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برنامه های پیشگیری از کودک آزاری در سطح 
تشابهات بین المللی -دنیا

کودک و خانواده، بعنوان محور اصلی برنامه

صصیخدمات مبتنی بر کار گروهی متشکل از تیم های چند تخ

ارائه خدمات مشابه توسط اعضای مختلف تیم

 در ...ارجاع کودک و خانواده به سیستم های درمانی، قضایی و
صورت لزوم



برنامه های پیشگیری از کودک آزاری 
سطح دنیا در 

:مدل رایج در کشورهای اروپایی( 2
رایج در اکثر کشورهای اروپایی، استرالیا و 

کشورهای آسیایی 

:مدل رایج در سیستم آمریکایی(1
یتانیاعمدتا شامل کشورهای امریکا، کانادا و بر



مدل رایج در سیستم آمریکایی

 در صورت عدم : گزارش کودک آزاری، یک وظیفه عمومی
.گزارش، مجازات هایی برای افراد مطلع وجود دارد

درگیری مراجع قانونی و پلیس از ابتدای روند کار

 تغییر وضعیت کودک بهfoster careبا سرعت بیشتر



مدل رایج در سیستم آمریکایی
بهره مندی کودکان از خدماتمیزان

 90با توجه به وجود قانون در مورد لزوم گزارش دهی، حدود
.در صد موارد کودک آزاری گزارش و ثبت می گردند

ییر نهایتا ده درصد کودکان مزبور از خدماتی که منجر به تغ
.شرایط آنان می گردد، بهره مند هستند

سبب عدم تفکیک جنبه های بهداشتی و قضایی کودک آزاری ،
.کاهش افت کیفیت نتایج مداخالت  است



 از نظر قانونی گزارش موارد مشکوک این مدل در

به غفلت و آزار از نظر قانونی اجباری است و 

از کودکانی که مورد آزار واقع می شوند توسط دولت

خانواده جدا می شوند و در مراکز حمایتی مثل 

.بهزیستی از آنها نگهداری می کنند



مدل رایج در کشورهای اروپایی

نه این مدل برافزایش سطح اگاهی مردم و گزارش دهی داوطلبا
.استوار است

 درصدی از موارد کودک آزاری که گزارش می گردند، کمتر
:هستند، ولی

 درصد وارد 70بررسی ها نشان می دهد که این سیستم نهایتا در
.دگزارش ها موفق به مدخله در شرایط و ایجاد تغییر می باش

دخالت سیستم قضایی تا سرحد امکان محدود می گردد.
جه استفاده از منابع حمایتی موجود درخانواده بسیار مورد تو

.است



به نظر شما، مهمترین تفاوتی که این دو
رویکرد ایجاد می کنند، کدام است؟

در هر یک از این دو سیستم،کدام دسته از 
گزارش کنندگان فعال ترند؟ 



میزان دخالت قانون در موارد وقوع کودک آزاری

ودک ک. دخالت در تمامی موارد از ابتدای کار: سیستم امریکایی
.آزاری از هر نوع و شدتی جرم محسوب می گردد

ورود قانون به صحنه در دو صورت و با : سیستم اروپایی
:رددرخواست مراکز پیشگیری از کودک آزاری صورت می گی

مراقبین برای در یافت حمایت ها در  / مقاومت والدین-
شرایطی که سالمت کودک در خطر باشد؛ و

دخالت دادستان اطفال برای اجرای محاکمات  وصدور حکم -
“ ودکک”در مورد مرتکبینی که به سن قانونی نرسیده و خود 

.  محسوب می گردند



تفاوت های کار ما در پیشگیری از کودک آزاری با سیستم قضایی

برتأکید سیستم سالمت:
قربانی،-
عبور از بحران و فائق -

آمدن بر آن،
داستان و روایت ماوقع،-
.مسئولیت هاست-

 بنای کار در سیستم
:قضایی بر

فرد مرتکب آزار،-
تنبیه وی،-
حقیقت ماجرا،-
اعتراف به ارتکاب،-
محکومیت استوار است -



ثبت موارد کودک آزاری
 دسترسی تمامی مراکز کودک آزاری به یکdatabase 

مشترک
بار وضعیت تمامی کودکانی که در مورد آنها حتی فقط یک

گزارش اراده شده است، با درج مشخصات کامل خانواده ثبت
در عین حال هر کودک دارای کد رهگیری خاص . می گردد
.خود است

 پلیس و سیستم قضایی نیز به همینdatabase دسترسی
ایی دارند، ولی هر مورد را فقط با کد رهگیری می توانند شناس

.  کنند
 قانون در هر لحظه می تواند از مراکز درخواست کند که

را در اختیار databaseرازداری را بشکنندو اطالعات کامل 
.مراجع قانونی قرار دهند



:مداخالت متمرکزکودک 

o ی رفتارمشکالت در مورد پیامدهای روانشناختی کودک آزاری و

. داردو هیجانی ناشی از آن کمتر تردید وجود 

o چهار زمینه اصلی را در این مورد نشان میدهند از مطالعات

: جمله

o آسیب استرس پس از نشانه های اختالل

oاختالل افسردگی

o پرخاشگری

o جنسی ذهنی به مسائل جنسی و پرخاشگری اشتغال



مداخالت متمرکز بر کودک در سه زمینه انجام می شود:

دارودرمانی◦

رواندرمانی فردی ◦

گروه درمانی◦



o ،روان درمانی یکی از روش های اصلی درمان کودکان آزار دیده

.  استمتمرکز بر آزار

o ط به این نوع رواندرمانی کودک تشویق میشود که بر افکار و تصاویر مربودر

آزار متمرکز شده و آنها را در محیطی امن به طوری که روی شرایط احساس 

.کنترل داشته باشد برونریزی نماید



درمانهای ابرازگرانه

ا بر در کار با کودکان آسیب دیده از کودک آزاری، نمیتوان به یک رویکرد خاص و ی

کنیکهای ، متکی بود، بلکه باید طیف وسیعی از تکالمیخواست کودک برای ارتباط 

.را به کار گرفتغیرکالمی و کالمی 

 است که به نحوة استفاده از هنر و بازی به عنوان اصطالحی درمان ابراز گرانه

.می گردداطالق درمان، به صورت فردی یا در جلسات خانواده 

 روش های درمانی، هنر درمانی، بازی درمانی و بازی با شن رویکردهایی انواع

ت آن و مدیریکودکان بودهاند که توسط بالینگران برای برونریزی دنیای درونی 

.میشوداستفاده 



 که برای سازگاری با آنچهالزم کودک باید بتواند مهارتهای

دنیای ترسناک خوانده میشود بدست آورده و به عنوان یک

.بزرگسال سالم رشد کند

که برای دستیابی به این سازگاری، وظیفه درمانگر است

ا در محیطی ایجاد نماید تا کودک در آن بتواند این فرایند ر

الزمشرایطی امن، حمایت کننده و با دریافت مراقبتهای 

.دریافت کند



گروه درمانی

گروههای ساختار یافته و کوتاه مدت  :

دت نشان میدهند که گروههای ساختاریافته، کوتاه مشواهد ◦

و معطوف به اهداف خاص در کودک آزاری جنسی مفید 

. هستند

گروهها منافع فوری و واقعی برای اعضا داشته و این ◦

ت و منحصربه فرد نیستجربه اش کودک متوجه میشود که 

د که دیدن اینکه دیگران هم تجربه مشابه دارند باعث میشو

.احساس انزواو جدایی اش کاهش یابد

نیها و نیز نگراهمساالنشان این کودکان متوجه میشوند که ◦

.دارندشبیه آنها دغدغه هایی 



درمانهای اختصاصی والد ـ کودك

:Filial Therapy
oنوعی روش درمانی است که هدف آن تقویت ارتباط والد ـ کودک است.

o تگو و گفاطالعات عاطفی، تبادل ارتباط روش درمانی باعث افزایش این

.راجع به تعارضات بین والد و کودک میشود

o ان داده میشود تا در جلسات بازی با کودکآموزش در این روش، به والدین

محور،مراجع مشارکت نمایند و سعی میشود با استفاده از رویکردهای 

والدین بهتر کودکان خود را درک نموده، به آنها احترام گذاشته و 

.فراهم سازندبرایشان محدودیتهای مناسب را 

oبه این روش درمانی تحت نظارت و ساختاردهی یک بازی درمانگر باتجر

انجام میشود



اهداف خانواده درمانی

oوادگيتقویت توانایي والدین براي برخورد با این بحران خان.

oانجام مداخالت مبتني برآسیب.

oتعریف مجدد نقش ها و مسئولیت افراد خانواده

o نمودن امكاان بازگشات كاودك باه واحاد خاانوادهفراهم. 

Reunification



انواع روش هاي مداخله

فردي و جداگانه برای یکایک افراد خانواده

 فرزند–مداخالت مبتني بر روابط والد

 خانواده درماني هاي معمول از جمله به كارگیري رویكرد

هاي سیستمیك

مداخالت حمایتي

 آموزش روانشناختي

 مداخله در بحران

مداخالت مبتنی بر آسیب



 در مورد عوامل خطرنیز ممكن است الزم باشد مداخالتي

: انجام شود، مداخالتي نظیر

درمان اعتیاد ◦

درمان بیماري هاي روان پزشكي همراه◦

مهارت هاي كنترل خشم و حل مشكل◦

تقویت مهارت هاي فرزند پروري ◦



چالش هاي موجود در كار با والدین

الگوهاي چند نسلي سوء رفتار با كودك

الگوهاي پایدار پنهان كاري

واقعیت هاي فرهنگي و اقتصادي



واقعيت هاي فرهنگي و اقتصادي

oي وی وابستگي اقتصادي مادر به همسر یا نیاز فرهنگ

براي داشتن همسر

o نگرش هاي فرهنگي در مورد لزوم همسر داشتن

براي زنان و خطراتي كه به دنبال جدایي و طالق



آموزش مهارتهای فرزند پروری

 در این آموزش ها مهارت هایی که آموزش داده می

:شوند عبارتند از

 کودک –مهارت های ارتقاء ارتباط والد

 مهارت تشویق رفتار مطلوب در کودکان

 مهارت آموزش رفتارها و مهارت های جدید به

کودکان

مدیریت رفتار نامطلوب



آموزش مهارتهای فرزند پروری

 در این آموزش ها مهارت هایی که آموزش داده می

:شوند عبارتند از

 کودک –مهارت های ارتقاء ارتباط والد

 مهارت تشویق رفتار مطلوب در کودکان

 مهارت آموزش رفتارها و مهارت های جدید به

کودکان

مدیریت رفتار نامطلوب



در ايدددم زشدددوتق هدددا ت ويدددت ر دددد هدددد 

ای کودکام و شديريت رفتدار زندام  دو هوندو

اسددددددددددددتسدددددددددددداتند  و  دددددددددددد   ددددددددددددرر 



ارت دا  ودوو و ايم زشوتق  ر اسدا  
و  درای کشدب  دتوجو شث ت  و کودکام 

ر د زنام پايو ريتی  د  است



کودک در -ن ق شهارتهای فرتندپروری و  هساتی روا   والد

پي گيری ات کودک زتاری

 سالمت روان کودکان و نوجوانان بخشی اساسی از

هر اقدام جدی برای . سالمت و رفاه عمومی است

یفیت بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی ک

و روابط خانوادگی ( parenting)تربیت کودک 

.انهاست



مل براساس مطالعات سبک تربیتی والدین یک عا

مچنین مهم پیش بینی کننده سوء رفتار با کودکان و ه

ی عامل اساسی در انتقال و تداوم کودک آزاری از نسل

به نسل دیگر است



نشان می دهد که آموزش مهارتهای مطالعات متعددی
:  فرزندپروری موجب

افزایش تعامل مثبت والدین با کودکان1)

(کودک زتاری)کاهق سوء رفتار  ا کودکام2)

نشان تغییرات مثبت در درک و رفتار والدین از والد بود3)
(که خود منجر به بهبود رفتار کودکان می شود)

کاهش افسردگی و استرس مادران 4)

افزایش رضایت والدین  5)

ان کاهش تعارض والدین در مــــورد روش تربیتی کودک6)
.  می شود



مداخالت در اجتماع

oام پیشگیری از کودک آزاری عمدتا در سه سطح انج

: می شود
o مومی با به اقداماتی گفته می شود که در جمعیت ع: اولیهپیشگیری

. می گردداطالق هدف توقف وقوع کودک آزاری قبل از وقوع آن 

o اقداماتی است که صرفا در خانواده های : ثانویهپیشگیری

پرخطرکه احتمال وقوع کودک آزاری می رود، انجام می گیرد و 

.  همراه با آن می گرددمشکالت باعث کاهش 

o ما خانواده اقدامات پیشگیرانه ای است که مستقی: ثالثیهپیشگیری

هایی را تحت پوشش قرار می دهد که کودک آزاری در آن اتفاق 

دک افتاده است و هدف آن کاهش پیامدهای منفی سوء رفتار با کو

و جلوگیری از وقوع مجدد آن است



پیشگیری اولیه

oمعیت پیشگیری اولیه شامل فعالیت ها یا خدماتی است که به ج
.  گرددعمومی ارائه می 

o از این فعالیت ها عمدتا افزایش آگاهی و اطالعات عمومیهدف
.در رابطه با کودک آزاری استجامعه افراد 

o آگاهی افراد جامعه که چطور وچگونه موارد کودک افزایش
.کنندآزاری را گزارش 

o ون آگاهی والدین از طریق برنامه های رادیو و تلویزیافزایش
های غیرتهاجمی برای تربیت کودک وروش جهت استفاده از 

برای مراقبت، محافظت ها توانمند سازی کودکان و خانواده 
جسمی وو کودکان و همچنین مقابله کردن با آزارهای جنسی 

.قلدری

o ای ها و دوره هکالس دیگر فعالیت ها می توان به برگزاری از
اشاره کردوالدین آموزشی برای 



پیشگیری سطح دوم

oطری برنامه هایی هستند که مستقیما به گروههای پرخ

که عوامل خطری همچون مصرف مواد مخدر و 

ای الکل، مادران با سنین پایین، فقر، ناتوانایی ه

دارند، خدمات ... جسمی، بیماری های روانپزشکی و

ارائه می کنند



برنامه های از نوع پیشگیری سطح دوم

o آموزش مهارت های والدگری در مدارس برای مادران جوان

o های درمانی وابستگی به مصرف مواد مخدر برای برنامه

والدین با فرزندان کوچک 

o مان اقامتی برای خانواده هایی که دارای کودکانی با درمراکز

. ها و نیازهای خاص هستند

o ه رسانی که وظیفه آگاه سازی خانواده هایی کمراکز اطالع

ر در مناطق پایین اقتصادی اجتماعی زندگی می کنند، را ب

عهده دارند



o فعالیت های حمایت از خانواده برای خانواده های در
خطر و همین طور در جوامع پرخطر یک نوع اقدام 

.پیشگیری ثانویه است
oی بطور مثال بیمارستان های محلی یا سازمان های اجتماع

های آموزش مهارت های فرزندپروری و کالس می توانند 
را برای والدینی که تازه والد شده اند، الزم آموزش های 

.  ارائه کنند

o در منزل مالقات همچنین مراکز محلی می توانند خدمات
این سرویس های. را برای خانواده های پرخطر ارائه کنند

اده حمایت از خانواده عمدتا سعی بر حفظ امنیت محیط خانو
.کودکان دارندسالمتی و 



پیشگیری سطح سوم

o رد سطح سوم روی خانواده هایی تمرکز داپیشگیری

.رخ داده استقباال که سوء رفتار با کودک در آن 

o دک این پیشگیری، جلوگیری از وقوع مجدد کوهدف

مشکالت آزاری و کاهش پیامد های منفی همراه با 

افت اجتماعی مانند افت عملکرد تحصیلی،–هیجانی 

.عملکرد خانوادگی در کودک می باشد



پیشگیری سطح سوم می تواند شامل خدماتي همچون نمونه های زیر باشد

oنواده خدمات مراقبتی برای والدین به طوری که مشاورینی برای این خا

ها در نظر گرفته می شود که در طول شبانه روز بتوانند با این 

.مشاورین تماس بگیرند

o گویی با خانواده های باثبات و بدون سوء رفتار که بتوانند المشاوره

.برای این خانواده های در بحران باشد

o ر خدمات بهداشت روان به کودکان و خانواده هایی که تحت تاثیارائه

ا بهبود سوء رفتار بوده اند به طوری که عملکرد ارتباط بین فردی آن ه

.پیدا کند



شجشوعو ای ات پي گيری های س ح 

س ح سوم در هر –س ح دوم –اول

جاشعو ای  رای کاهق پديد  کودک زتاری

التاش  است



o عمدتا بر برنامه های پیشگیری از کودک آزاری

: الگو طرح ریزی می شوند4اساس 
o های آگاه سازی عمومی فعالیت

o های آموزش والدین برنامه

o های آموزش مهارت های حفاظتی و ایمنی به کودکان برنامه

o های بازدید از منزلبرنامه



زها  ساتی عشوش  يب قسشت شهم ات کار  ا پديد  کودک 

زتاری است کو ش  تواند عشوم شردم را  ا پديد  کودک زتاری 

م ز نا کند وهشچنيم زنها را  ا ودشات و ساتشام هاي  کو در اي

ساتدتشينو فعاليت ش  کنند ز نا 



 فعالیت ها می تواند بصور مختلف ارائه گردداین:
 های عمومی اعالمیه

 پوستر

 بروشورهای آموزشي

 های رسمی اطالعیه های تلویزیونی برنامه

 استفاده از این ابزارها و ارتباطات می توان مهارت های کودکان با–

گزارش دهی ( راهنماي عملي)مهارت های والدین و پروتکل های 

موارد کودک آزاری را آموزش داد



برنامه آموزش والدین

وء روش تربیتی والدین عامل مهمی در پیش بینی س

و رفتار با کودکان وهمچنین عامل اساسی در انتقال

.تداوم کودک آزاری از نسلی به نسلی دیگر است

 فرزندپروری آموزش



برنامه های آموزش کودکان

 در این برنامه های آموزشی، از انواع روش های
آموزشي مثل کارگاه های آموزش و تدوین برنامه های 

، ار درسی خاص در این رابطه، پخش فیلم ، کتاب های ک
.  استفاده می گردد... کتاب های داستان و طنز و

ی اغلب این برنامه ها بر جلوگیری از سوء رفتار جنس
تاکید دارند 

 تاری این برنامه ها سعی می شود تا کودکان بتوانند رفدر
های مناسب و نامتناسب را از هم تشخیص دهند و در 

اکثر این برنامه ها نیز بخشی به آموزش والدین در 
که رابطه با سوء رفتار جنسی و تشخیص آن و مسائلی

الزم است در این رابطه بدانند اختصاص دارد



ویزیت در منزل

 ع در منزل جهت تامین برنامه ها و منابمالقات برنامه

اجتماعي در منزل بدون مراجعه خانواده به مراکز 

.  مربوطه انجام می گیرد

ري از این برنامه مي تواند تاثیر به سزایي در جلوگی

.  كودك آزاري داشته باشد

 به خانواده داده مي الزم این برنامه، آموزش هاي در

رد شود و اقدامات حمایتي نیز درکنارآن انجام مي گی



ویزیت در منزل

در منزل وجود مالقات برنامه ها و الگوهاي مختلفي از ◦

:  دارد

 بعضي از الگوها برنامه مالقات در منزل براي همه خانواده در

. بدون در نظر گرفتن عوامل خطر انجام مي شود

ه الگوي دیگر تمركز روي خانواده هایي است كه به عنوان خانواد

.های درمعرض خطر شناخته شده اند



خانواده هاي در معرض خطر عبارتند از  :
خانواده هایي كه فرزند نارس دارند .

 هایي با بیماري مزمن و ناتواني زیاد دارندبچه .

 خانواده هایی که مادران با سطح اقتصادي ضعیف و سن كم

. دارند

والدین با سابقه مصرف مواد مخدر سرپرست خانواده باشند  .

خانواده هایي كه به تازگی صاحب فرزند شده اند .

یل خانواده های که ازوالدین كم سن و سال ویا تك سرپرست تشک

شده باشد



 و نظر ش  رسد شوف يت ايم  رناشو ها،

تشان  کو در وانواد  های در شعرض 

و ر انجام ش  هيرد  ي تر است 



ویزیت در منزل

 2فعالیت های در نظر گرفته شده در این برنامه ها از
نی در منزل و پیگیری های تلفمالقات بخش عمده شامل 

تشکیل شده است و آموزش ها و اهداف اصلی آن از این 
:  قرارند

 و تعیین قوانین بدون خشونت ( فرزند پروری)آموزش والدگری

 کودک تکامل

 بهداشت کودک و مادر

 سرویس های خدمات اجتماعی ارزیابی

 ایجاد و برقراری سیستم های حمایت اجتماعی

 فراگیری نحوه حمایت از خود، کودک و خانواده

 آموزش تامین محیطی امن در خانه در جهت پیشگیری از کودک
آزاری 



ا در واقع، تشاش  افراد جاشعو  ا هم کار ش  کنند ت

يم ات سوء رفتار  ا کودک جلوهيری کنند و تاش

.وانواد  و کودک  ا ندسالشت کنند  


