یآزارکودک"

مطرحه که از  شتریاآلن ب کهیجنس یهابا کودکه، سوءاستفاده هابهیغر

کننده )شرکت "مطرح بشه تونهیم هامهیها وغربطرف خودخانواده

اونا  تیها اآلن خوب شده وضعخانواده طیمح" .(ساله 46 ،24 شماره

 ادتریز جنسی( )تعرض تجاوزها ،اندساز شدهبازم مثالً پسرا مسئله یول

 "شکسته واسه ماها... هی ترشیب یلیواقعًا خ نیشده نسبت به اونا، ا

 .ساله( 38، 9 شمارهکننده )شرکت

 یآزارکودک ی: مفهوم عاطف3مقوله  خرده

 سهیکردن، فحش دادن و مقا نیان، توهکنندگمشارکت دگاهید از

. مفهوم کودکرساندیرا م یعاطف یآزارمفهوم کودک نیترشیکردن، ب

 رگیافراد د ای نیوالد یباشد که از سو یهر مورد تواندیم یعاطف یآزار

بگذارد  یمنف ریکودکان تأث تیاحساسات و شخص یاستفاده شده و بر رو

و  یارو رفت یلیتحص ینفس، کارکردهااعتمادبه م،یمستق تصورکه به

 یارزشیتبع آن، کودک احساس بکودکان را مختل کند که به یاجتماع

 .کندیبودن م دیو مف یمندتیکفاو عدم

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

 راکودک خاص یو ناسزا گفتن به کودک مثالً با الفاظ نیتوه"

تیباشه چراکه شأن و شخص یآزاراز کودک یجزئ تونهیکردن مخطاب

 40و  38، 2و  1شماره  یهاکننده)شرکت "...آرهیم نپاییرو کودک

 .ساله(

ورت ص سهیمقا یچون وقت هیآزاربله کودک گرانیبچه خود با د سهیمقا"

 یاز لحاظ درس یمثالً وقت رهیسؤال م ریفرد ز تیشخص رهیگیم

ه محمدزاد یبه قول آقا جهیبچم گ میممکنه بگ رهیگیصورت م سهیمقا

خود  جیگ ج،یدگیبه بچه خودتون نگ گنیکه م (مدرسه ریمد)

 41و  39، 12و  11شماره  یهاکننده)شرکت "دیهستنیشماوالد

 .ساله(

 یآزار: مفهوم غفلت کودک4مقوله  خرده

از  یعدم مراقبت کاف معنی به غفلت ،کنندگاناز مشارکت یاریبس یبرا

و به  یلیامورات تحص یریگیکودک و عدم پ یبرا ییتنها جادیکودک، ا

 معتقدها کودک بود؛ امّا آن یهاو خواسته ازهایعدم توجه به ن یطورکلّ

وجه ت نیبلکه ا ستیکودک مدنظر ن یازهانی تمام به توجه که بودند

که کودک داشته  یااندازه( باشد و هر خواستهحّد معقول )به در دیبا

ها هاندازه به خواستاز توجه به نیبه آن توجه کرد. منظور والد دیباشد نبا

 یااندازهبه دبایها توجه نیباشد که ا نیا تواندیکودک م یازهانی و

 انوعنقرار ندهد؛ به ریکودک را تحت تأث یاتیح یباشند که کارکردها

 تواندیم یاهیتغذ یازهایقصور نسبت به ن ای یتوجهینمونه ب

 یریگیعدم توجه و پ ایکودک را دچار مشکل کند  یاتیح یکارکردها

احساس  ینوع جادیسبب ا تواندیفرزند در مدرسه م یلیامورات تحص

کودک را  یلیو تحص یاجتماع یدر کودک شود که کارکردها یارزشیب

 .آوردیم نییاو را پا یقرار داده و قدرت سازگار ریتحت تأث

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

باهم  میریم کهبه پارکم  یو حت ذارمیخونه تنها نم یمن بچه مو تو"

رند، با می کجا که بودها مراقب بچه ترشیب دیخاطر با نیبه هم میریم

 .ساله( 36، 8ره شماکننده )شرکت "...کنندیم کاریدوستند، چ ایک

 روکودک درس بچه عدم ارزش دادن به اوست ارزش دنینپرس"

اجعهمربهتره،  دنشپرسی باشه، تنبلچه زرنگ باشه چه  آوردنهنییپا

 ینه ول ایمحسوب بشه  دونمینم یآزارکودک بهتره؛ مدرسه( )به کردن

 38 ،9 شمارهکننده )شرکت "...آرهیم نییاعتماد به نفس کودک رو پا

 .(ساله

از  یبرخ ،کنندیتوجهیشون ب کودکیلیامورات تحصبه  نیوالد دینبا"

به خاطر فرزندشون  آنیکه همش مدرسه م ییخانوما نیبه ا ونیآقا

مدرسه  آنیم کارندیخانوما ب نیچون همش ا گنیو م رندیگیخرده م

 تیبه وضع مییخواینم یول میستین کارینه، ب میگیما هم م یول

 مدرسه تومون بچه میبفهم دیبا م،یکن یتوجهیفرزندمون ب یلیتحص

 یبله نوع ،دهیانجام م کاریچ ره،یگیم ادی اچی ،هستچگونه  تشوضعی

 "فرزند از مدرسه یلیامورات تحص دننپرسیکودکه به یتوجهیب

 .(ساله 41 و 39 ،12 و 11 شمارهکننده )شرکت

 اخلدرو )بچه یمواقع تنها بذار یتنها گذاشتن کودک داخل خونه بعض"

یم داره خودشوبچه  گه،ید هیآزاربله کودک تیدنبال خوش بری( خونه

یم ونیزیمنم دارم تلو کنهیم یخوشمامام داره دل ایکه بابام  خوره

لحظه بزار بمونه )بچه  هی یول کنهیم تیبچه، خودشو اذ گردهیبرم نمیب

 .ساله( 32 ،22 شمارهکننده )شرکت "( خونه اشکال ندارهرو

 یآزاردوّم: دامنه کودک مقوله

 : خانواده5مقوله  خرده

 یرکسیمصاحبه،  ندیپژوهش در فرآ نایکنندگان از مشارکت یاریبس

 یهاعنوان خانوادهدارند به یخاص یهایژگیرا که و ییهااز خانواده

دارند که منجر به  ییهایژگیها وخانواده نی. اادکردندیآزار کودک

امورات  نیتأم یپدر خانواده برا یدائم یری. درگشودیم یآزارکودک

 یاختصاص دادن زمان و انرژ یبرا یو فقدان وقت کاف انوادهخ یشتیمع

یگژیو نیاز ا یکی)غفلت از فرزندان(  ستهیشا یکودک تیجهت ترب

 شودیامر م نیکودک در ا تیکه باعث نقش مضاعف مادر در ترب هاست

 طرفهکی تیمسئول کیه ب میصورت مستقفرزند به یتیو امورات ترب

 با فرزند ترشیتماس ب لی. مادرها به دلشودیمادر خانواده مبدّل م یبرا

 فرزند و ینسبت به رفتارها تیمختلف او و حسّاس یازهایاز ن یو آگاه

فرزند، باعث  تیپدر با مادر در امر ترب یکمبود همکار ای یعدم همکار

فرزند شده و به برخورد  تیفشار نقش مادرها در ترب ینوع جادیا

 دگاهیاز د گرید یی. از سوشودیم ینامناسب با رفتار فرزند منته

و ارزش  تیعدم اهم لیهم به دل هاینامادر رفتارکنندگان مشارکت

به  ؛شودیمنجر م یآزارخود به کودک یدادن به فرزند تحت سرپرست

 یآزارنقش مادر را در کودک نیوالد ترشیب ،هادر مصاحبه لیدل نیهم

رشد  ندیاز فرآ نیوالد یآگاهنا ن،یبنیکردند. درا یابیپررنگ ارز اریبس

 یفرهنگ یهااختالف گرید یو از سو سوکیفرزندان، از  یازهایو ن

فقدان  لیخانواده به دل تی)نزاع و کشمکش( و تراکم جمع نیوالد

 یهانهیهز نیر تأمد یفرزندان و ناکام نیب یهماهنگ جادیکنترل و ا
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 دگاهیاز د نین. همچزنندیدامن م ترشیامر، ب نای بهها آن هیاوّل

 دارد؛ وجود محبت کمبودها که در آن هاییخانوادهکنندگان مشارکت

 زبانکیبا فرزندان خود از  نوالدیها که در آن ییهاخانواده عبارتی به

یکننده در ارتباطشان استفاده نمو قانع یرانتقادیو غ یمیگرم، صم

یو ارزش نم تیاهمها گرفته و به آن دهیفرزندان را ناد یازهایو ن کنند

 میخواه یآزارکودک نوعی شاهدها نوع خانواده نیدر ا شهیهم ،دهند

عامل  نوعی عنوانبهها خانواده در محبت وجود ،هاآن دگاهیبود. از د

از عوامل  یاریعمل خواهد کرد که نقش بس یآزاربازدارنده از کودک

را تحت  یآزارکودک یازجمله عوامل اقتصاد یآزارمرتبط با کودک

نوع  کیها محبت در خانواده رسدیقرار خواهد داد. به نظر م ریتأث

 ،اقتصادی مشکالت تحمّل جهتها و کودکان آن نیدر والد یآورتاب

 جادیفرزندان ا یو تحمّل مشکالت رفتار نیروابط نامناسب والد تیریمد

 نیدالوآزارانه از بروز رفتار کودک یریامر، جلوگ نیا جهیکه نت کندیم

 .خواهد بود

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

 در دارند نقش پدر هم و مادر همها صد درصد تو خانواده"

شده، آن قدر  کمرنگیلیها خ( اآلن نقش پدرها تو خانوادهیآزار)کودک

 هیاوّل یهانهیهز یحت تونندیهستند که حاال نم نایو ا شتیمع ریدرگ

اسه تا وقت بذاره و ستین میکنند، حاال اون به کنار، فرصت نتأمی هم رو

 "هاشواسه خواسته حش،یواسه تفر تش،یترب واسهبچش، 

 .(ساله 37 ،26 شماره کنندهشرکت)

 و پدر) طرف رونیآورده داده ب ایتا بچه به دن 10تا  5 ینیبیاآلن م"

ین مم ند،یقاچاقچ ایدزدند  ایقاتلند  اینداده اآلن اونا  تمتربی و( مادرها

 دوتا، صد درصد ای یکی ،باشنددهید تیتربیها ولکم باشه تعداد بچه گم

کم باشه (، اآلن هرچقدر بچه توخونهیآزار)بد( داره )کودک ریتأث

فرق خواهد کرد  تیوضع یو رفتار یاز لحاظ امکانات، روح یگدیرس

 مارهشکننده )شرکت "شونو... تیترب یرها کن یباشه مجبور ادیز یول

 .(ساله 47 ،25

 یکه حت یها هم دختر هست هم پسر و دختراز خانواده یاآلن تو بعض"

تر از پسره هست ممکنه متوّجه شده باشه که هرچند بچه بزرگه بزرگ

یپسررو دوس دارند و دختره درک م ترشیاش بخانواده یهستش ول

 ترشیو پسر رو ب دیشما منو دوست ندار گهیم ورو موضوع نیا کنه

 یلاونه و نینظر والد نیا کهنیبا ا هیآزارکودک ینوع نیا د؛یدوست دار

 .(ساله 32 ،22 شمارهکننده )شرکت "دیفهمیبچه م دینبا

 دارند، من کالً  یآزاردر کودک یشتریب ریبه نظرم مادر، فقط مادرا تأث"

کنه  یآزارپدر هم کودک یحت دونمی( میآزارمادرو مسئول )کودک

 کردتیپدر فرزندشو اذ دیکنبازم صد درصد مادر مقصره، اآلن شما فرض

 گهیم عیاز سرکار برگشته باشه مثالً مادر سر جا ممکنه پدر نیدر ا

خب پدر  ده،یکارهاروکرده )مثالً شلوغ کرده(، بهش خبر م نیاش ابچه

( بکنم؛ یمن کار خودمو )نقش مادر دیخواهد کرد پس با یدست بزن

 رظاهبه درستهکنم خودم بچه موآگاه دیبا ستمیخودم با یخودم رو پا

پدر اومد، اومدکه اومد بابا  یوا یا میگیمثالً م مشیترسونمی پدر از

یاز مادرا محبت م ترشیپدرا ب ست،یکالم خاص( که ن تکهخوخان )

 ادیب دیباشه شا دهیکشتیپدر ممکنه کارکرده و خسته شده و اذ کنند

 اًواقع باباها یبگه به هرحال قبول ول یزیبا زبونش چ ،کنهیدست بزن

 یزمان یمهمه حت یلینقش مامانا خ نبنابرای هستند؛تر مهربون شتربی

 "بازم مامان مقصره گناه تو ماماناست زنهیرو مکه بابا بچه

 .(ساله 38 ،9 شمارهکننده )شرکت

شب  رهیصبح م چارهیاز جانب مادره چون پدر ب ایآزارازکودک یلیخ"

بابام )پدر( که خسته وکوفته  زنندیرا به او م یو خانوما هر حرف آدیم

 دندینم یو اصالً فرصت زنندمی حرفتن فقط تن دیو خانومام ببخش

یخال سرکودک شو حرصکنه آقام )پدر( نتونست تحمل ینیبیبعد م

 28و  36، 18و  17شماره  یهاکننده)شرکت "...زنهمی کشوکت کرده

 .ساله(

 یهر چقدرم بگ گردهیرم( بیبه مشکالت )مال ایبدرفتار نیاز ا یلیخ"

هستند  قهیتو مض نیوالد یازلحاظ مال گردهیبرم یباز به مشکالت مال

 شهی( پول لباس بچم چقدر مکنندیفکر م یبه مسائل مال یلیمثالً )خ

تحت فشار قرار  نیوالد کنندیکه فک م نایبه ا شهیچقدر م لشیوسا ای

یدعوا م زنند،یکتک م ،کنندیم نیخاطر توه نیو به هم رندیگیم

 .(ساله 32 ،22 شمارهکننده )شرکت "با بچه شون ...  کنند

اصالً  یپول داشته باش بتیاآلن شما تو ج اده،ی( زیاآلن مشکالت )مال"

اعصابت خراب باشه بچه  ینه ول ای کنهیبچت شلوغ م یکنینم یتوجه

آگه  ینباشه، ول میسرجات حرف نیبش یگیبلند حرف بزنه م کمی

د بخوا یبچه هرچ ست،ین یا( خوب باشه اصالً مسئلهی)مال تتیوضع

 شمارهکننده )شرکت "...مسئلسیلیمسئله پول خ آلنا ،یخریبراش م

 .(ساله 47 ،25

اون  ،کنهیم تیو بچه شو اذ هنامادریکه نفر هست هیما  یالیتو فام"

و  هیاون بچه بزرگ کهنیبا ا کنه،می شوپوست  ،زنهیخانوم کتکش م

مشکل از  کنمیفک م ،آدینم در جور بچه با کهمشکل از اون خانومه 

کننده )شرکت "خانوم ... نیباشه حاال حداقل در مورد ا نیاعصاب والد

 .ساله( 35، 29 مارهش

کودک که  ،دونمیمقصر م ارویاول شهیمن هم یآزاردر موردکودک"

ت، ما مشکال نیمشکالت جامعه اآلن دامن زده به ا یمعصومه ول

تا  شیبا سه تا بعدشم ش میخانواده متوسط بود هیخودمون به عنوان 

کرد بزرگ چطور ،کردندهم نبودند و مادرم مارو بزرگ (پدرم)بچه، آقام 

ن اآل م،یآدم مثبت شد هی ادیهمه تو جامعه کم و ز نیبا ا ولی مارو، پس

گونه به نظرم معنا و مفهوم  چیبهتر که ه زندگی وتر فرزندکم گنیم

بعد دو سه ماه از حالت خودش خارج  یامروز یهانداره، اآلن ازدواج

یم یخانوم چطور نیوجود نداره، فردا ا یبندیگونه پا چیو ه شهیم

 .(ساله 42 ،19 شمارهکننده )شرکت "کنه...بچه بزرگ خواد

اقات اتف نیدر اونا کمبود محبت باشه ا وقتیها همه خانواده"

 ادیرو  نیوالد یرفتارا دیدون ی( خواهد افتاد، کودکان میآزار)کودک

رفتارا رو با کودک  نیاونا ا شهیم یبا اونا برخورد بد یوقت رندیگیم

 آدیخود تکرار خواهند کرد؛ به نظر م انیاطراف ایخود با خانواده خود 

 به نسبتروند  نیو ا ستین محبتی و شده کمها در خانواده بتمح

و  39، 13و  12شماره  یهاکننده)شرکت "افتهیشیافزا یلخی گذشته

 .ساله،( 41

یآزاربه کودک نوالدی رفتار باشه داشته وجود گهاکودک محبت به"

بخواد  یکودک هرکار نکهیمنجر خواهند شد، منظور از محبت ا ترکم

 ودوکمبکردنه خوب با او حرف زدنه، با زبان قانع یلیانجام داد، خ دینبا

کننده )شرکت "صورت بچه رفاه نخواهد داشت نیا رغی در نذاشتنه

 .ساله( 32، 15شماره 
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 : جامعه6مقوله  خرده

راد از اف بعضی و آن مشکالت و جامعه بهکنندگان از مشارکت یاریبس

 یآزارکودک یعنوان عوامل اجتماعگذار داخل آن به رتأثی ودار مشکل

تبع دارند و به یکه مشکالت مال افرادی بهها نمونه آن یاشاره کردند. برا

 یزندگکه در  یافراد ای باشندیخانواده نم لیآن قادر به ازدواج و تشک

فراد ا نیهستند اشاره کردند که ا یجنس یخود دچار مشکالت ییزناشو

تبع آن مسائل و خود نخواهند بود و به یبدن یازهایرل نقادر به کنت

 یوجود برخ نیوالد دگاهی. از دافتیمانند تجاوزها بروز خواهد  یمشکالت

و عدم  کنندیافراد را محدود م یهایخشک که آزاد نیاز قوان

 ژهیافراد جامعه به و یحل مشکالت مال یبرا یتیریمد یکارهاسازو

خواهد شد. از  یآزارکودک لیاز قب یکالتجوانان، باعث مسائل و مش

 یآزارکودک بروز در مدارس نقش بهکنندگان مشارکت گرید ییسو

ها به نقش معلمان در آن اذعان داشتند. آن نیبنیاشاره کردند و درا

و  یجسم یآزارمعلمان از کودک ژهیوو به سمدار که بودند معتقد

 راتییامر سبب تغ نیو ا کنندیدر ابعاد گسترده آن استفاده م یعاطف

 نیتوسط والد یآزارمالحظه در فرزندان شده و باعث کودکقابل یرفتار

 نیوالد دگاهیمعلمان از د یآزار. کودکشودیها ماصالح رفتار آن یبرا

 ،هاآن همه کنترل فقدان وآموزان دانش ادتعد یتراکم باال لیبه دل

 .بود نیرنشیو مدارس در مناطق فق یررسمغی معلمان

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

که مثاًل  یافراد فتاده،یتو جامعه ماکمبود وجودداره، واقعًا خوب جا ن"

با خانومش تو خونه مشکل  ایدارند اکثراً مجردند  یجنس یآزارکودک

کار  شهیر ،دندیکارا رو انجام م یخاطر بعض همین به و دارند جنسی

که به سنّ بلوغ  یپسر ،گردهیبرم نایا یبه مشکالت مال دیدون یم

 نیاز ا آدیم تونهینم یبه ازدواج داره ول ازیداره خب، ن ازیده نیرس

 یخاطر وقت نیبه هم ازشو،ین کنهیبرآورده م ی(جنس کشیبهره ) قیطر

 یترشیمراقبت کنه، آموزش ب ترشیب دینفر که مامان و بابا شد با هی

، در مورد قسمتی(جنس یآزارکودک) طهیح نیش در ابده به فرزند

 (هابهیغر)طرف مقابل  یهااون؛ در مقابل سوءاستفاده یخصوص یها

 .ساله( 38 ،9 شمارهکننده آموزش بده... )شرکت دیبا

 واقعاً به معلمان، معلمان  گردهیبرم یآزارکودکلیدل نیترعمده"

 (نیوالد)ندارند، ما  سیتدر برای رو الزم یستگشای و الزم تیفکی

 یازهایتا ن میدیقرار م (معلمان)اونا  اریخودمونو در اخت یهابچه

یموضوع م نیساده از کنار ا یلیاونا خ یاونارو برطرف کنند ول یآموزش

که شوهرم از صبح تا شب  سوادیفرد ب هیعنوان واقعًا من به گذرند،

 هنگامیبا عرض معذرت حت ه،یمجاز یو دائم سرگرم فضا کارهیب

چه  ذاره،یکنار نم (ل)موبای رو یگوشرفتن و حمام هم ییدستشو

که حوصله نداره  یتا فرزندمو آموزش بدم؛ معلم سوادهیاز من ب یانتظار

 گهدیآموزان دانش به را اونارو وکنه آموزان رو اصالحدانش یهاورقه

از کجا  کنندیم اصالحارو هکه ورقه یآموزانو اون دانش کنهیواگذار م

به زبان  دشای که روآموزان دانش ریسا یهابفهمند نوشته خوانیم

درک کنند اون نوشته هارو چون  تونندیخودشون نوشتند، خب نم

ب باشه، خ کتابنیکه از روکتاب باشه و ع یزیچعادت کردند فقط به 

زن که  هیباشند و من به عنوان  تیمسئولیهمه ب نیمعلمان ا یوقت

 ستهیشا یکودک تونمیخانواده به گردنمه چگونه م یشتیامورات مع

 من مثالً اندیبار ب ییکنم، معلمان باعث شدن که کودکان هوا تیترب

ده و انجام ب یخودشو به خوب فیتکالحواسم به بچم باشه تا  دیدائم با

 بکه معلمان خو ستمیمطلب ن نیالّا انجام نخواهد داد، البته من منکر ا

 .(ساله 38 ،3 شمارهکننده )شرکت "هم وجود دارند

 یلخوبند و یلخی واقعاًازکودکان  یمتفاوتند برخ گهیکودکان با هم د"

 شدند و تیکه خوب ترب یکودکان ستند،ین یطور نایها از آن یبرخ

د اونا وار یبرخوردکردند وقت یشون، تو خونه با اونا با مهربون نیوالد

کتک بخورند  لیدلیو ب جهتیممکنه از معلم خود ب شنیمدرسه که م

ونا ا تیوضع نیخودشون باشند تو ا یایشاهدکتک خوردن همکالس ای

کردن اونا یلجباز نیو ا کنندیم یو تو خونه هم لجباز شنیم لجباز

 شمارهکننده )شرکت " کنهیمجبور به استفاده از کتک م شونونیوالد

 .(ساله 32 و 47 ،5 و 4

 یزمون هیجا  هیمتخصص باشه با توجه به مدرکش، مثاًل  دیآدم با"

آخه  نیازاونا گفتم بب یکی به منکردند رو معلم شون هاپلمهیاومدن د

هنوز خوندنو نوشتنو خوب بلد  یوقت یبد ادیها به بچه یخوایم یتو چ

و امالتو هم من نوشتم تا قبول  ییسوم راهنما یهاامتحان یحت ؛یستین

مملکت  تیوضع ،آرمیمن سردر نم یمعلم بش یخوایتو چطور م ،یشب

خب گناه بچه من  هیآزارکودک نایا یهمه یو به نوع هیشکل نیما هم ا

 .(ساله 42 ،19 شمارهکننده )شرکت "نهیآ تیوضع ه،یچ

 امیتو دن یحت نیست یتو ممکلت ما مشکل ادیز یجنس طهیدر ح"

 یجنس یجور خبرها نیاز ا یکه هراز گاه ینیبیم یول ستین یمشکل

چون اون  یبه مشکالت اقتصاد گردهیبرم نیا آدیم شی)تجاوزها( پ

 یلمان رسممع ،آموزان(به دانش یمعلمان )معلمان متعّرض جنس

 "اندنداشته یواسه معلم یااومدند و عالقه راجبا یاز رو دینبودند شا

 .(ساله 46 ،16 شمارهکننده )شرکت

 یآزارکودک تیفی: نوع و ک7مقوله  خرده

در جامعه  یآزارکودک تیفکی و نوعکنندگان مشارکت دگاهید از

ها آن یهامصاحبه لیبا جامعه گذشته متفاوت بوده است. از تحل یامروز

از نوع  هایآزارکودک ترشیشد که در جامعه گذشته، ب افتیدر نچنی

جه تبع آن عدم توو به یکار یکشعنوان نمونه، بهرهغفلت بوده است؛ به

با  یهادر خانواده ترشیب یآزارکودک نیکودک، همچن یازهایبه ن

 استامر بوده  نیهم دیفرزندان و نسبت به جنس دختر مؤ ادیتعداد ز

تنوع مختلف به خود  یآزارکودک فعلی جامعه درها آن دگاهدی از امّا

 تیحّساس یدر جامعه فعل ،رسدیبه نظر م هاافتهی لیگرفته است. از تحل

از  رتشیپسرها ب تیشده است و جنس ترشیب یجنس یآزاربه کودک

 .اندقرارگرفته یآزاردخترها در معرض کودک

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

پسر  میمثالً تو قد ترشدهکممینسبت به قد یآزاراز موارد کودک یبعض"

 نایا گهیتو باغ و باغات، اآلن د ایتو مزارع تا کار کنه  بردندیم روها بچه

 زارویچ نیا فرستندی( بچه هارو منی)والد ،یاز لحاظ مال یحت ستندین

 یبرا حداقل نیاز والد یبعض ای رو کوچکیهانه بچه کنندتردرکشیب

(، یآزارکودک زانی)م افتهیبله کاهش  ،برندیخودشون م شیکار پ

 نایو درک مردم که همه ا التیتحص زانیبه سواد، درس، م گردهیبرم

بچه  گفتنندیو مثالً م دونستندینم میدارند مثالً پدر و مادر تو قد ریتأث

تنها با  ستین یطورنیاآلن ا کهیدر حال هکافی بدونهکردنو جمع بدونه،

به  ارهیسردر ب زی)بچه( از همه چ دیبا شهیحل نم کاریکردن جمع

 .(ساله 32 ،22 شمارهکننده )شرکت"ینوع
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 نیا میبه نظرم، چون قد افتهی شیافزا میبا قد سهیدر مقا یآزارکودک"

امروزه  ینبودند ول نایا شرفتیپ نیو ا یاقتصاد یفشارا، بخصوص فشارا

( یآزارمشکالت )کودک نیافراد شدند و به ا یباعث سردرگم زایچ نیا

 .(ساله 35 ،11 شماره کننده)شرکت  "انددامن زده شتریب

ها( )آموزش یآگاهچون افتهی شیما افزا یتو جامعه فعل یآزارکودک"

به کودک  دیبا دونه،یو اونم نم میدینم آگاهی هم بچه به و کمه ما

 ریمس نیکه ا دونمیو م رمیکه م یریمس هیداد من مثالً از  یآگاه

 .(20 شماره کننده)شرکت  "بگم به بچم ... دیبا هیمنحرف

شده،  ادیز میکنمی فکرها از سطح یتو بعض ،یافته شیافزایآزارکودک"

گرده برمیها به خانواده میکم هیو  یاقتصاد ،یخورده ازلحاظ روح هی

، 31و  30شماره  یها)شرکت کننده "مهمه یلیعلّتش که خانواده خ

 .ساله( 27و  33

و به اندازه پسران، پسران اآلن ت ستنندین تیتو اولو گهیاآلن دختران د"

 ،ترشیکه ب مقدی برعکس ،اندقرارگرفته یآزارکودک ترشیب تیاولو

درصد احتمال داشت  1درصد مثالً  100دختران تو کورس بودن از 

درصد پسران در  99اآلن  یول فتهیپسرام ب یاتفاق برا نیا یوا یاکه

که پسران از ما محافظت کنند،  نهیهرچند انتظارها آ طرندمعرض خ

 ونوش بچه دارند،نگه  شونو خانوم ،(خاص کالم تکهکنند )کنند بلهاله

نده کن)شرکت "دارندشونو نگه  جون ،دارندشونو نگه آبجی ،دارند نگه

 .(ساله 38 ،9 شماره

کرده چون  دایکاهش پ کنمیما فک م یتو جامعه فعل یآزارکودک"

از  کمیخونه  اومدیم میوقت شهیمعلوم نبود که بچه کجا بزرگ م میقد

 زانی)م میقد کنمیفک م ،خوردیاز پدرش کتک م کممیمادرش و 

ا به دوت ای یکی ،ترندها کمبود و اآلن )تعداد( بچه ترشی( بیآزارکودک

 شماره،کننده )شرکت "ترشده ( کمیآزارکودک زانی)م طرخا نیهم

 .(ساله 30 ،21

 یآزارکودک یسوّم: کمبودها مقوله

 های: کمبود آگاه8مقوله  خرده

و  یآزارکنندگان اذعان کردند که شناخت از کودکاز مشارکت یاریبس

از آن  یحیافراد جامعه ناقص است و شناخت صح نیآن در ب قیمصاد

ها آن آگاهی کمبود واند غافل مانده دهیپد نیندارند. پدر و مادرها از ا

باعث خواهد شد که فرزندان خودشان را ناخواسته در  دهیپد نای از

در  ییتنهاقرار دهند. هرچند نقش سطح سواد به یآزارمعرض کودک

 به گریعوامل د روی و شد یابیکمرنگ ارز یآزارمصون ماندن از کودک

 ندداشت اعتقادکنندگان همه مشارکت یشد ول دیهمراه سطح سواد تأک

در  یسازآگاه ازمندیو هم باال ن نییپا التتحصی سطح با افراد هم که

 .هستند دهیپد نیمورد ا

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

 ترهشیچون سواد اونا ب ولیتره آزارمردم باال شهرکم زانیم گمیمن نم" 

 فرهصشون ما اطالعات نیی)مردم( مناطق پا کارکنند،یچ دیبا دونندیم

 مورد در چهها مناطقه چه در مورد خانوم نیدر ا هاتیاذ و آزار اکثر و

 .(ساله 38 ،9 شمارهکننده )شرکت "از همه لحاظ ونآقای

 ینید یهاآموزه یکسریما  دینیناقصه، بب دهیپد نیشناخت مردم از ا"

مون اسالمه و تو اسالم در مورد روابط با  نیو خب د داریم یو اعتقاد

که  نای با و ندادند انتقال درست ما به راها مطالب و آموزه نایکودک ا

نتونستند  یکارچیه تیروحان یول میدار یچهل ساله حکومت اسالم

 .(ساله 37 ،26 شمارهکننده )شرکت "....کنندب

 ها: کمبود آموزش9مقوله  خرده

 کمبود ازکنندگان که مشارکت شودیاستنباط م نچنیها داده لیتحل از

در مدارس  ژهیورا پوشش دهند به یآزارکودک قیکه مصاد ییهاکالس

 ،هانوع کالس نیو الزم دانستن ا ضروری ضمنها داشتند. آن یتینارضا

 .داشتند اذعانها نوع کالس نیا یه نقش کمرنگ مدارس در برگزارب

که همواره  میکنیم یزندگ یاداشتند ما در جامعه عتقاداها آن

کند؛ یم دیو چه فرزندانشان را تهد نیچه والد یاجتماع یهابیآس

پاک که در دسترس همگان قرار  طیمح کیعنوان از مدرسه به نیبنابرا

. ادکردندیبه افراد آموزش بدهد،  هانهیزم یدر تمام تواندیدارد و م

 دیدر مدارس تأک یآزارکودک یهاطهیآموزش ح بهها راستا آن نیدرا

 آمدهشیپ معضالت به توجه با که داشتند اعتقادها فراوان داشتند؛ آن

آموزش  یاز مدارس، جا یاز دانش آموزان در برخ یتعداد یبرا

 معتقد هرچندها است؛ آن یخال اریدر مدارس بس یمحافظت جنس

 نیبر ا یشوند ول یآگاه سازمدارس قیاز طر دبایآموزان دانش که بودند

ز است که مملوء اپاک  طیمح کیداشتند که مدرسه  دیتأک زینکته ن

آموزش همه  یبرا یو وقت کاف باشدیدانش آموزان م ادیتعداد ز

 نیبهتر است مدارس ابتدا از آموزش والد نیبنابرا ست؛نیآموزان دانش

را آموزش  خودکودکان  دیددر صورت صالح نیشروع کنند تا والد

 دتأکیها مراجع در آموزش رسای نقش بهها آن کهنیدهند؛ ضمن ا

 .اتّکا نکردند ییتنهامدارس به یداشتند و صرفًا رو

 کنندگانمشارکت یهااز مصاحبه ییهانمونه

الً ها، اصخانواده یبرا هانهیبرگزار بشه کالً در تمام زم دیبا ییهاکالس"

 ایبار جلسه اول هیمدرسه در سال  نیبه کار آدم ندارند، مثالً تو ا یکار

روانشناس تو سال  هی ایکارشناسان بهداشت  اونم شهیبرگزار م انیو مرب

باشند، اآلن نه تنها  دآگاهیو دانش آموزان باالخره با ایاول ،آنیبار م هی

 یلیدر خ ،آدیم شیپ یها هم مسائلدر مساجد و باشگاه یمعلمان حت

 .ساله( 38، 10)شرکت کننده شماره  "مشکل هست... هانهیاز زم

به دست اومده و مدارس هم  ونیزیتلو قیاطالعات ما عمدتاً از طر "

 دینیبب ،کنهی( برگزار نمیآزار)کودک یطور نیا یهامتأسفانه کالس

 ریه غب ونیآقا ترشیب چون باشندکالسارو داشته  گونهنیمدارس ا دیبا

یدند ولنمی رو دیگه یاز مدرسه به همسران شون اجازه رفتن به جا

تو مدارس  دیبا ؛شهیکالسا اصالً برگزار نم نیتو مدارس از ا متأسفانه

 یوجود داشته باشند که در موردکودکان و حت یروانشناسان و مشاوران

 نیوالد ریما از سا کهیبدند... با توجه به شناخت یآگاهییزناشویزندگ

 طیمح بهترینکمه، مدرسه  یلیاونا خ یواقعاً آگاه میمدرسه دار نیا

از مدارس غرب تهران )تعرض  یکیکه در  یاتفاق راً یاخ یول کارهنیا یبرا

 گهیتونه دیبرد؛ آدم نم رسوالزیرو ( افتاد واقعاً وجهه مدارسیجنس

 ناای و ادب مورد درمون اعتماد کنه ما خودمون شخصًا تو خونه با بچه

 طهیح نیبه نظرمون در ا ازهینه و ن یجنس طهیدر ح یول میحرف زد

 نیالزم داده بشه، ما کاماًل موافق ا یهاتو مدارس آموزش نیوالد هب

ان آموزاز دانش یکه برخ میامدرسه شاهد بوده نیما تو ا م؛یهست هیقض

 با آموزاناز دانش یشده که برخ دهیشن ای اندکردهدست تو شلوارشون 

 ریخب مد ،ییشوتو دست اندکردهیتیتربیب یکارها گهید یهابچه

کنه کنترل اوناروهمه  تونهیحجم از دانش آموزان، نم نیکنه با ا کاریچ



 1399 بهار، 3، شماره 6، دوره کودکانپرستاری  نشریه

 

10 

 

ازم اونا آگاه بشند و ب دیو با رهیصورت بگ نیآموزش والد دیبا نبنابرای

 بچه نباشهکه محبت ،گردهیاساس به محبت خانوادها برم میگیم

 .(ساله 41 و 39 ،13 و 12 شمارهکننده )شرکت ".شد خواهد کارههمه

 ازه،یاز حّد ن شیب هاخانوادهیبرخ یبرا یآزارکودک یکالسا یبرگزار"

 "با راه و روشش بگن تا مردم بفهمند و آگاه بشند دیکه با نهیآ تیواقع

 .ساله( 28و  36، 18و  17شماره  یهاکننده)شرکت

 بحث

ز ا یجسمان یآزارکودک کهنیبر ا یمبن یآزارمفهوم کودک یراستا در

 یاست که با کتک زدن و به طور کلّ رفتاری هرکنندگان نگاه مشارکت

 ف،یخف فیبه ط میبا زدن کودک همراه باشد صرف نظر از اشاره مستق

کردن، ناسزا گفتن  نیتوه ،یعاطف یآزارآن و کودک دیمتوسط و شد

 یتوجهیب ،ترشیاز نوع غفلت، ب یآزارکودک و کودک نکرد سهیو مقا

یم دربرکنندگان مشارکت دگاهیفرزند را از د یهاو خواسته ازهایبه ن

 یطورکلّنشان دادند به یمقدم و همکاران، در پژوهش یزهراب ؛گرفت

 یکیزیف هیپژوهش مورد تنب نینفر از کودکان ا 645 یعنیدرصد  5/67

 یمرفتار مرتبط با آزار جس نیترعیزدن را شا یلسی که بودندقرارگرفته 

قرارگرفته  یدرصد مورد آزار عاطف 70 ن،یودند. عالوه براگزارش کرده ب

درصد  41با  گرانیبا د سهیدرصد و مقا 06/82با  یکالم نیبودندکه توه

و  زهیو ن،ی. افزون برا[16]بودند  یمرتبط با آزار عاطف یرفتارها عیشا

 نیترعیشا ،یآزار جسم طهینشان دادندکه در ح یوهشهمکاران، در پژ

 ای یتوجهیب طهیو لگدزدن؛ در ح زدنیلیآزارها عبارت بودند از: س

فرزند،  یماریبه ب یتوجهیآزارها عبارت بودند از: ب نیترعیغفلت، شا

آزار  طهیفرزند و در ح یهایمندبه عالقه یتوجهینبردن نزد پزشک و ب

 .[17] نوع آزار بودند نیترناسزا گفتن فراوان وزدن  ادیفر ،یعاطف

 هب ترشیب یآزارکودک یازمفهوم جنس نیوالد دگاهیپژوهش د نیا در

 یابعاد آن آگاه ریو از سا شدیمحدود م یجنس یکشبهره ایتجاوز 

 دنیدر فرآ یضعف آگاه نیبود که ا ناکافیکننده مشارکت نیوالد

و عدم پرداختن به آن و تا  یمصاحبه نشان از تابو بودن مسائل جنس

راستا؛  نیکه در ا شدیامر م نای بهها آن یدگاه سنّتیاز د یناش یحدود

از مطالعات مورد  ی( در تعداد2007(، چن، دون و هان )2005چن )

ان نش ،یجنس یآزاراز کودک یریشگیدر مورد پ نیدانش والد یبررس

 بوده یناکاف یآزارکودک جنسی بعد از مادرها یدادند که دانش و آگاه

 شدهیبه عنف م "تجاوز "محدود به  دهیپد نیامادرها از  فیاست و تعر

ه گرفت دهیناد دنیلمس و بوس لیآن از قب گریو در مورد انواع د است

 یجنس یآزارکودک فیدر مورد تعر یو سردرگم تیمحدود نی. اشدیم

پاسخ نامناسب  یو مادرها به سوءاستفاده جنس شودیم یباعث سردرگم

تجاوز متمرکز  یخود، رو رانهیشگیها در طول آموزش پ. آندهندیم

 نیبنابرا رند؛یگیکم مها را دستانواع سوءاستفاده ریو سا شوندیم

و متوسط مورد  فیدر انواع خف تواندیمادرها، کودک م یآگاهبدون

حالج زاده و همکارن در  نی. همچنردیقرار بگ یسوءاستفاده جنس

 یآزاربه کودک تنسب نیوالد دگاهیدر رشت نشان دادند که د یپژوهش

 .[19, 18]  است بودهکارانه و محافظه یسنّت یدگاهید یجنس

 یریکه درگ یپژوهش، مسائل اقتصاد نایکنندگان مشارکت دگاهید از

دارد  یرا در پ یشتیپدر خانواده با امورات مع ژهیوبه نیالدو یدائم

 یوانو نات یو مشکالت مال هینبود سرما ،یکاریفقدان شغل و ب نیهمچن

عوامل مؤثر  نیترو مهم نیتریاز اصل یکیفرزندان،  یهانهیهز نیدر تأم

از وقت و  یشناخته شدند که بخش قابل توجه یآزاردر بروز کودک

 شودیرا به خود اختصاص داده و باعث غفلت از فرزند م نیوالد یانرژ

 نینشان دادندکه ب یو همکاران در پژوهش یراستا؛ اسدالله نیکه در ا

ان پدر یاقتصاد تیبا وضع یآزارنمره کلّ نگرش به کودک نیانگیم

مطالعه نشان داد  نیا جینتا نیوجود دارد و همچن یداریرابطه معن

 و یلیکه سطوح تحص یخالف بودند و پدرانم یآزارپدران با کودک

. [20]خواهند بود  یآزارباشد، مستعد کودک نییها پادرآمد آن زانیم

که  دهدیپژوهش حالج زاده و همکاران، نشان م جینتا نیافزون برا

و  یعاطف یآزاراز کودک یآگاهشاخص نیب یمعنادار یهمبستگ

اال که با ب یاگونهبهوجود دارد؛  انیپاسخگو یاقتصاد هیو سرما یجسم

افراد از  یآگاه زانیافراد بر م یاقتصاد هیرفتن سرما

. شودیافزوده م زین انیپاسخگو یو عاطف یجسم یآزارکودکقیمصاد

 یاالترب یتصاداق هیکه از سرما یانپاسخگوی از دستهآن  گریعبارت دبه

به استفاده از  لیتر تمابرخوردار هستند در رفتار با کودکانشان کم

و  یقهفرخ یمدن ن؛یدارند و بالعکس. همچن زیآمخشونت یرفتارها

 ودندبپرداخته  یآزاررابطه فقر و کودک یکه به بررس یدر پژوهش ات،یب

متأثر از عوامل  یآزارکودک دهپدی وقوع که داد نشانها آن یهاافتهی

 ،یمانند درآمد خانواده، نوع منزل مسکون یتیفقر قابل کنندهنییتع

 یآزارمنطقه محل سکونت و کار کودکان است و نشان دادند که کودک

 ریاز سا ترعیشا ف،یضع یو با طبقات اقتصاد ریفق یهادر خانواده

در  ژهیوبه یآزارکودک سازنهیاز عوامل زم یکیطبقات است و آن را 

 .[21] غفلت دانستند بعد

 بروز در را مادران نقش ،کنندگانپژوهش حاضر مشارکت در

 نشانها داده لیاز پدران دانستند. تحل ترشیمضاعف و ب یآزارکودک

 یشتیاز نوع مع ژهیبه و یو مشکالت اقتصاد خانوادگی مشکالت که داد

 یتیکم پدر در امورات ترب یهمکار ای یباعث عدم همکار یو شغل

مادر  یطرفه برا کینقش  کیفرزند به  تیترب ه،فرزندان با مادر خانواد

 شیمادر با فرزند و افزا ترشیتماس ب یجهیشده است که درنت لیتبد

در کنترل کردن آن،  یفرزند و ناتوان یاو نسبت به رفتارها تیحسّاس

تبع آن نقش مادران در بهمادر با فرزند خواهد بود و  یاحتمال بدرفتار

پژوهش  جیراستا؛ نتا نیشدند که در ا یابیپررنگ ارز یآزارکودک

 رتنییپا التیتحص یدار و داراو همکاران، نشان داد مادران خانه یقاسم

 لیاز قب یو مشکالت رفتار کردندیاستفاده م یبدن هیاز تنب ترشیب

 یدر کودکان یو عدم همکار یریگگوشه ،یو کالم یعمل یپرخاشگر

 شدندینم هیکه تنب ییهابه آن تنسب شدندیم هیتنب نیکه توسط والد

 .[22]بوده است  ترشیب یداریطور معنبه

با  سهی(، معتقدند در مقا2006( و تانگ )2004) گاالدویر نیافزون بر ا

تر از مسن یوجود دارد که مادرها یترجوان، احتمال کم یمادرها

ت امر ممکن اس نیاستفاده کنند که ا یانضباط زیآمخشونت یهاوهیش

 تیریمد یهاجوان و کمبود دانش یمادرها یتجربگیب لیبه دل

کن مس ای یاز کاهش منابع مال یناشفرزندانشان و رنج بردن از استرس 

دسته  یتوانگر نینشان داد که ب یامطالعه جینتا نیباشد. همچن

وجود  یرابطه منف زیآمخشونت یهاوهیاز ش یهاثروتمند و استفاده

مد درآ نیتربا کم ییهاکه در خانواده یاست، مادران یبدان معن نیدارد؛ ا

ا ب سهیاز انضباط کودک در مقا یباالتر سکیر یدارا ،کنندیم یزندگ

 .[23] کنندیم یهستند که در خانواده ثروتمند زندگ یکسان
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بازدارنده از  یدیعامل کل کیها پژوهش نشان داد که در خانواده نیا

 شناختهها وجود دارد که تحت عنوان محبت در خانواده یکودک آزار

 عنوانبه باشد داشته وجودها خانواده در محبت کمبود چه چنان. شد

خواهد بود اما اگر  یآزاربروز کودک یبرا ینشانه و زنگ خطر کی

و  نیوالد نیها وجود داشته باشد از جمله محبت بمحبت در خانواده

 کرده ادیافراد را ز یآورخواهد بود که تاب یلعام کیعنوان فرزندان، به

قرار داده و از  ریرا تحت تأث یآزارو نقش عوامل به وجود آورنده کودک

عامل  کیمحبت به عنوان  نیبنابرا کندیم یرجلوگیها بروز آن

و  نیرنگراستا؛ خاک نی. در اکندیعمل م یآزاربازدارنده از کودک

 نیاز والد شیآزارگر ب نینشان دادندکه والد یدر پژوهش ،یفتح

 ند؛بودخود را تجربه کرده  نیخشونت از والد یدر دوران کودک رآزارگریغ

 با همسرانشان تعارض رآزارگریغ نیاز والد شیمراتب بآزارگر به نوالدی

ز ا شیب یاجتماع یهاتیبه حما رآزارگریغ نیوالد یداشتند؛ دسترس

ب مراتآزارگر به نیوالد یاجتماع یانزوا زانمی و است بوده آزارگر نیوالد

 یوتام، آ ن،یران نی. همچن[24]بوده است  رآزارگریغ نیاز والد شیب

 افته،یانجام  یفرهنگنیب یها(، از پژوهش2002) رویحسن و رام دا،یک

، جوان، تنهادارد  یترشیاحتمال ب یمتعدّ نیالدگرفتند که و جهینت

 یمتعدّ ریغ انینسبت به همتا یترکم التیباشند و تحص کاریو ب ریفق

ان مادر ،یتوسعه و صنعتدرحال یدر کشورها ژهیخود داشته باشند به و

فاده است یخطر را برا نیترشیهستند که ب یجوان و تنها، مادران ر،یفق

 متحدهاالتیمثال در اعنوانخود دارند. به نفرزندا هیاز خشونت عل

با  هسیخشن در مقا یکیزیف بیاز تأد ترشیمادران تنها، سه برابر ب

که  دهندیهستند، گزارش م یدو والد یهاکه در خانواده یمادران

 یو رفتار یتیشخص یهایژگیاز و یتعداد نبرای افزوناند. استفاده کرده

و غفلت از کودکان ارتباط دارند.  ءاستفادهاز مطالعات با سو یاریدر بس

 دهندیقرار م یجسم یآزارکه کودکان خود را مورد کودک ینیوالد

و  یخود، مشکالت سالمت فیکنترل ضع ن،یینفس پابه عزت لیتما

 هایژگیو نیاز ا یاریدارند. بس یضداجتماع یو تظاهر به رفتارها یروان

 مواجه یبا دشوار یعاجتما تیحما یهاستمیبه س دنیرا در رس نیوالد

جوان،  نیمانند سنّ والد یآزارعوامل مرتبط با کودک ری. ساکنندیم

ازحدّ در خانه، مصرف مواد و فقر ممکن  شیاسترس، انزوا، ازدحام ب

 یاجتماع هیسرما ؛هانیداشته باشند. افزون برا یترشیب ینیبشیاست پ

در جوامع وجود دارد.  هاست ک یانسجام و همبستگ زانیدهنده منشان

تر کم یاجتماع هیسرما یکه دارا یکودکان در جوامع رسدیبه نظر م

 و یشناختسوءاستفاده و مشکالت روان ترشیب خطر معرض در است،

 کیو ارتباطات نزد یاجتماع یهاشبکه گرید یهستند از سو یرفتار

 یتمورد ح نیا کنند؛ینشان داده شده است که از کودکان محافظت م

از عوامل خطر مانند فقر، خشونت،  یکه با تعداد یدر مورد کودکان

هم  یالتیتحص تیموفق نییبا سطوح پا نیسوءاستفاده از مواد و والد

 یاجتماع هیاز سرما ییبا سطوح باال رسدیو به نظر م کندیصدق م

 .شوندیمحافظت م

باعث  یآزارکودک قیاز مصاد یپژوهش نشان داد که فقدان آگاه نیا

 زانیم حالنیافراد خواهد شد باا یاز سو یآزارمرتکب شدن کودک

 یدهنده درک و فهم و منبع شیو سطح سواد به عنوان افزا التیتحص

دارد  یمهم یلیخ ریتأث یآزارکودک قیاز مصاد یآگاه شیجهت افزا

 صرف ردیبه عنوان مالک سطح سواد قرار بگ یلیاما اگر مدرک تحص

مصون ماندن از  یعامل مستقل برا کی ییتنهان، بهآ ینظر از محتوا

 کنندگانمشارکت دگاهیصورت چنان چه از د نینبوده در ا یآزارکودک

 التیو هم افراد با تحص نییپا التی، هم افراد با تحصشودیم افتیدر زنی

 نقش نیخواهند بود. همچن دهیپد نیا ورددر م یسازآگاه ازمندیباال ن

نقش مدارس در  ژهیبه و یآزارکودک یهاطهیمدارس در آموزش ح

مناطق،  نیدر ا ندهیفزا یهابیمناطق کم برخوردار با توجه به آس

 نیمهم بود. در ا اربسیآموزان و دانش نیوالد یسازآگاه شیدرجهت افزا

 هی، نشان داد که مدرسه بر پایوروانتفی و برساردپژوهش  جیراستا؛ نتا

ان و کودک هیاوّل یدوران کودک یده برااز سوءاستفا یریشگپیبرنامه 

 مؤثر بوده یمحافظت رفتارهای وآموزان دانش دانش شیدر افزا ییابتدا

 جینتا یکه به بررس یدر پژوهش زیهمکاران ن و یبی. حب[25]است 

 جهیبودند نت رداختهپ یآزارکودک طهیشده در حانجام یهاپژوهش

 لیبه دل یآزاراز آن است که کودک حاکیها پژوهش نیگرفتند که ا

 شودیاز عوارض مخّرب آن بر فرزندان انجام م نیوالد یعدم آگاه

و کاهش  یریشگیجهت پ نیوالد یلزوم باال بردن آگاه نیبنابرا

و همکاران،  یریم ؛هانی. افزون برا[26] ابدییضرورت م یآزارکودک

ابعاد  ریاز سا شیرا ب یعاطف یآزارکودک ،هاینشان دادند که آزمودن

 یآزارکودک الت،تحصی با مادران و بودندتجربه کرده  یآزارکودک

 .[27] را گزارش کرده بودند یترو غفلت کم یعاطف ،یجسمان

عه در جام یآزارکنندگان کودکمشارکت دگاهینشان داد که از د هاافتهی

ست به خود گرفته ا یشیروند افزا یبا گذشته تا حدود سهیدر مقا یفعل

 یکرده است و در جامعه فعل دایتنوع پ زیآن ن تیفینوع و ک یکه حت

 نیشده است که ا ترشیب یجنس یآزارنسبت به کودک تیحسّاس

و مسائل  یکمبود آگاه ایاز ضعف  یناش یآزارکودک وعیش شیافزا

به  سدینویم یادر مقاله یراستا؛ احمد نیعنوان شد. در ا یاقتصاد

 یروند جار سهیامکان مقا یآزارکودک زانیاز م یقیعلّت نبود آمار دق

که  ییهایآزاراز کودک یاریبس کهنیبا گذشته وجود ندارد؛ ضمن ا

درگذشته دارند و از گذشته به ارث  شهیر میها هستاکنون شاهد آن

 یو جسم یجنس یآزاراو معتقد است که کودک حالنیباا ؛انددهیرس

کرده است که البته قضاوت  دیتول یرا در جامعه امروز یفراوان تیحسّاس

 نیبا فرض ا یحت یو دیهمراه است. از د ییهایدگیچیدر مورد آن با پ

ه با گذشته نکرد یتفاوت چندان یآزارکودککه تعداد وقوع فرضشیپ

ها وقوع آن نهیعلل و زم ،هابیدامنه آس ،یرگذاریباشد اّما ازلحاظ تأث

ان کودک یریپذبیآس بیبا گذشته دارد و ضر یریتفاوت انکارناپذ

 .[28] است افتهی شیشدّت افزابه

از عوامل  یکیگذار جامعه  ریها به عنوان افراد تأثپژوهش معلم نیا در

 یهامدارس و کالس طی( در محآزاریآموز )دانش یآزارمهم کودک

 ضمنکنندگان نشان داد که مشارکت هاافتهی لیدرس بودند. تحل

 ژهیومدارس به یهامعلم برخی ازها معلم زحمات وها از تالش قدردانی

ه و فاقد عالق یررسمیغ یهاندارند، معلم سیتدر تیکه صالح یمعلمان

مدارس مناطق محروم( که معلمان  ترشی)ب یو مدارس یبه شغل معلم

ها کنترل همه آن تقابلی و دارند سروکارآموزان از دانش یبوهان باها آن

درس دچار  یهاکه در کالس ادکردندی افرادی عنوانبه ندارند را

 تیحما یبرا یکاف یپژوهش یهاافتهی. هر چند شوندیم یآزارکودک

 یهاکه نمونه یحال؛ در پژوهش نیاّما با ا امدیبه دست ن افته،ی نیاز ا

 یرستانیمدارس دب 12و  11، 10، 9 یهاهیآموز پانشدا 500آن را 

 نیب ینشان داد که ارتباط مثبت معنادار دادندیم لیاستانبول تشک

از مدرسه وجود دارد و  یگانگیب باو معلم  نیوالد یآزار عاطف
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 شوندیخود موفق نم التیکه در مدرسه از لحاظ تحص یآموزاندانش

و معلم خود نسبت به  نیتوسط والد یاز آزار عاطف یترشیگزارش ب

 .[29] دهندیم یلتحصی نظر از موفقآموزان دانش ریسا

 یریگجهینت

 یکودک آزار قیاز مصاد نیوالد یهادگاهید یپژوهش با هدف بررس نیا

دامنه  ،یآزاربا عنوان مفهوم کودک یانجام گرفت و سه مقوله اصل

 ییهاهمراه با خرده مقوله یکودک آزار یو کمبودها یآزارکودک

 یآزارکودک ن،یپاسخ به سؤال پژوهش که والد یشد. در راستا لیتشک

 نیوالد یگرفت که دامنه آگاه جهینت توانیم کنندیم تیرا چگونه روا

 و غفلت کودک یعاطف ،جسمانی مفهوم سه با رابطه درکننده مشارکت

 دیمتوسط و شد ف،یخف فطی بهها خوب بود هر چند که آن یآزار

 یرا برشمردند ول یآزاراشاره نکردند و فقط موارد کودک یآزارکودک

 یجنس یآزارها در رابطه با مفهوم کودکآن یحال، دامنه آگاه نیبا ا

 شدندیشناخته شده آن متمرکز م یهاجنبه یرو ترشیمحدود بود و ب

ما، مانع  یدر جامعه فعل یتابو بودن مسائل جنس رسدیکه به نظر م

 نای با رابطه در را اطالعات درست ارائه و شدهمسئله  نیپرداختن به ا

 اب راکنندگان داده و مشارکت قرارخود  ریتحت تأث یآزاربعد از کودک

 یلذا آگاه ؛کندیمواجه م یمسائل جنس انیاحساس شرم در ب نوعی

 نای ازها آن یکم و ناقص بود که لزوم آگاه ساز طهیح نیاز ا نیوالد

باعث  یآزاربعد از کودک نی. عدم شناخت اشودیاحساس م طهیح

ناخواسته کودک خود را در معرض سوء استفاده هم  نیخواهد شد والد

 ازها آن یسطح آگاه نیدر خانواده و هم اجتماع قرار دهند. همچن

از  یبود و بخش قابل توجهگسترده  یآزارکودک یگستره و دامنه

از  برخی ازها آن ی. نگراندادیرا به خود اختصاص م نیوالد یآگاه

 یاز سو آزاریآموز دانش بروز باعثها آن یمعلمان مدارس که رفتارها

 یآگاه ساز یبرا یریکاماًل مشهود بود؛ لذا اتخاذ تداب شودیها مآن

 شیاز پ شیب معضل نیو کنترل ا یریشگیکارکنان مدارس جهت پ

از  رانهیشگپی عوامل ازها آن یسطح آگاه نیضرورت دارد. همچن

 یاجتماع - یو اقتصاد یعوامل خانوادگ ژهیبه و یآزارکودک

مرتفع کردن  رویها آن دیکه تأک یاخوب بود به گونه یآزارکودک

محبت و  شیجهت افزا ییو راهکارها یاجتماع - یعوامل اقتصاد

 معضل نیا یهاشهیر بهها عمق توجّه آن انگربیها در خانواده تیمیصم

اکم ح یاجتماع طیشرا ؛هانیو کنترل آن بود. افزون برا یریشگیجهت پ

نسبت به  تیحسّاس شیافزا ژهیآن به و ینوظهور فعل یهابیو آس

 یابر یآزاراز کودک نیوالد ترشیب یسازلزوم آگاه یجنس یآزارکودک

آن در جهت کمک به  یامدهایو پ یآزاراز کودک یریشگیممانعت و پ

 شودیاحساس م شیازپشیب ده،یپد نیا قیشناخت عم برایها آن

 یسازآگاه یهاکالس برگزاری ،کنندگانمشارکت ترشیکه ب یاگونهبه

راستا؛ نقش  نیدانستند. در ا دیو مف یرا الزم، ضرور یآزاراز کودک

که در  نهادی دو عنوانبهها و رسانهمدارس  لیاز قب یمراجع آموزش

مهم بوده و ضرورت دارد تا  اریدسترس عموم مردم هستند، بس

 طهیو کودکان در ح نیوالد یالزم را برا یآموزش یهابرنامه

 .نندیبب دارکت یآزارکودک

زدن به  یآزاراجتناب از برچسب کودک لیپژوهش به دل نیا در

دعوت به انجام مصاحبه به  تصادفی صورتبهها آن ازکنندگان مشارکت

 نیا تمحدودیآزار کودک نیبه والد یعمل آمد لذا فقدان دسترس

بودن عوامل  لیاحتمال دخ نی. همچنرودیپژوهش به شمار م

ه را خان ایکه ابراز رفتار بدرفتارانه در خانواده  یو فرهنگ یشناختروان

 یث تالش براقرار داده و باع رتأثی تحتکنندگان مشارکت یاز سو

یم لیپژوهش را تشک یبعد تیمحدود شدیها مآن یاز سو یرازدار

 یآزارکودک ینسبت به بعد جنس هادگاهیکه د نی. با توّجه به ادهد

در رابطه با بعد  یترشیب یهاپژوهش شودیم شنهادیمحدود بود پ

 یبعد از کودک آزار نیا قیجهت شناخت عم یآزارکودک یجنس

ز ا یآگاه راستای درآزار کودک نیشوند و مصاحبه با والد دهیتدارک د

الزم و  شنهاد،یدو پ نی. در کنار اشودیم شنهادپیها آن یهادگاهید

 شیافزا یالزم را برا داتیربط تالش و تمه یاست مسئوالن ذ یضرور

مدارس و در  قیدر مناطق محروم از طر نیاز جمله والد نیوالد یآگاه

 ازها آن یآگاه یهاضعف تا کنند فراهمها رسانه قیصورت امکان از طر

 .جبران گردد یآزاراز کودک یریشگیپ یاصول یهاآموزش قطری

 یو قدردان تشکّر

با  یشناسارشد رشته روان یکارشناس نامهانیمقاله برگرفته از پا نیا

ن در مورخه ( آشنهادهی)پ یاست که طرح پژوهش یتیترب شیگرا

دانشکده  یتیجلسه گروه علوم ترب نیو چهاردهم 4، بند 29/11/96

(، 29/11/1396، 4/14) زیدانشگاه تبر یشناسو روان یتیعلوم ترب

جلسه  نیو دوم ستیو ب 14، بند 7/12/96مطرح شده و در مورخه 

، 14/22) زیدانشگاه تبر یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب

الزم  یهایکه همکار یشده است. لذا از کسان بی(، تصو07/12/1396

و  یتیو معاونان دانشکده علوم ترب سیاز رئ ژهیرا داشتند به و

 ز،یتبر کیه یآموزش و پرورش کلّ، ناح ز،یدانشگاه تبر یشناسروان

 مانهیمشارکت کننده صم نیوالد نیمدارس منتخب و همچن

.گرددیم یسپاسگزار
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