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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 :کودکان به دالئل مختلف همواره جزءآسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و برای محافظت از خود بهکمک بزرگساالن از جمله
والدین خود نیاز دارند که در صورت ناشایستگی والدین ،مسائلی ازجمله کودکآزاری توسط آنها رخ خواهد داد .لذا مطالعه حاضر با
هدف بررسی دیدگاههای والدین در باب مصادیق کودکآزاری انجام یافت.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و مشارکتکنندگان از میان والدینی که فرزندان آنها در مدارس ابتدایی شهر تبریز در
سال تحصیلی  96-97مشغول تحصیل بودند انتخاب شدند و با  31نفر از آنها مصاحبه انجام گرفت .روش اصلی جمع آوری دادهها،
مصاحبههای نیمهساختارمند با سؤاالت باز بود و دادهها با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی تحلیل شدند .صحّت و اعتبار مطالعه
حاضر ریشه در چهار محور «باورپذیری ،انتقالپذیری ،تصدیق پذیری و اطمینانپذیری» داشت.
یافتهها :یافتههای حاصل شده در قالب سه مقوله اصلی شامل مفهوم کودکآزاری ،دامنه کودکآزاری و کمبودهای کودکآزاری بودند.
نتیجه گیری :دامنه آگاهی والدین مشارکتکننده ،در رابطه با سه مفهوم جسمانی ،عاطفی و غفلت کودک آزاری خوب بود امّا دیدگاه
آنها در رابطه با کودکآزاری جنسی محدود بود و بیشتر روی جنبههای شناخته شده آن متمرکز میشد .تأکید آنها روی مرتفع
کردن مشکالت اقتصادی و اجتماعی و راهکارهایی جهت افزایش محبت در خانوادهها بیانگر عمق توجه آنها به ریشههای این معضل
جهت پیشگیری و کنترل آن بود .افزون براینها ،ضریب آسیبپذیری کودکان در جامعه فعلی افزایش یافته است و به ویژه کودکآزاری
جنسی حسّاسیت بیشتری را تولید کرده است لذا؛ لزوم آگاهسازی والدین از کودکآزاری برای ممانعت و پیشگیری از آن بیشازپیش
احساس میشود در این راستا؛ نقش مراجع آموزشی از قبیل مدارس و رسانهها بسیار مهم بوده و ضرورت دارد تا برنامه-های آموزشی
الزم را برای والدین و کودکان در این حیطه تدارک ببینند.
کلیدواژهها :آگاه سازی ،تحلیل محتوای کیفی ،دیدگاه والدین ،کودکآزاری ،کودکآزاری جنسی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
 1962بهصورت «سندرومکودک کتک خورده» معرفی و پسازآن به
تمام ابعاد این پدیده ،توجه روزافزون شد [.]2
سازمان بهداشت جهانی ،کودکآزاری را بهعنوان «همه انواع بدرفتاری
فیزیکی ،عاطفی ،سوءاستفاده جنسی و غفلت و استثمار (بهرهکشی) که
سبب آسیب رساندن جدّی یا بالقوه برای سالمتی ،بقاء ،رشد یا کرامت
کودکان در چارچوب یک رابطه مسئولیت ،اعتماد یا قدرت ،میشود»
تعریف میکند که دارای چهار بعد کودک آزاری جسمانی ،جنسی،

کودکان به دلیل کم بودن سن و فقدان مهارتهای الزم ،همواره جزء
آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند که توانایی محافظت و حمایت
کامل از خود را نداشته بهکمک بزرگساالن از جمله والدین خود نیاز
دارند و در صورت عدمکفایت والدین ،مسائل و مشکالتی متعددی
ازجمله کودکآزاری توسط آنها رخ خواهد داد [ .]1پدیده کودکآزاری
هرچند منحصر به زمان حال نیست و در تمامی جوامع و زمانها
مشاهدهشده است ،امّا برای اولینبار توسطکمپ و همکاران او در سال
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تناسلی و روانشناختی و رفتاری خواهند بود ضرورت مطالعه و توجه
روزافزون به این معضل جهت آگاهی از دیدگاههای والدین را میطلبد
تا ضعفهای آگاهی آنها مشخص شده و تمهیدات الزم توسط مراجع
مرتبط با آموزش والدین و کودکان جهت جبران این ضعف آگاهی
تدارک دیده شوند .عالوه بر موارد فوق ،آمارهای موجود خارجی و
داخلی نشانگر افزایش میزان شیوع کودکآزاری است که ضرورت
مطالعات افزونتر برای آگاهی از علل و عوامل این افزایش شیوع احساس
میشود .براساس آمارهای دپارتمان خدمات بهداشتی و انسانی
ایاالتمتحده آمریکا ،تعداد و میزان کودکانی که طی فاصله سالهای
 2013تا  2017مورد قربانی قرارگرفتهاند نوسان داشته است و از
 656000نفر در سال  2013به  674000نفر در سال  2017تغییر
یافته است که افزایش  2/7درصدی را نشان میدهد و دادهای سال
 2017میالدی نشان میدهد که  74/9درصد این کودکان قربانی ،مورد
غفلت 18/3 ،درصد مورد کودک آزاری جسمی و  8/6درصد مورد
کودکآزاری جنسی قرار گرفتهاند .همچنین در این سال ،حدود 1720
کودک در اثر سوءاستفاده و بی توجهی یعنی  2/32نفر در صد هزار
کودک در جمعیت ملّی مردهاند [ .]11افزون براینها آمار دقیقی در
مورد شیوع کودکآزاری در ایران وجود ندارد امّا آمارهای غیررسمی
حاکی از شیوع این پدیده در ایران دارد که در این راستا؛ مسعودی
فرید ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با روزنامه
سپید در مورد آمار کودکآزاری در ایران ،گفت« :آمارهای ما در
زمینهکودکآزاری همان آمارهایی است که از طریق اورژانس اجتماعی
یعنی  123گزارش میشوند بهاینترتیب در سال  1395تعداد  13هزار
تماس مربوط بهکودکآزاری به سامانه  123گزارششده استکه پس
از راستی آزمایی ،وقوع کودکآزاری در حدود نیمی از آنها تأیید شده
است» [.]12
همه موارد مذکور توجه روزافزون و پژوهشهای مرتبط با مسائل و
مشکالت کودکان از جمله کودکآزاری را میطلبند لذا ازآنجاییکه
والدین بیشترین نقش و تأثیر را از جهت موفقیت و عدم موفقیت در
تربیت کودکی شایسته را دارند این سؤال در ذهنها ایجاد میشود که
آنها دیدگاههای خود را در رابطه با کودکآزاری چگونه تشریح یا روایت
میکنند بنابراین آگاهی از دیدگاهها و باورهای آنها در رابطه با مسائل
کودکان میتواند راهگشای ایجاد یک زندگی بهتر برای کودکان باشد.
افزون براینها بسیاری از پژوهشهای انجامیافته در حیطه کودکآزاری،
عمدتاً در قالب مطالعاتکمّی ،نگرش افراد مختلف را در رابطه با پدیده
کودکآزاری سنجیدهاند و به گزارش نگرشها و میزان شیوع حیطههای
آن پرداختهاند؛ درحالیکه مطالعات کمتری ،به بررسی عمیق
دیدگاههای افراد مختلف ازجمله والدین ،از مصادیقکودکآزاری
پرداختهاند و سهم مطالعات کیفی در این حیطه اندک است؛ بنابراین
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاه والدین از مصادیق
کودکآزاری در قالب یک مطالعه کیفی بود .هدف کاربردی این پژوهش
در جهت کمک به سازمانهای بهزیستی و مدارس از طریق مطلع
ساختن آنها از شکافها و کمبودهای اطالعاتی والدین در رابطه با
کودکآزاری جهت تدارک دیدن جلسههای آموزشی مناسب برای
والدین دربارهی کودکآزاری بهمنظور پیشگیری از این پدیده و کمک
به کودکان در معرض خطر کودکآزاری خواهند بود .به لحاظ اهمیت

عاطفی و غفلت میشود [ .]3کودکآزاری جسمانی شایعترین نوع سوء
استفاده و سادهترین راه تشخیص کودکآزاری است .به طور کلّی،
سوءاستفاده فیزیکی را میتوان به عنوان «آسیب غیر تصادفی» در
کودکان یا «سوءاستفادهای که موجب آسیبهای بدنی مانند شکستگی،
سوختگی یا بریدگی شود» تعریف کرد .شایعترین شکل این نوع
بدرفتاری ،ضرب و شتم کودکان است که با آسیبهای غیر تصادفی یا
کبودی در کودکان مشخص میشود [ .]4همچنین ماش و ولف،
اقدامات متعددی از قبیل مشت زدن ،ضرب و شتم ،کتکزدن ،لگدزدن،
گاز گرفتن ،سوزاندن ،تکان دادن و کارهای دردناک برای یک کودک را
جزء کودکآزاری جسمی دانستهاند که این صدمهها در بیشتر اوقات
غیرعمدی است و در اثر یک انضباط بیشازحدّ به وجود میآید [.]5
کودکآزاری جنسی قسم بعدی کودکآزاری است که سازمان بهداشت
جهانی آن را اینگونه تعریف کرده است« :دخالت یک کودک در فعالیت
جنسی که او بهطور کامل درک نمیکند ،رضایتآگاهانه ندارد یا کودک
بهصورت فرآیند رشدی آماده نیست یا اینکه نقض قوانین و تابوهای
اجتماعی جامعه است» [ .]5همچنین آزار جنسی میتواند شامل
نوازشکردن اندامهای جنسی کودک ،آمیزش (مقاربت) ،زنای با محارم،
تجاوز ،لواط ،عورت نمایی بهکودک ،بهرهکشی تجاری و جنسی از طریق
خودفروشی یا تولید فیلمهای مستهجن باشد [.]6
کودکآزاری عاطفی یا روانشناختی به عنوان یکی دیگر از اقسام
کودکآزاری شامل« :ناتوانی مراقبتکننده در فراهم آوردن یک محیط
دوستانه برای فرزند است (اعم از محدود کردن حرکت (جنبش) کودک،
تهدید ،تمسخر کردن ،ارعاب ،تبعیض ،طرد و سایر اشکال غیر فیزیکی
رفتار خصمانه) که بر فرآیند رشد و سالمت کودک تأثیر میگذارد»
[ .]7کودکآزاری عاطفی در واقع آسیب رساندن به احساسات یک
کودک ،ترساندن یا به وحشت انداختن او و اجازه دادن به کودک جهت
تماشای خشونت صورت گرفته به دیگر اعضای خانواده را نیز شامل می
شود [ .]8آخرین قسم کودکآزاری از نوع غفلت یا بیتوجهی است که
بهعنوان ناتوانی مراقبتکننده در فراهم آوردن زمینهها و عواملی از قبیل
بهداشت ،آموزش ،رشد عاطفی ،تغذیه ،پناهگاه و ایمنی (امنیت) است
که برای مطمئن شدن از رشد کودک ،حیاتی هستند .همچنین
کودکآزاری از نوع غفلت میتواند دربرگیرنده موقعیتهایی باشد که
برای امن ماندن کودکان نظارت صورت نگیرد و یا برای مدتی طوالنی،
کودکان تنها گذاشته شوند [.]8 ,7
سوءاستفاده از کودک یک معضل جهانی است و در زمینه و بافتهای
مختلفکه انتظار داریم کودکان در این محیطها بهویژه در خانواده،
خانه ،مدرسه و مؤسساتی که مراقبت از کودکان را ارائه میکنند ایمن
و حفظ شوند ،،رخ میدهد [ ]9که برای پیشگیری از آن بهترین کار
توجه به علتهای اصلی و افراد و مراجع مرتبط با آن پدیده است تا
شناخت کافی از آن حاصل شود در این راستا؛ پژوهشها نشان میدهند
که «کودکآزاران در بیشتر موارد افرادی هستند که با کودک زندگی
میکنند و عمدتاً والدینکودک را شامل میشوند و انعکاس وسیع و
مکرّر حوادث ناشی از سوء رفتار با کودک ،بیانگر این مسئله است که
کودکآزاری یک معضل اجتماعی فراگیر است که آثار و نتایج ناگواری
به دنبال دارد» [ .]10بنابراین نقش والدین و دیگر افراد در پیشگیری
یا ایجاد پیامدهای کودکآزاری در زندگی کودکان که انبوهی از
پیامدهایکوتاهمدّت و بلندّمدت فراوانی در ابعاد فیزیکی ،جنسی و
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مورد رو بیشتر توضیح بدید" تا مشارکتکنندگان بتوانند تجربیات دیده
و شنیده خود را از پدیده موردنظر بهطور کامل مطرح نموده و به غنی
سازی دادههای پژوهشی کمک نمایند .در کنار این تمهیدات از
نوشتههای توصیفی و یادداشتهایی در عرصه میدانی جهت اشراف
بیشتر بر فرآیند مصاحبه ،نیز استفاده شد.
در این پژوهش قبل از شروع فرآیند مصاحبه ،از مشارکتکنندگان
رضایت شفاهی برای مشارکت در پژوهش و اجازه ضبط صدای آنها
گرفته و در رابطه با محرمانه ماندن اسامی آنها اطمینان الزم داده می
شد .مشارکتکنندگانی که مایل بودند در رابطه با اهداف پژوهش
بیشتر اطالعات کسب کنند به آنها توضیحات الزم ارائه میشد و به
آنها اعالم شده بود که تمایل به ادامه یا ترک فرآیند مصاحبه برعهده
آنهاست .افزون براینها سعی شد تا حد امکان از به کاربردن
اصطالحات و برچسبهای احتمالی که موجب ناراحتی مشارکت
کنندگان شود و پیشداوری و تعصّب خود پژوهشگر که نتایج پژوهش
را تحت تأثیر قرار دهد پرهیز شود تا صداقت علمی و الزامهای اخالقی
پژوهش رعایت شوند .از  26جلسه مصاحبه انجام یافته با
مشارکتکنندگان 5 ،جلسه بهصورت مصاحبه دونفره (مصاحبه همزمان
محقق با دو نفر مشارکتکننده) و سایر جلسات بهصورت مصاحبه تک
نفره انجام گرفت که میانگین مدّت مصاحبهها بهطور تقریبی  17دقیقه
برآورد شد؛ همچنین اشباع دادهها با  31نفر حاصل شد.
برای تحلیل دادهها از تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی استفاده
شد .بدین ترتیب که بدون هیچ گونه پیش زمینه نظری و ذهنی ،پس
از گردآوری دادهها ،مصاحبهها چندین بار مرور شدند تا عیناً نوشته
شوند ،سپس بعد از بررسی خط به خط ،نکات کلیدی مشخص شدند و
کدگذاری شدند تا کدهای اساسی آنها تعیین شوند .پس از کدگذاری
به هریک از آنها عنوانی داده شد ،سپس عناوین مشترک در هم
آمیخته شدند و خرده مقولهها تشکیل شدند تا سازماندهی شوند و
سپس مقولههای اصلی ایجاد شدند .در مرحله بعد جدول خالصهسازی
شده مقولهها به همراه خرده مقولههای مربوط به هر مقوله ارائه شدند
و در آخر نقلقولهایی که نشانگر هریک از مقولهها و خرده مقولهها
بودند از مصاحبههای انجامیافته استخراج و ارائه شدند .بعد از طی
فرآیند مذکور ،دادهها در سه مقوله و  9خرده مقوله ارائه شدند .بهمنظور
صحّت و اعتبار دادههای پژوهشهای کیفی بیشتر پژوهشگران روش
کیفی از معیارهای ارائه شده توسط گوبا و لینکن ( )1985شامل
باورپذیری ،انتقالپذیری ،تصدیق پذیری و اطمینانپذیری استفاده می
کنند [.]15
در این پژوهش نیز از همان معیارهای مذکور برای تعیین صحّت و اعتبار
دادهها استفاده شد .بدین ترتیب ،باورپذیری با مصاحبه و حضور طوالنی
مدّت در میدان تحقیق و درگیری بیشتر با مشارکتکنندگان ،استفاده
از روشهای مؤثر جمعآوری دادهها و بهرهمندی از نظرهای متخصصان
برای کنترل دقیقتر فرآیندهای تحقیق حاصل شد .در راستای
انتقالپذیری به عنوان معیار دوّم که به کاربردی و مناسب بودن پژوهش
برای پیشنهاد عنوانهای پژوهشی جدید اشاره دارد تالش شد که از
فرآیندهای تحقیق به ویژه جمعیت موردمطالعه توضیحات روشن و
دقیقی داده شوند تا امکان فرصت استفاده از این تحقیق برای انجام
پژوهشهای مرتبط آتی فراهم شود .تصدیق پذیری به عنوان معیار
بعدی که به پرهیز از تعصّب و اهداف غرضآلود خود محقق اشاره دارد،

نظری یافتههای پژوهش حاضر به بسط و تعدیل دیدگاههای نظری در
ارتباط با کودکآزاری کمک خواهد کرد.

روشکار
با توجه به اینکه در جامعه فعلی ما ،دیدگاههای والدین در مورد
کودکآزاری و مصادیق آن بهخوبی مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته
است؛ همچنین بیشتر پژوهشها و مطالعهها از نوع تحقیقهای کمّی
بوده و به گزارش میزان شیوع و ابعاد آن پرداختهاند ،پژوهش حاضر از
نوع کیفی بوده و با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی ،پدیده
کودکآزاری و مصادیق آن را از دیدگاه والدین مورد بررسی قرار داده
است.
تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی نوعی روش تحقیق است که
بدون توجه به پیشزمینههای نظری و ذهنی وارد عرصه تحلیل دادهها
شده و سعی دارد با بررسی اجزا مختلف دادهها به یک کلیت و بیشتر
محتوای پنهان دادهها و احتماالً ایجاد نظریه مبادرت ورزد و منطق
استقرا بر این اصل استوار است که با مشاهده و تفکر دقیق پیرامون
الگوهای تکرار شونده آن ،میتوان به کشف قواعد حاکم بر یک عرصه
خاص نائل آمد .هر چند این روش قدرت تعمیم خیلی محدودی دارد و
روابط علّت و معلولی به دست نمیدهد امّا به ایجاد بینش عمیق از یک
موضوع کمک میکند و دارای سه مرحله اصلی آمادهسازی ،سازماندهی
و گزارش نتایج است .در این روش طبقات و نامشان از درون دادهها به
دست میآید بدون این که از قبل در ذهن مدنظر باشد و دارای گامهایی
به این شرح است :خواندن مکرر متن برای غوطه ور شدن در آنها و
یافتن یک درک کلّی ،خواندن کلمه به کلمه و استخراج کدها ،نام
گذاری کدها ،قرار دادن کدهای مشترک در داخل طبقات یا مقولهها و
در پایان شواهدی از نقل قولها برای هریک از طبقات یا مقولهها آورده
میشود [.]14 ,13
جامعه آماری این پژوهش شامل والدینی بودند که فرزندان آنها در
مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان تبریز در سال تحصیلی 96-97
مشغول تحصیل بودند و مشارکتکنندگان این پژوهش از میان پدرها
و مادرهای (اولیا) دانشآموزان سه مدرسه عالمه حلّی ،ابنسینا و آیت
اهللکاشانی در مقطع ابتدایی دوره اوّل و دوّم به روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند و دالئل استفاده از این روش نمونهگیری
به جهت فقدان دسترسی به والدین کودکآزار و پرهیز از برچسب زدن
احتمالی کودکآزاری به آنها و عدم اجازه از سوی عوامل آموزش و
پرورش برای شناسایی و مصاحبه با والدین کودکآزار بودند؛ ضمن این
که بیشتر والدین با مسائل کودکآزاری مواجه شدهاند و تعیین
نمونههای هدفمند لزومی ندارد و تجربه پدر و مادر شدن ،دارای فرزند
محصّل بودن ،توانایی در برقراری ارتباط و مشارکت توأم با عالقهمندی
و رضایت آگاهانه در راستای معیار ورود والدین برای این پژوهش ،در
نظر گرفته شدند.
روش اصلی جمعآوری دادهها ،مصاحبههای نسبتاً عمیق نیمه
ساختارمند (چهره به چهره) با سؤاالت باز بود بنابراین؛ با توجّه به
مشارکتکنندگان و نوع اطالعاتی که ارائه میشد شرایط برای
انعطافپذیری سؤالها فراهم میشد و مصاحبه ابتدا با یک سؤال کلّی
شروع و بعد وارد مرتبطترین سؤالها با پژوهش میشد همچنین از
سؤالهای کاوشی نیز استفاده میشد نظیر این سؤال که "می شه این
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جدول  .2خالصهسازی مقولهها و خرده مقولههای حاصل از تحلیل دادهها

کوشش به عمل آمد که در سراسر تحقیق از پیشداوری ،قضاوت
زودرس و حذف برخی از موارد غیرقابل انتظار و تصور از دادههای به
دست آمده جلوگیری شود و صداقت در تمامی مراحل تحقیق رعایت
شود .اطمینانپذیری به عنوان معیار آخر صحّت و اعتبار دادهها که از
طریق حسابرسی دقیق بر کلیه فرآیند تحقیق به دست میآید؛ بدین
منظور کلیه فرآیندهای تحقیق اعم از جمعآوری دادههای خام ،،خالصه
و جمعبندیها ،ایجاد کد و تشکیل طبقات ،مقاصد و اهداف تحقیق و
نقطه نظرات شرکتکنندگان چندین بار با دقت مرور و مورد بررسی
مجدّد قرار گرفتند تا حدّ امکان تمامی موارد الزم پوشش داده شوند.

 .5خانواده

یافتهها

 .6جامعه

نقلقول کوتاه
مقوله اوّل :مفهوم کودک
آزاری
 .1مفهوم جسمی
 .2مفهوم جنسی
 .3مفهوم عاطفی
 .4مفهوم غفلت
مقوله دوّم :دامنه کودک
آزاری

دامنه سنّی مشارکتکنندگان (والدین دانشآموزان) بین  27تا 47
سال ،میانگین سنّی بهصورت تقریبی  38سال و تعداد فرزندان آنها
بین  1تا  5نفر متغیر بود .دو نفر از آنان در مقطع لیسانس ،تعداد  8نفر
یعنی حدود  26درصد مشارکتکنندگان تا مقطع دیپلم و بقیه شرکت
کنندگان ،به جزء یک نفر که سواد خواندن و نوشتن نداشت ،تحصیالت
درحد زیردیپلم داشتند .بیشترین تعداد مشارکتکنندگان این پژوهش
را خانمها با تعداد  24نفر یعنی حدود  77/5درصد تشکیل میدادند و
همه خانمهای حاضر در پژوهش خانهدار بودند و بقیه شرکتکنندگان
را آقایان تشکیل میدادند که شغل آنها از مدیر مدرسه تا کارگری
ساختمان متغیر بود که جدول  1مشخصات جمعیت شناختی پژوهش
را نشان میدهد .همچنین دادههای به دست آمده پیرامون مصادیق
کودکآزاری از دیدگاه والدین پس از تجزیه و تحلیل در قالب  3مقوله
و  9خرده مقوله درآمدند که خالصهی تجزیه و تحلیل دادهها در جدول
 2نشان ارائه شده است.

 .7نوع و کیفیت
کودکآزاری

کودکآزاری
 .8کمبود آگاهی
 .9کمبود آموزشی

خرده مقوله  :1مفهوم جسمانی کودکآزاری
برای بسیاری از مشارکتکنندگان مفهوم بعد جسمانی کودکآزاری
برابر با کتک زدن بود؛ بهعنوان نمونه "زدن با دست (سیلی زدن)" ،از
دیدگاه آنها جزء این بعد میشد .واژه زدن کودک در مصاحبههای
انجامیافته با والدین در مورد بعد جسمانی کودکآزاری بهوفور یافت
شد و آشکارترین مفهوم کودکآزاری جسمانی از دیدگاه آنها تلقّی
گردید.

سن

مذکر
مونث
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24

نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
"کودکآزاری چیزی که به ذهن ما میآد ،بیشترکتکزدن و زدوخورد
کودکه" (شرکتکنندههای شماره  1و  38 ،2و  40ساله).
"منکودکآزاریو ندیدم ولی آدم میشنوه دیگه ،به ذهنم این میآد که
بچهرو بزنی ،نذاری بره توکوچهاینا ،من نامادری اینارو شنیدم که بچهرو
اذیت میکنند ،با شیش (نوعی ابزار که در فرش بافی استفاده میشود)
میزنند ولی از نزدیک ندیدم (کودکآزاری)" (شرکتکننده شماره ،27
 42ساله).

جنسیت

تعداد فرزندان
1-2
3-5

27
4

سطح تحصیالت
بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس

1
20
8
2

خانهدار
قالیباف
مدیر مدرسه
معلم
خدمتگزار مدرسه
آزاد

23
1
1
1
1
4

"شناخت ناقص از پدیده کودکآزاری"
"آموزش حیطه جنسی کودکآزاری"

مقوله اوّل :مفهوم کودکآزاری

مقادیر ،تعداد = 31
27-33
34-40
41-47

"درگیری دائمی پدر جهت تأمین معیشت
خانواده و غفلت از فرزندان"
"نقش مضاعف مادر در کودکآزاری" "افراد
دارای مشکالت مالی و بهتبع آن عدم توانایی
ازدواج و بهرهکشی جنسی"
"کودکآزاری جسمی و عاطفی از سوی معلمان
در مدارس" "کودکآزاری از نوع غفلت در
جامعه گذشته و از نوع جنسی در جامعه فعلی"

مقوله سوّم :کمبودهای

جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی پژوهش

8
14
9

"زدوخورد"
"تجاوز"
"توهین و مقایسه"
"بیتوجهی به نیازها"

خرده مقوله  :2مفهوم جنسی کودکآزاری
والدین مورد مصاحبه قرارگرفته ،در رابطه با بعد جنسی کودکآزاری بر
عناوین کلّی این بعد تأکید کردند؛ بهعنوان نمونه آنها بهصورت
غیرمستقیم به تجاوز (بهرهکشی جنسی) ،سوءاستفادههای جنسی و
دست زدن بیاجازه به قسمتهای خصوصی بدن کودکان اشاره کردند.
تابو بودن مسائل جنسی در جامعه فعلی ما میتواند بر اطالعات ارائهشده
توسط افراد در مورد این بعد تأثیرگذار باشد و آنها را با نوعی عدم
آگاهی و یا فشار (احساس شرم) در جهت ارائه درست اطالعات جنسی
مواجه کند؛ از سویی دیگر نقش رسانهها به ویژه فضای مجازی در انتشار
اخبار مربوط به تجاوزها نسبت به کودکان و استفاده مکرّر آنها از این

نوع اشتغال
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بیارزشی در کودک شود که کارکردهای اجتماعی و تحصیلی کودک را
تحت تأثیر قرار داده و قدرت سازگاری او را پایین میآورد.

واژه تا حد زیادی افراد را از پرداختن به ابعاد دیگر بعد جنسی
کودکآزاری بازداشته است.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان

نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان

"غریبهها و ناآشناهاییکهکودکو تهدید میکنند (تهدید به صدمه یا
آسیب زدن) ،نقاط حساس کودکو بهش دست میزنند ،بدون اجازه
دست زدنه ،شنیدم که تو همسایهها به بچهها بدون اجازه دست زدند"
(شرکتکننده شماره  30 ،21ساله).
"کودکآزاری بهنوعی در واقع یه بار رفتار والدین با کودکه یه بارم رفتار
غریبهها با کودکه ،سوءاستفادههای جنسیکه اآلن بیشتر مطرحه که از
طرف خودخانوادهها وغربیههام میتونه مطرح بشه" (شرکتکننده
شماره  46 ،24ساله)" .محیط خانوادهها اآلن خوب شده وضعیت اونا
ولی بازم مثالً پسرا مسئلهساز شدهاند ،تجاوزها (تعرض جنسی) زیادتر
شده نسبت به اونا ،این واقع ًا خیلی بیشتر یه شکسته واسه ماها"...
(شرکتکننده شماره  38 ،9ساله).

"من بچه مو توی خونه تنها نمیذارم و حتی به پارکم که میریم باهم
میریم به همین خاطر باید بیشتر مراقب بچهها بود که کجا میرند ،با
کیا دوستند ،چیکار میکنند( "...شرکتکننده شماره  36 ،8ساله).
"نپرسیدن درس بچه عدم ارزش دادن به اوست ارزشکودک رو
پایینآوردنه چه زرنگ باشه چه تنبل باشه ،پرسیدنش بهتره ،مراجعه
کردن (به مدرسه) بهتره؛ کودکآزاری نمیدونم محسوب بشه یا نه ولی
اعتماد به نفس کودک رو پایین میآره( "...شرکتکننده شماره 38 ،9
ساله).
"نباید والدین به امورات تحصیلیکودک شون بیتوجهیکنند ،برخی از
آقایون به این خانومایی که همش مدرسه میآن به خاطر فرزندشون
خرده میگیرند و میگن چون همش این خانوما بیکارند میآن مدرسه
ولی ما هم میگیم نه ،بیکار نیستیم ولی نمیخواییم به وضعیت
تحصیلی فرزندمون بیتوجهی کنیم ،باید بفهمیم بچهمون تو مدرسه
وضعیتش چگونه هست ،چیا یاد میگیره ،چیکار انجام میده ،بله نوعی
بیتوجهی بهکودکه نپرسیدن امورات تحصیلی فرزند از مدرسه"
(شرکتکننده شماره  11و  39 ،12و  41ساله).
"تنها گذاشتن کودک داخل خونه بعضی مواقع تنها بذاری بچهرو (داخل
خونه) بری دنبال خوشیت بله کودکآزاریه دیگه ،بچه خودشو داره می
خوره که بابام یا مامام داره دلخوشی میکنه منم دارم تلویزیون می
بینم برمیگرده بچه ،خودشو اذیت میکنه ولی یه لحظه بزار بمونه (بچه
رو) خونه اشکال نداره" (شرکتکننده شماره  32 ،22ساله).

خرده مقوله  :3مفهوم عاطفی کودکآزاری
از دیدگاه مشارکتکنندگان ،توهین کردن ،فحش دادن و مقایسه
کردن ،بیشترین مفهوم کودکآزاری عاطفی را میرساند .مفهوم کودک
آزاری عاطفی میتواند هر موردی باشد که از سوی والدین یا افراد دیگر
استفاده شده و بر روی احساسات و شخصیت کودکان تأثیر منفی بگذارد
که بهصورت مستقیم ،اعتمادبهنفس ،کارکردهای تحصیلی و رفتاری و
اجتماعی کودکان را مختل کند که بهتبع آن ،کودک احساس بیارزشی
و عدمکفایتمندی و مفید بودن میکند.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
"توهین و ناسزا گفتن به کودک مثالً با الفاظی خاصکودک را
خطابکردن میتونه جزئی از کودکآزاری باشه چراکه شأن و شخصیت
کودکرو پایین میآره( "...شرکتکنندههای شماره  1و  38 ،2و 40
ساله).
"مقایسه بچه خود با دیگران بله کودکآزاریه چون وقتی مقایسه صورت
میگیره شخصیت فرد زیر سؤال میره مثالً وقتی از لحاظ درسی
مقایسه صورت میگیره ممکنه بگیم بچم گیجه به قول آقای محمدزاده
(مدیر مدرسه) که میگن به بچه خودتون نگیدگیج ،گیج خود
شماوالدینهستید" (شرکتکنندههای شماره  11و  39 ،12و 41
ساله).

مقوله دوّم :دامنه کودکآزاری

خرده مقوله  :5خانواده
بسیاری از مشارکتکنندگان این پژوهش در فرآیند مصاحبه ،یکسری
از خانوادههایی را که ویژگیهای خاصی دارند بهعنوان خانوادههای
کودکآزار یادکردند .این خانوادهها ویژگیهایی دارند که منجر به
کودکآزاری میشود .درگیری دائمی پدر خانواده برای تأمین امورات
معیشتی خانواده و فقدان وقت کافی برای اختصاص دادن زمان و انرژی
جهت تربیت کودکی شایسته (غفلت از فرزندان) یکی از این ویژگی
هاست که باعث نقش مضاعف مادر در تربیت کودک در این امر میشود
و امورات تربیتی فرزند بهصورت مستقیم به یک مسئولیت یکطرفه
برای مادر خانواده مبدّل میشود .مادرها به دلیل تماس بیشتر با فرزند
و آگاهی از نیازهای مختلف او و حسّاسیت نسبت به رفتارهای فرزند و
عدم همکاری یا کمبود همکاری پدر با مادر در امر تربیت فرزند ،باعث
ایجاد نوعی فشار نقش مادرها در تربیت فرزند شده و به برخورد
نامناسب با رفتار فرزند منتهی میشود .از سویی دیگر از دیدگاه
مشارکتکنندگان رفتار نامادریها هم به دلیل عدم اهمیت و ارزش
دادن به فرزند تحت سرپرستی خود به کودکآزاری منجر میشود؛ به
همین دلیل در مصاحبهها ،بیشتر والدین نقش مادر را در کودکآزاری
بسیار پررنگ ارزیابی کردند .دراینبین ،ناآگاهی والدین از فرآیند رشد
و نیازهای فرزندان ،از یکسو و از سوی دیگر اختالفهای فرهنگی
والدین (نزاع و کشمکش) و تراکم جمعیت خانواده به دلیل فقدان
کنترل و ایجاد هماهنگی بین فرزندان و ناکامی در تأمین هزینههای

خرده مقوله  :4مفهوم غفلت کودکآزاری
برای بسیاری از مشارکتکنندگان ،غفلت به معنی عدم مراقبت کافی از
کودک ،ایجاد تنهایی برای کودک و عدم پیگیری امورات تحصیلی و به
طورکلّی عدم توجه به نیازها و خواستههای کودک بود؛ امّا آنها معتقد
بودند که توجه به تمام نیازهای کودک مدنظر نیست بلکه این توجه
باید در ح ّد معقول (بهاندازه) باشد و هر خواستهای که کودک داشته
باشد نباید به آن توجه کرد .منظور والدین از توجه بهاندازه به خواستهها
و نیازهای کودک میتواند این باشد که این توجهها باید بهاندازهای
باشند که کارکردهای حیاتی کودک را تحت تأثیر قرار ندهد؛ بهعنوان
نمونه بیتوجهی یا قصور نسبت به نیازهای تغذیهای میتواند
کارکردهای حیاتی کودک را دچار مشکل کند یا عدم توجه و پیگیری
امورات تحصیلی فرزند در مدرسه میتواند سبب ایجاد نوعی احساس
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که بابا بچهرو میزنه بازم مامان مقصره گناه تو ماماناست"
(شرکتکننده شماره  38 ،9ساله).
"خیلی ازکودکآزاریا از جانب مادره چون پدر بیچاره صبح میره شب
میآد و خانوما هر حرفی را به او میزنند بابام (پدر) که خسته وکوفته
و خانومام ببخشید فقط تنتن حرف میزنند و اصالً فرصتی نمیدند
بعد میبینی آقام (پدر) نتونست تحملکنه حرص شو سرکودک خالی
کرده وکتکش میزنه( "...شرکتکنندههای شماره  17و  36 ،18و 28
ساله).
"خیلی از این بدرفتاریا به مشکالت (مالی) برمیگرده هر چقدرم بگی
باز به مشکالت مالی برمیگرده ازلحاظ مالی والدین تو مضیقه هستند
مثالً (خیلی به مسائل مالی فکر میکنند) پول لباس بچم چقدر میشه
یا وسایلش چقدر میشه به اینا که فک میکنند والدین تحت فشار قرار
میگیرند و به همین خاطر توهین میکنند ،کتک میزنند ،دعوا می
کنند با بچه شون ( " ...شرکتکننده شماره  32 ،22ساله).
"اآلن مشکالت (مالی) زیاده ،اآلن شما تو جیبت پول داشته باشی اصالً
توجهی نمیکنی بچت شلوغ میکنه یا نه ولی اعصابت خراب باشه بچه
یکم بلند حرف بزنه میگی بشین سرجات حرفیم نباشه ،ولی آگه
وضعیتت (مالی) خوب باشه اصالً مسئلهای نیست ،بچه هرچی بخواد
براش میخری ،اآلن مسئله پول خیلیمسئلس( "...شرکتکننده شماره
 47 ،25ساله).
"تو فامیالی ما یه نفر هستکه نامادریه و بچه شو اذیت میکنه ،اون
خانوم کتکش میزنه ،پوست شو میکنه ،با اینکه اون بچه بزرگیه و
مشکل از اون خانومه که با بچه جور در نمیآد ،فک میکنم مشکل از
اعصاب والدین باشه حاال حداقل در مورد این خانوم ( "...شرکتکننده
شماره  35 ،29ساله).
"در موردکودکآزاری من همیشه اولیارو مقصر میدونم ،کودک که
معصومه ولی مشکالت جامعه اآلن دامن زده به این مشکالت ،ما
خودمون به عنوان یه خانواده متوسط بودیم با سه تا بعدشم شیش تا
بچه ،آقام (پدرم) هم نبودند و مادرم مارو بزرگکردند ،چطور بزرگکرد
پس مارو ،ولی با این همه تو جامعه کم و زیاد یه آدم مثبت شدیم ،اآلن
میگن فرزندکمتر و زندگی بهتر که هیچ گونه به نظرم معنا و مفهوم
نداره ،اآلن ازدواجهای امروزی بعد دو سه ماه از حالت خودش خارج
میشه و هیچ گونه پایبندی وجود نداره ،فردا این خانوم چطوری می
خواد بچه بزرگکنه( "...شرکتکننده شماره  42 ،19ساله).
"همه خانوادهها وقتی در اونا کمبود محبت باشه این اتفاقات
(کودکآزاری) خواهد افتاد ،کودکان می دونید رفتارای والدین رو یاد
میگیرند وقتی با اونا برخورد بدی میشه اونا این رفتارا رو با کودک
خود با خانواده خود یا اطرافیان خود تکرار خواهند کرد؛ به نظر میآد
محبت در خانوادهها کم شده و محبتی نیست و این روند نسبت به
گذشته خیلی افزایشیافته" (شرکتکنندههای شماره  12و  39 ،13و
 41ساله.)،
"محبت بهکودک اگه وجود داشته باشه رفتار والدین به کودکآزاری
کمتر منجر خواهند شد ،منظور از محبت اینکه کودک هرکاری بخواد
نباید انجام داد ،خیلی خوب با او حرف زدنه ،با زبان قانعکردنه وکمبود
نذاشتنه در غیر این صورت بچه رفاه نخواهد داشت" (شرکتکننده
شماره  32 ،15ساله).

اوّلیه آنها به این امر ،بیشتر دامن میزنند .همچنین از دیدگاه
مشارکتکنندگان خانوادههایی که در آنها کمبود محبت وجود دارد؛
به عبارتی خانوادههایی که در آنها والدین با فرزندان خود از یکزبان
گرم ،صمیمی و غیرانتقادی و قانعکننده در ارتباطشان استفاده نمی
کنند و نیازهای فرزندان را نادیده گرفته و به آنها اهمیت و ارزش نمی
دهند ،همیشه در این نوع خانوادهها شاهد نوعی کودکآزاری خواهیم
بود .از دیدگاه آنها ،وجود محبت در خانوادهها بهعنوان نوعی عامل
بازدارنده از کودکآزاری عمل خواهد کرد که نقش بسیاری از عوامل
مرتبط با کودکآزاری ازجمله عوامل اقتصادی کودکآزاری را تحت
تأثیر قرار خواهد داد .به نظر میرسد محبت در خانوادهها یک نوع
تابآوری در والدین و کودکان آنها جهت تحمّل مشکالت اقتصادی،
مدیریت روابط نامناسب والدین و تحمّل مشکالت رفتاری فرزندان ایجاد
میکند که نتیجه این امر ،جلوگیری از بروز رفتار کودکآزارانه والدین
خواهد بود.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
"صد درصد تو خانوادهها هم مادر و هم پدر نقش دارند در
(کودکآزاری) اآلن نقش پدرها تو خانوادهها خیلیکمرنگ شده ،آن قدر
درگیر معیشت و اینا هستند که حاال نمیتونند حتی هزینههای اوّلیه
رو هم تأمین کنند ،حاال اون به کنار ،فرصتیم نیست تا وقت بذاره واسه
بچش ،واسه تربیتش ،واسه تفریحش ،واسه خواستههاش"
(شرکتکننده شماره  37 ،26ساله).
"اآلن میبینی  5تا  10تا بچه به دنیا آورده داده بیرون طرف (پدر و
مادرها) و تربیتم نداده اآلن اونا یا قاتلند یا دزدند یا قاچاقچیند ،من می
گم کم باشه تعداد بچهها ولیتربیت دیدهباشند ،یکی یا دوتا ،صد درصد
تأثیر (بد) داره (کودکآزاری) ،اآلن هرچقدر بچه توخونهکم باشه
رسیدگی از لحاظ امکانات ،روحی و رفتاری وضعیت فرق خواهد کرد
ولی زیاد باشه مجبوری رها کنی تربیت شونو( "...شرکتکننده شماره
 47 ،25ساله).
"اآلن تو بعضی از خانوادهها هم دختر هست هم پسر و دختری که حتی
بزرگ تر از پسره هست ممکنه متوجّه شده باشه که هرچند بچه بزرگه
هستش ولی خانوادهاش بیشتر پسررو دوس دارند و دختره درک می
کنه این موضوعرو و میگه شما منو دوست ندارید و پسر رو بیشتر
دوست دارید؛ این نوعی کودکآزاریه با اینکه این نظر والدین اونه ولی
نباید بچه میفهمید" (شرکتکننده شماره  32 ،22ساله).
ال
"به نظرم مادر ،فقط مادرا تأثیر بیشتری در کودکآزاری دارند ،من ک ً
مادرو مسئول (کودکآزاری) میدونم حتی پدر هم کودکآزاری کنه
بازم صد درصد مادر مقصره ،اآلن شما فرضکنید پدر فرزندشو اذیتکرد
در این جا ممکنه پدر از سرکار برگشته باشه مثالً مادر سریع میگه
ال شلوغ کرده) ،بهش خبر میده ،خب پدر
بچهاش این کارهاروکرده (مث ً
دست بزنی خواهد کرد پس باید من کار خودمو (نقش مادری) بکنم؛
خودم رو پای خودم بایستم باید خودم بچه موآگاهکنم درسته بهظاهر
از پدر میترسونیمش مثالً میگیم ای وای پدر اومد ،اومدکه اومد بابا
خوخان (تکه کالم خاص) که نیست ،پدرا بیشتر از مادرا محبت می
کنند پدر ممکنه کارکرده و خسته شده و اذیتکشیده باشه شاید بیاد
دست بزنیکنه ،با زبونش چیزی بگه به هرحال قبول ولی باباها واقعاً
بیشتر مهربونتر هستند؛ بنابراین نقش مامانا خیلی مهمه حتی زمانی
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دائم باید حواسم به بچم باشه تا تکالیف خودشو به خوبی انجام بده و
الّا انجام نخواهد داد ،البته من منکر این مطلب نیستم که معلمان خوب
هم وجود دارند" (شرکتکننده شماره  38 ،3ساله).
"کودکان با هم دیگه متفاوتند برخی ازکودکان واقعاً خیلی خوبند ولی
برخی از آنها این طوری نیستند ،کودکانی که خوب تربیت شدند و
والدین شون ،تو خونه با اونا با مهربونی برخوردکردند وقتی اونا وارد
مدرسه که میشن ممکنه از معلم خود بیجهت و بیدلیل کتک بخورند
یا شاهدکتک خوردن همکالسیای خودشون باشند تو این وضعیت اونا
لجباز میشن و تو خونه هم لجبازی میکنند و این لجبازیکردن اونا
والدینشونو مجبور به استفاده از کتک میکنه " (شرکتکننده شماره
 4و  47 ،5و  32ساله).
ال یه جا یه زمونی
"آدم باید متخصص باشه با توجه به مدرکش ،مث ً
اومدن دیپلمهها رو معلم شونکردند من به یکی ازاونا گفتم ببین آخه
تو چی میخوای به بچهها یاد بدی وقتی هنوز خوندنو نوشتنو خوب بلد
نیستی؛ حتی امتحانهای سوم راهنمایی و امالتو هم من نوشتم تا قبول
بشی ،تو چطور میخوای معلم بشی من سردر نمیآرم ،وضعیت مملکت
ما هم این شکلیه و به نوعی همهی اینا کودکآزاریه خب گناه بچه من
چیه ،وضعیت آینه" (شرکتکننده شماره  42 ،19ساله).
"در حیطه جنسی زیاد تو ممکلت ما مشکلی نیست حتی تو دنیام
مشکلی نیست ولی میبینی که هراز گاهی از این جور خبرهای جنسی
(تجاوزها) پیش میآد این برمیگرده به مشکالت اقتصادی چون اون
معلمان (معلمان متعرّض جنسی به دانشآموزان) ،معلمان رسمی
نبودند شاید از روی اجبار اومدند و عالقهای واسه معلمی نداشتهاند"
(شرکتکننده شماره  46 ،16ساله).

خرده مقوله  :6جامعه
بسیاری از مشارکتکنندگان به جامعه و مشکالت آن و بعضی از افراد
مشکلدار و تأثیر گذار داخل آن بهعنوان عوامل اجتماعی کودکآزاری
اشاره کردند .برای نمونه آنها به افرادی که مشکالت مالی دارند و بهتبع
آن قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نمیباشند یا افرادی که در زندگی
زناشویی خود دچار مشکالتی جنسی هستند اشاره کردند که این افراد
قادر به کنترل نیازهای بدنی خود نخواهند بود و بهتبع آن مسائل و
مشکالتی مانند تجاوزها بروز خواهد یافت .از دیدگاه والدین وجود برخی
از قوانین خشک که آزادیهای افراد را محدود میکنند و عدم
سازوکارهای مدیریتی برای حل مشکالت مالی افراد جامعه به ویژه
جوانان ،باعث مسائل و مشکالتی از قبیل کودکآزاری خواهد شد .از
سویی دیگر مشارکتکنندگان به نقش مدارس در بروز کودکآزاری
اشاره کردند و دراینبین به نقش معلمان در آن اذعان داشتند .آنها
معتقد بودند که مدارس و بهویژه معلمان از کودکآزاری جسمی و
عاطفی در ابعاد گسترده آن استفاده میکنند و این امر سبب تغییرات
رفتاری قابلمالحظه در فرزندان شده و باعث کودکآزاری توسط والدین
برای اصالح رفتار آنها میشود .کودکآزاری معلمان از دیدگاه والدین
به دلیل تراکم باالی تعداد دانشآموزان و فقدان کنترل همه آنها،
معلمان غیررسمی و مدارس در مناطق فقیرنشین بود.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
ال
"تو جامعه ماکمبود وجودداره ،واقع ًا خوب جا نیفتاده ،افرادی که مث ً
کودکآزاری جنسی دارند اکثراً مجردند یا با خانومش تو خونه مشکل
جنسی دارند و به همین خاطر بعضی کارا رو انجام میدند ،ریشه کار
می دونید به مشکالت مالی اینا برمیگرده ،پسری که به سنّ بلوغ
رسیده نیاز داره خب ،نیاز به ازدواج داره ولی نمیتونه میآد از این
طریق (بهره کشی جنسی) برآورده میکنه نیازشو ،به همین خاطر وقتی
یه نفر که مامان و بابا شد باید بیشتر مراقبت کنه ،آموزش بیشتری
بده به فرزندش در این حیطه (کودکآزاری جنسی) ،در مورد قسمت
های خصوصی اون؛ در مقابل سوءاستفادههای طرف مقابل (غریبهها)
باید آموزش بده( ...شرکتکننده شماره  38 ،9ساله).
"عمدهترین دلیلکودکآزاری برمیگرده به معلمان ،معلمان واقع ًا
کیفیت الزم و شایستگی الزم رو برای تدریس ندارند ،ما (والدین)
بچههای خودمونو در اختیار اونا (معلمان) قرار میدیم تا نیازهای
آموزشی اونارو برطرف کنند ولی اونا خیلی ساده از کنار این موضوع می
گذرند ،واقع ًا من بهعنوان یه فرد بیسواد که شوهرم از صبح تا شب
بیکاره و دائم سرگرم فضای مجازیه ،با عرض معذرت حتیهنگام
دستشویی رفتن و حمام همگوشی رو (موبایل) کنار نمیذاره ،چه
انتظاری از من بیسواده تا فرزندمو آموزش بدم؛ معلمی که حوصله نداره
ورقههای دانشآموزان رو اصالحکنه و اونارو را به دانشآموزان دیگه
واگذار میکنه و اون دانشآموزانی که ورقههارو اصالح میکنند از کجا
میخوان بفهمند نوشتههای سایر دانشآموزان رو که شاید به زبان
خودشون نوشتند ،خب نمیتونند درک کنند اون نوشته هارو چون
عادت کردند فقط به چیزی که از روکتاب باشه و عینکتاب باشه ،خب
وقتی معلمان این همه بیمسئولیت باشند و من به عنوان یه زن که
امورات معیشتی خانواده به گردنمه چگونه میتونم کودکی شایسته
تربیت کنم ،معلمان باعث شدن که کودکان هوایی بار بیاند مثالً من

خرده مقوله  :7نوع و کیفیت کودکآزاری
از دیدگاه مشارکتکنندگان نوع و کیفیت کودکآزاری در جامعه
امروزی با جامعه گذشته متفاوت بوده است .از تحلیل مصاحبههای آنها
چنین دریافت شد که در جامعه گذشته ،بیشتر کودکآزاریها از نوع
غفلت بوده است؛ بهعنوان نمونه ،بهرهکشی کاری و بهتبع آن عدم توجه
به نیازهای کودک ،همچنین کودکآزاری بیشتر در خانوادههای با
تعداد زیاد فرزندان و نسبت به جنس دختر مؤید همین امر بوده است
امّا از دیدگاه آنها در جامعه فعلی کودکآزاری تنوع مختلف به خود
گرفته است .از تحلیل یافتهها به نظر میرسد ،در جامعه فعلی حسّاسیت
به کودکآزاری جنسی بیشتر شده است و جنسیت پسرها بیشتر از
دخترها در معرض کودکآزاری قرارگرفتهاند.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
ال تو قدیم پسر
"بعضی از موارد کودکآزاری نسبت به قدیمکمترشده مث ً
بچهها رو میبردند تو مزارع تا کار کنه یا تو باغ و باغات ،اآلن دیگه اینا
نیستند حتی از لحاظ مالی( ،والدین) بچه هارو میفرستند این چیزارو
بیشتردرککنند نه بچههایکوچک رو یا بعضی از والدین حداقل برای
کار پیش خودشون میبرند ،بله کاهش یافته (میزان کودکآزاری)،
برمیگرده به سواد ،درس ،میزان تحصیالت و درک مردم که همه اینا
تأثیر دارند مثالً پدر و مادر تو قدیم نمیدونستند و مثالً میگفتنند بچه
بدونه ،جمعکردنو بدونه کافیه در حالیکه اآلن اینطوری نیست تنها با
جمعکردن کاری حل نمیشه باید (بچه) از همه چیز سردر بیاره به
نوعی"(شرکتکننده شماره  32 ،22ساله).
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"کودکآزاری در مقایسه با قدیم افزایش یافته به نظرم ،چون قدیم این
فشارا ،بخصوص فشارای اقتصادی و این پیشرفت اینا نبودند ولی امروزه
این چیزا باعث سردرگمی افراد شدند و به این مشکالت (کودکآزاری)
بیشتر دامن زدهاند" (شرکت کننده شماره  35 ،11ساله).
"کودکآزاری تو جامعه فعلی ما افزایش یافته چونآگاهی (آموزشها)
ما کمه و به بچه هم آگاهی نمیدیم و اونم نمیدونه ،باید به کودک
آگاهی داد من مثالً از یه مسیری که میرم و میدونم که این مسیر
منحرفیه باید بگم به بچم ( "...شرکت کننده شماره .)20
"کودکآزاریافزایش یافته ،تو بعضی از سطحها فکر میکنیم زیاد شده،
یه خورده ازلحاظ روحی ،اقتصادی و یه کمیم به خانوادهها برمیگرده
علّتش که خانواده خیلی مهمه" (شرکت کنندههای شماره  30و ،31
 33و  27ساله).
"اآلن دختران دیگه تو اولویت نیستنند به اندازه پسران ،پسران اآلن تو
اولویت بیشتر کودکآزاری قرارگرفتهاند ،برعکس قدیم که بیشتر،
دختران تو کورس بودن از  100درصد مثالً  1درصد احتمال داشت
کهای وای این اتفاق برای پسرام بیفته ولی اآلن  99درصد پسران در
معرض خطرند هرچند انتظارها آینه که پسران از ما محافظت کنند،
الهکنند بلهکنند (تکه کالم خاص) ،خانوم شونو نگه دارند ،بچه شونو
نگه دارند ،آبجی شونو نگهدارند ،جون شونو نگه دارند" (شرکتکننده
شماره  38 ،9ساله).
"کودکآزاری تو جامعه فعلی ما فک میکنم کاهش پیدا کرده چون
قدیم معلوم نبود که بچه کجا بزرگ میشه وقتیم میاومد خونه یکم از
مادرش و یکمم از پدرش کتک میخورد ،فک میکنم قدیم (میزان
کودکآزاری) بیشتر بود و اآلن (تعداد) بچهها کمترند ،یکی یا دوتا به
همین خاطر (میزان کودکآزاری) کمترشده " (شرکتکننده شماره،
 30 ،21ساله).

چهل ساله حکومت اسالمی داریم ولی روحانیت هیچکاری نتونستند
بکنند( "....شرکتکننده شماره  37 ،26ساله).

خرده مقوله  :9کمبود آموزشها
از تحلیل دادهها چنین استنباط میشود که مشارکتکنندگان از کمبود
کالسهایی که مصادیق کودکآزاری را پوشش دهند بهویژه در مدارس
نارضایتی داشتند .آنها ضمن ضروری و الزم دانستن این نوع کالسها،
به نقش کمرنگ مدارس در برگزاری این نوع کالسها اذعان داشتند.
آنها اعتقاد داشتند ما در جامعهای زندگی میکنیم که همواره
آسیبهای اجتماعی چه والدین و چه فرزندانشان را تهدید میکند؛
بنابراین از مدرسه بهعنوان یک محیط پاک که در دسترس همگان قرار
دارد و میتواند در تمامی زمینهها به افراد آموزش بدهد ،یادکردند.
دراین راستا آنها به آموزش حیطههای کودکآزاری در مدارس تأکید
فراوان داشتند؛ آنها اعتقاد داشتند که با توجه به معضالت پیشآمده
برای تعدادی از دانش آموزان در برخی از مدارس ،جای آموزش
محافظت جنسی در مدارس بسیار خالی است؛ آنها هرچند معتقد
بودند که دانشآموزان باید از طریق مدارسآگاه سازی شوند ولی بر این
نکته نیز تأکید داشتند که مدرسه یک محیط پاک است که مملوء از
تعداد زیاد دانش آموزان میباشد و وقت کافی برای آموزش همه
دانشآموزان نیست؛ بنابراین بهتر است مدارس ابتدا از آموزش والدین
شروع کنند تا والدین در صورت صالحدید کودکان خود را آموزش
دهند؛ ضمن اینکه آنها به نقش سایر مراجع در آموزشها تأکید
داشتند و صرف ًا روی مدارس بهتنهایی اتّکا نکردند.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
"کالسهایی باید برگزار بشه کالً در تمام زمینهها برای خانوادهها ،اصالً
کاری به کار آدم ندارند ،مثالً تو این مدرسه در سال یه بار جلسه اولیا
و مربیان برگزار میشه اونم کارشناسان بهداشت یا یه روانشناس تو سال
یه بار میآن ،اولیا و دانش آموزان باالخره بایدآگاه باشند ،اآلن نه تنها
معلمان حتی در مساجد و باشگاهها هم مسائلی پیش میآد ،در خیلی
از زمینهها مشکل هست( "...شرکت کننده شماره  38 ،10ساله).
"اطالعات ما عمدتاً از طریق تلویزیون به دست اومده و مدارس هم
متأسفانه کالسهای این طوری (کودکآزاری) برگزار نمیکنه ،ببینید
باید مدارس اینگونه کالسارو داشته باشند چون بیشتر آقایون به غیر
از مدرسه به همسران شون اجازه رفتن به جای دیگه رو نمیدند ولی
متأسفانه تو مدارس از این کالسا اصالً برگزار نمیشه؛ باید تو مدارس
روانشناسان و مشاورانی وجود داشته باشند که در موردکودکان و حتی
زندگیزناشوییآگاهی بدند ...با توجه به شناختیکه ما از سایر والدین
این مدرسه داریم واقعاً آگاهی اونا خیلی کمه ،مدرسه بهترین محیط
برای اینکاره ولی اخیر ًا اتفاقی که در یکی از مدارس غرب تهران (تعرض
جنسی) افتاد واقعاً وجهه مدارسرو زیرسوال برد؛ آدم نمیتونه دیگه
اعتماد کنه ما خودمون شخص ًا تو خونه با بچهمون در مورد ادب و اینا
حرف زدیم ولی در حیطه جنسی نه و نیازه به نظرمون در این حیطه
ال موافق این
به والدین تو مدارس آموزشهای الزم داده بشه ،ما کام ً
قضیه هستیم؛ ما تو این مدرسه شاهد بودهایم که برخی از دانشآموزان
دست تو شلوارشون کردهاند یا شنیده شده که برخی از دانشآموزان با
بچههای دیگه کارهای بیتربیتیکردهاند تو دستشویی ،خب مدیر
چیکار کنه با این حجم از دانش آموزان ،نمیتونه همه اونارو کنترلکنه

مقوله سوّم :کمبودهای کودکآزاری

خرده مقوله  :8کمبود آگاهیها
بسیاری از مشارکتکنندگان اذعان کردند که شناخت از کودکآزاری و
مصادیق آن در بین افراد جامعه ناقص است و شناخت صحیحی از آن
ندارند .پدر و مادرها از این پدیده غافل ماندهاند و کمبود آگاهی آنها
از این پدیده باعث خواهد شد که فرزندان خودشان را ناخواسته در
معرض کودکآزاری قرار دهند .هرچند نقش سطح سواد بهتنهایی در
مصون ماندن از کودکآزاری کمرنگ ارزیابی شد و روی عوامل دیگر به
همراه سطح سواد تأکید شد ولی همه مشارکتکنندگان اعتقاد داشتند
که هم افراد با سطح تحصیالت پایین و هم باال نیازمند آگاهسازی در
مورد این پدیده هستند.
نمونههایی از مصاحبههای مشارکتکنندگان
" من نمیگم میزان آزارمردم باال شهرکمتره ولی چون سواد اونا بیشتره
میدونند باید چیکارکنند( ،مردم) مناطق پایین ما اطالعاتشون صفره
و اکثر آزار و اذیتها در این مناطقه چه در مورد خانومها چه در مورد
آقایون از همه لحاظ" (شرکتکننده شماره  38 ،9ساله).
"شناخت مردم از این پدیده ناقصه ،ببینید ما یکسری آموزههای دینی
و اعتقادی داریم و خب دین مون اسالمه و تو اسالم در مورد روابط با
کودک اینا مطالب و آموزهها را به ما درست انتقال ندادند و با این که
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در بروز کودکآزاری شناخته شدند که بخش قابل توجهی از وقت و
انرژی والدین را به خود اختصاص داده و باعث غفلت از فرزند میشود
که در این راستا؛ اسداللهی و همکاران در پژوهشی نشان دادندکه بین
میانگین نمره کلّ نگرش به کودکآزاری با وضعیت اقتصادی پدران
رابطه معنیداری وجود دارد و همچنین نتایج این مطالعه نشان داد
پدران با کودکآزاری مخالف بودند و پدرانی که سطوح تحصیلی و
میزان درآمد آنها پایین باشد ،مستعد کودکآزاری خواهند بود [.]20
افزون براین نتایج پژوهش حالج زاده و همکاران ،نشان میدهد که
همبستگی معناداری بین شاخصآگاهی از کودکآزاری عاطفی و
جسمی و سرمایه اقتصادی پاسخگویان وجود دارد؛ بهگونهای که با باال
رفتن سرمایه اقتصادی افراد بر میزان آگاهی افراد از
مصادیقکودکآزاری جسمی و عاطفی پاسخگویان نیز افزوده میشود.
بهعبارت دیگر آن دسته از پاسخگویانی که از سرمایه اقتصادی باالتری
برخوردار هستند در رفتار با کودکانشان کمتر تمایل به استفاده از
رفتارهای خشونتآمیز دارند و بالعکس .همچنین؛ مدنی قهفرخی و
بیات ،در پژوهشی که به بررسی رابطه فقر و کودکآزاری پرداخته بودند
یافتههای آنها نشان داد که وقوع پدیده کودکآزاری متأثر از عوامل
تعیینکننده فقر قابلیتی مانند درآمد خانواده ،نوع منزل مسکونی،
منطقه محل سکونت و کار کودکان است و نشان دادند که کودکآزاری
در خانوادههای فقیر و با طبقات اقتصادی ضعیف ،شایعتر از سایر
طبقات است و آن را یکی از عوامل زمینهساز کودکآزاری بهویژه در
بعد غفلت دانستند [.]21
در پژوهش حاضر مشارکتکنندگان ،نقش مادران را در بروز
کودکآزاری مضاعف و بیشتر از پدران دانستند .تحلیل دادهها نشان
داد که مشکالت خانوادگی و مشکالت اقتصادی به ویژه از نوع معیشتی
و شغلی باعث عدم همکاری یا همکاری کم پدر در امورات تربیتی
فرزندان با مادر خانواده ،تربیت فرزند به یک نقش یک طرفه برای مادر
تبدیل شده است که درنتیجهی تماس بیشتر مادر با فرزند و افزایش
حسّاسیت او نسبت به رفتارهای فرزند و ناتوانی در کنترل کردن آن،
احتمال بدرفتاری مادر با فرزند خواهد بود و بهتبع آن نقش مادران در
کودکآزاری پررنگ ارزیابی شدند که در این راستا؛ نتایج پژوهش
قاسمی و همکاران ،نشان داد مادران خانهدار و دارای تحصیالت پایینتر
بیشتر از تنبیه بدنی استفاده میکردند و مشکالت رفتاری از قبیل
پرخاشگری عملی و کالمی ،گوشهگیری و عدم همکاری در کودکانی
که توسط والدین تنبیه میشدند نسبت به آنهایی که تنبیه نمیشدند
بهطور معنیداری بیشتر بوده است [.]22
افزون بر این ریگاالدو ( )2004و تانگ ( ،)2006معتقدند در مقایسه با
مادرهای جوان ،احتمال کمتری وجود دارد که مادرهای مسنتر از
شیوههای خشونتآمیز انضباطی استفاده کنند که این امر ممکن است
به دلیل بیتجربگی مادرهای جوان و کمبود دانشهای مدیریت
فرزندانشان و رنج بردن از استرس ناشی از کاهش منابع مالی یا مسکن
باشد .همچنین نتایج مطالعهای نشان داد که بین توانگری دسته
ثروتمند و استفادههای از شیوههای خشونتآمیز رابطه منفی وجود
دارد؛ این بدان معنی است ،مادرانی که در خانوادههایی با کمترین درآمد
زندگی میکنند ،دارای ریسک باالتری از انضباط کودک در مقایسه با
کسانی هستند که در خانواده ثروتمند زندگی میکنند [.]23

بنابراین باید آموزش والدین صورت بگیره و باید اونا آگاه بشند و بازم
میگیم اساس به محبت خانوادها برمیگرده ،محبتکه نباشه بچه
همهکاره خواهد شد( ".شرکتکننده شماره  12و  39 ،13و  41ساله).
"برگزاری کالسای کودکآزاری برای برخیخانوادهها بیش از ح ّد نیازه،
واقعیت آینه که باید با راه و روشش بگن تا مردم بفهمند و آگاه بشند"
(شرکتکنندههای شماره  17و  36 ،18و  28ساله).

بحث
در راستای مفهوم کودکآزاری مبنی بر اینکه کودکآزاری جسمانی از
نگاه مشارکتکنندگان هر رفتاری است که با کتک زدن و به طور کلّی
با زدن کودک همراه باشد صرف نظر از اشاره مستقیم به طیف خفیف،
متوسط و شدید آن و کودکآزاری عاطفی ،توهین کردن ،ناسزا گفتن
و مقایسه کردن کودک و کودکآزاری از نوع غفلت ،بیشتر ،بیتوجهی
به نیازها و خواستههای فرزند را از دیدگاه مشارکتکنندگان دربر می
گرفت؛ زهرابی مقدم و همکاران ،در پژوهشی نشان دادند بهطورکلّی
 67/5درصد یعنی  645نفر از کودکان این پژوهش مورد تنبیه فیزیکی
قرارگرفته بودند که سیلی زدن را شایعترین رفتار مرتبط با آزار جسمی
گزارش کرده بودند .عالوه براین 70 ،درصد مورد آزار عاطفی قرارگرفته
بودندکه توهین کالمی با  82/06درصد و مقایسه با دیگران با  41درصد
شایع رفتارهای مرتبط با آزار عاطفی بودند [ .]16افزون براین ،ویزه و
همکاران ،در پژوهشی نشان دادندکه در حیطه آزار جسمی ،شایعترین
آزارها عبارت بودند از :سیلیزدن و لگدزدن؛ در حیطه بیتوجهی یا
غفلت ،شایعترین آزارها عبارت بودند از :بیتوجهی به بیماری فرزند،
نبردن نزد پزشک و بیتوجهی به عالقهمندیهای فرزند و در حیطه آزار
عاطفی ،فریاد زدن و ناسزا گفتن فراوانترین نوع آزار بودند [.]17
در این پژوهش دیدگاه والدین ازمفهوم جنسی کودکآزاری بیشتر به
تجاوز یا بهرهکشی جنسی محدود میشد و از سایر ابعاد آن آگاهی
والدین مشارکتکننده ناکافی بود که این ضعف آگاهی در فرآیند
مصاحبه نشان از تابو بودن مسائل جنسی و عدم پرداختن به آن و تا
حدودی ناشی از دیدگاه سنّتی آنها به این امر میشد که در این راستا؛
چن ( ،)2005چن ،دون و هان ( )2007در تعدادی از مطالعات مورد
بررسی دانش والدین در مورد پیشگیری از کودکآزاری جنسی ،نشان
دادند که دانش و آگاهی مادرها از بعد جنسی کودکآزاری ناکافی بوده
است و تعریف مادرها از این پدیده محدود به "تجاوز " به عنف میشده
است و در مورد انواع دیگر آن از قبیل لمس و بوسیدن نادیده گرفته
میشد .این محدودیت و سردرگمی در مورد تعریف کودکآزاری جنسی
باعث سردرگمی میشود و مادرها به سوءاستفاده جنسی پاسخ نامناسب
میدهند .آنها در طول آموزش پیشگیرانه خود ،روی تجاوز متمرکز
میشوند و سایر انواع سوءاستفادهها را دستکم میگیرند؛ بنابراین
بدونآگاهی مادرها ،کودک میتواند در انواع خفیف و متوسط مورد
سوءاستفاده جنسی قرار بگیرد .همچنین حالج زاده و همکارن در
پژوهشی در رشت نشان دادند که دیدگاه والدین نسبت به کودکآزاری
جنسی دیدگاهی سنّتی و محافظهکارانه بوده است [.]19 ,18
از دیدگاه مشارکتکنندگان این پژوهش ،مسائل اقتصادی که درگیری
دائمی والدین بهویژه پدر خانواده با امورات معیشتی را در پی دارد
همچنین فقدان شغل و بیکاری ،نبود سرمایه و مشکالت مالی و ناتوانی
در تأمین هزینههای فرزندان ،یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل مؤثر
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کودکآزاری نبوده در این صورت چنان چه از دیدگاه مشارکتکنندگان
نیز دریافت میشود ،هم افراد با تحصیالت پایین و هم افراد با تحصیالت
باال نیازمند آگاهسازی در مورد این پدیده خواهند بود .همچنین نقش
مدارس در آموزش حیطههای کودکآزاری به ویژه نقش مدارس در
مناطق کم برخوردار با توجه به آسیبهای فزاینده در این مناطق،
درجهت افزایش آگاهسازی والدین و دانشآموزان بسیار مهم بود .در این
راستا؛ نتایج پژوهش برسارد و فیوروانتی ،نشان داد که مدرسه بر پایه
برنامه پیشگیری از سوءاستفاده برای دوران کودکی اوّلیه و کودکان
ابتدایی در افزایش دانش دانشآموزان و رفتارهای محافظتی مؤثر بوده
است [ .]25حبیبی و همکاران نیز در پژوهشی که به بررسی نتایج
پژوهشهای انجامشده در حیطه کودکآزاری پرداخته بودند نتیجه
گرفتند که این پژوهشها حاکی از آن است که کودکآزاری به دلیل
عدم آگاهی والدین از عوارض مخرّب آن بر فرزندان انجام میشود
بنابراین لزوم باال بردن آگاهی والدین جهت پیشگیری و کاهش
کودکآزاری ضرورت مییابد [ .]26افزون براینها؛ میری و همکاران،
نشان دادند که آزمودنیها ،کودکآزاری عاطفی را بیش از سایر ابعاد
کودکآزاری تجربه کرده بودند و مادران با تحصیالت ،کودکآزاری
جسمانی ،عاطفی و غفلت کمتری را گزارش کرده بودند [.]27
یافتهها نشان داد که از دیدگاه مشارکتکنندگان کودکآزاری در جامعه
فعلی در مقایسه با گذشته تا حدودی روند افزایشی به خود گرفته است
که حتی نوع و کیفیت آن نیز تنوع پیدا کرده است و در جامعه فعلی
حسّاسیت نسبت به کودکآزاری جنسی بیشتر شده است که این
افزایش شیوع کودکآزاری ناشی از ضعف یا کمبود آگاهی و مسائل
اقتصادی عنوان شد .در این راستا؛ احمدی در مقالهای مینویسد به
علّت نبود آمار دقیقی از میزان کودکآزاری امکان مقایسه روند جاری
با گذشته وجود ندارد؛ ضمن اینکه بسیاری از کودکآزاریهایی که
اکنون شاهد آنها هستیم ریشه درگذشته دارند و از گذشته به ارث
رسیدهاند؛ بااینحال او معتقد است که کودکآزاری جنسی و جسمی
حسّاسیت فراوانی را در جامعه امروزی تولید کرده است که البته قضاوت
در مورد آن با پیچیدگیهایی همراه است .از دید وی حتی با فرض این
پیشفرض که تعداد وقوعکودکآزاری تفاوت چندانی با گذشته نکرده
باشد امّا ازلحاظ تأثیرگذاری ،دامنه آسیبها ،علل و زمینه وقوع آنها
تفاوت انکارناپذیری با گذشته دارد و ضریب آسیبپذیری کودکان
بهشدّت افزایش یافته است [.]28
در این پژوهش معلمها به عنوان افراد تأثیر گذار جامعه یکی از عوامل
مهم کودکآزاری (دانشآموز آزاری) در محیط مدارس و کالسهای
درس بودند .تحلیل یافتهها نشان داد که مشارکتکنندگان ضمن
قدردانی از تالشها و زحمات معلمها از برخی معلمهای مدارس بهویژه
معلمانی که صالحیت تدریس ندارند ،معلمهای غیررسمی و فاقد عالقه
به شغل معلمی و مدارسی (بیشتر مدارس مناطق محروم) که معلمان
آنها با انبوهی از دانشآموزان سروکار دارند و قابلیت کنترل همه آنها
را ندارند بهعنوان افرادی یادکردند که در کالسهای درس دچار
کودکآزاری میشوند .هر چند یافتههای پژوهشی کافی برای حمایت
از این یافته ،به دست نیامد امّا با این حال؛ در پژوهشی که نمونههای
آن را  500دانشآموز پایههای  11 ،10 ،9و  12مدارس دبیرستانی
استانبول تشکیل میدادند نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین
آزار عاطفی والدین و معلم با بیگانگی از مدرسه وجود دارد و

این پژوهش نشان داد که در خانوادهها یک عامل کلیدی بازدارنده از
کودک آزاری وجود دارد که تحت عنوان محبت در خانوادهها شناخته
شد .چنان چه کمبود محبت در خانوادهها وجود داشته باشد بهعنوان
یک نشانه و زنگ خطری برای بروز کودکآزاری خواهد بود اما اگر
محبت در خانواده ها وجود داشته باشد از جمله محبت بین والدین و
فرزندان ،بهعنوان یک عاملی خواهد بود که تابآوری افراد را زیاد کرده
و نقش عوامل به وجود آورنده کودکآزاری را تحت تأثیر قرار داده و از
بروز آنها جلوگیری میکند بنابراین محبت به عنوان یک عامل
بازدارنده از کودکآزاری عمل میکند .در این راستا؛ خاکرنگین و
فتحی ،در پژوهشی نشان دادندکه والدین آزارگر بیش از والدین
غیرآزارگر در دوران کودکی خشونت از والدین خود را تجربه کرده بودند؛
والدین آزارگر بهمراتب بیش از والدین غیرآزارگر با همسرانشان تعارض
داشتند؛ دسترسی والدین غیرآزارگر به حمایتهای اجتماعی بیش از
والدین آزارگر بوده است و میزان انزوای اجتماعی والدین آزارگر بهمراتب
بیش از والدین غیرآزارگر بوده است [ .]24همچنین رانین ،وتام ،آی
کیدا ،حسن و رامیرو ( ،)2002از پژوهشهای بینفرهنگی انجام یافته،
نتیجه گرفتند که والدین متعدّی احتمال بیشتری دارد جوان ،تنها،
فقیر و بیکار باشند و تحصیالت کمتری نسبت به همتایان غیر متعدّی
خود داشته باشند به ویژه در کشورهای درحالتوسعه و صنعتی ،مادران
فقیر ،جوان و تنها ،مادرانی هستند که بیشترین خطر را برای استفاده
از خشونت علیه فرزندان خود دارند .بهعنوانمثال در ایاالتمتحده
مادران تنها ،سه برابر بیشتر از تأدیب فیزیکی خشن در مقایسه با
مادرانی که در خانوادههای دو والدی هستند ،گزارش میدهند که
استفاده کردهاند .افزون براین تعدادی از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری
در بسیاری از مطالعات با سوءاستفاده و غفلت از کودکان ارتباط دارند.
والدینی که کودکان خود را مورد کودکآزاری جسمی قرار میدهند
تمایل به عزتنفس پایین ،کنترل ضعیف خود ،مشکالت سالمتی و
روانی و تظاهر به رفتارهای ضداجتماعی دارند .بسیاری از این ویژگیها
والدین را در رسیدن به سیستمهای حمایت اجتماعی با دشواری مواجه
میکنند .سایر عوامل مرتبط با کودکآزاری مانند سنّ والدین جوان،
استرس ،انزوا ،ازدحام بیش ازحدّ در خانه ،مصرف مواد و فقر ممکن
است پیشبینی بیشتری داشته باشند .افزون براینها؛ سرمایه اجتماعی
نشاندهنده میزان انسجام و همبستگی است که در جوامع وجود دارد.
به نظر میرسد کودکان در جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی کمتر
است ،در معرض خطر بیشتر سوءاستفاده و مشکالت روانشناختی و
رفتاری هستند از سوی دیگر شبکههای اجتماعی و ارتباطات نزدیک
نشان داده شده است که از کودکان محافظت میکنند؛ این مورد حتی
در مورد کودکانی که با تعدادی از عوامل خطر مانند فقر ،خشونت،
سوءاستفاده از مواد و والدین با سطوح پایین موفقیت تحصیالتی هم
صدق میکند و به نظر میرسد با سطوح باالیی از سرمایه اجتماعی
محافظت میشوند.
این پژوهش نشان داد که فقدان آگاهی از مصادیق کودکآزاری باعث
مرتکب شدن کودکآزاری از سوی افراد خواهد شد بااینحال میزان
تحصیالت و سطح سواد به عنوان افزایش دهنده درک و فهم و منبعی
جهت افزایش آگاهی از مصادیق کودکآزاری تأثیر خیلی مهمی دارد
اما اگر مدرک تحصیلی به عنوان مالک سطح سواد قرار بگیرد صرف
نظر از محتوای آن ،بهتنهایی یک عامل مستقل برای مصون ماندن از
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آنها برای شناخت عمیق این پدیده ،بیشازپیش احساس میشود
بهگونهای که بیشتر مشارکتکنندگان ،برگزاری کالسهای آگاهسازی
از کودکآزاری را الزم ،ضروری و مفید دانستند .در این راستا؛ نقش
مراجع آموزشی از قبیل مدارس و رسانهها بهعنوان دو نهادی که در
دسترس عموم مردم هستند ،بسیار مهم بوده و ضرورت دارد تا
برنامههای آموزشی الزم را برای والدین و کودکان در حیطه
کودکآزاری تدارک ببینند.
در این پژوهش به دلیل اجتناب از برچسب کودکآزاری زدن به
مشارکتکنندگان از آنها بهصورت تصادفی دعوت به انجام مصاحبه به
عمل آمد لذا فقدان دسترسی به والدین کودکآزار محدودیت این
پژوهش به شمار میرود .همچنین احتمال دخیل بودن عوامل
روانشناختی و فرهنگی که ابراز رفتار بدرفتارانه در خانواده یا خانه را
از سوی مشارکتکنندگان تحت تأثیر قرار داده و باعث تالش برای
رازداری از سوی آنها میشد محدودیت بعدی پژوهش را تشکیل می
دهد .با توجّه به این که دیدگاهها نسبت به بعد جنسی کودکآزاری
محدود بود پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری در رابطه با بعد
جنسی کودکآزاری جهت شناخت عمیق این بعد از کودک آزاری
تدارک دیده شوند و مصاحبه با والدین کودکآزار در راستای آگاهی از
دیدگاههای آنها پیشنهاد میشود .در کنار این دو پیشنهاد ،الزم و
ضروری است مسئوالن ذی ربط تالش و تمهیدات الزم را برای افزایش
آگاهی والدین از جمله والدین در مناطق محروم از طریق مدارس و در
صورت امکان از طریق رسانهها فراهم کنند تا ضعفهای آگاهی آنها از
طریق آموزشهای اصولی پیشگیری از کودکآزاری جبران گردد.

دانشآموزانی که در مدرسه از لحاظ تحصیالت خود موفق نمیشوند
گزارش بیشتری از آزار عاطفی توسط والدین و معلم خود نسبت به
سایر دانشآموزان موفق از نظر تحصیلی میدهند [.]29

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی دیدگاههای والدین از مصادیق کودک آزاری
انجام گرفت و سه مقوله اصلی با عنوان مفهوم کودکآزاری ،دامنه
کودکآزاری و کمبودهای کودک آزاری همراه با خرده مقولههایی
تشکیل شد .در راستای پاسخ به سؤال پژوهش که والدین ،کودکآزاری
را چگونه روایت میکنند میتوان نتیجه گرفت که دامنه آگاهی والدین
مشارکتکننده در رابطه با سه مفهوم جسمانی ،عاطفی و غفلت کودک
آزاری خوب بود هر چند که آنها به طیف خفیف ،متوسط و شدید
کودکآزاری اشاره نکردند و فقط موارد کودکآزاری را برشمردند ولی
با این حال ،دامنه آگاهی آنها در رابطه با مفهوم کودکآزاری جنسی
محدود بود و بیشتر روی جنبههای شناخته شده آن متمرکز میشدند
که به نظر میرسد تابو بودن مسائل جنسی در جامعه فعلی ما ،مانع
پرداختن به این مسئله شده و ارائه درست اطالعات را در رابطه با این
بعد از کودکآزاری تحت تأثیر خود قرار داده و مشارکتکنندگان را با
نوعی احساس شرم در بیان مسائل جنسی مواجه میکند؛ لذا آگاهی
والدین از این حیطه کم و ناقص بود که لزوم آگاه سازی آنها از این
حیطه احساس میشود .عدم شناخت این بعد از کودکآزاری باعث
خواهد شد والدین ناخواسته کودک خود را در معرض سوء استفاده هم
در خانواده و هم اجتماع قرار دهند .همچنین سطح آگاهی آنها از
دامنه و گسترهی کودکآزاری گسترده بود و بخش قابل توجهی از
آگاهی والدین را به خود اختصاص میداد .نگرانی آنها از برخی از
معلمان مدارس که رفتارهای آنها باعث بروز دانشآموز آزاری از سوی
ال مشهود بود؛ لذا اتخاذ تدابیری برای آگاه سازی
آنها میشود کام ً
کارکنان مدارس جهت پیشگیری و کنترل این معضل بیش از پیش
ضرورت دارد .همچنین سطح آگاهی آنها از عوامل پیشگیرانه از
کودکآزاری به ویژه عوامل خانوادگی و اقتصادی  -اجتماعی
کودکآزاری خوب بود به گونهای که تأکید آنها روی مرتفع کردن
عوامل اقتصادی  -اجتماعی و راهکارهایی جهت افزایش محبت و
صمیمیت در خانوادهها بیانگر عمق توجّه آنها به ریشههای این معضل
جهت پیشگیری و کنترل آن بود .افزون براینها؛ شرایط اجتماعی حاکم
و آسیبهای نوظهور فعلی آن به ویژه افزایش حسّاسیت نسبت به
کودکآزاری جنسی لزوم آگاهسازی بیشتر والدین از کودکآزاری برای
ممانعت و پیشگیری از کودکآزاری و پیامدهای آن در جهت کمک به

تشکّر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با
گرایش تربیتی است که طرح پژوهشی (پیشنهاده) آن در مورخه
 ،96/11/29بند  4و چهاردهمین جلسه گروه علوم تربیتی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز (،)1396/11/29 ،14/4
مطرح شده و در مورخه  ،96/12/7بند  14و بیست و دومین جلسه
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز (،22/14
 ،)1396/12/07تصویب شده است .لذا از کسانی که همکاریهای الزم
را داشتند به ویژه از رئیس و معاونان دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه تبریز ،آموزش و پرورش کلّ ،ناحیه یک تبریز،
مدارس منتخب و همچنین والدین مشارکت کننده صمیمانه
سپاسگزاری میگردد.
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