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مقدمه

در های جامعه هستند و کودک آزاری پدیده ای شایعپذیرترین گروهکودکان یکی از آسیب

ربانی آن این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری را به کودکان که ق. کشورهای مختلف دنیاست

ه برای کاهش این پیامدها، در کشورهای مختلف، در سطح ملی، برنام. هستند وارد می کند

های شناسایی و پیشگیری اجرا می شود که در کشور ما یکی از این برنامه ها، برنامه 

به این منظور دفتر امور آسیب دیدگان.  اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی می باشد

برای مداخله ی فوری در این شرایط، خط 1381اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از سال 

و تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی را راه اندازی نموده تا ( 123)تلفن اورژانس اجتماعی

مداخالت با هدف حمایت و محافظت از گروههای آسیب پذیر جامعه در سراسر کشور انجام

.  پذیرد



مقدمه

فعالیتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتای اورژانتتتتتتتتتس اجتمتتتتتتتتتاعی از حمایتهتتتتتتتتتای قتتتتتتتتتانونی و ح تتتتتتتتتوقی برختتتتتتتتتوردار استتتتتتتتتت و در قتتتتتتتتتانون حمایتتتتتتتتتت از 

ختتتتتتتتودرو ۲۹۷مرکتتتتتتتتز اورژانتتتتتتتس اجتمتتتتتتتتاعی  بتتتتتتتا ۳61در حتتتتتتتتال حا تتتتتتتر . اطفتتتتتتتال و نوجوانتتتتتتتان بتتتتتتتته صتتتتتتتراحت آمتتتتتتتتده استتتتتتتت

.خودرو سواری استجاری فعال در کشور خدمت رسانی می نمایند۱۰۲مناسب سازی شده و 

جهتتتتتتتت بتتتتتتا توجتتتتتتته بتتتتتتته نیتتتتتتتاز افتتتتتتتراد در معتتتتتترم آستتتتتتتیب و آستتتتتتتیب دیتتتتتتتده اجتمتتتتتتتاعی، بتتتتتته ختتتتتتتدمات ستتتتتتتازمان بهزیستتتتتتتتی و در

ص جلتتتتتتتتوگیری و رفتتتتتتتتع مشتتتتتتتتکالت و آستتتتتتتتیب هتتتتتتتتای اجتمتتتتتتتتاعی ختتتتتتتتدمات ستتتتتتتتیار اورژانتتتتتتتتس اجتمتتتتتتتتاعی بتتتتتتتتا ستتتتتتتته ویژگتتتتتتتتی ختتتتتتتتا

، بصتتتتتتتتتورت شتتتتتتتتتبانه روزی و رایگتتتتتتتتتان شتتتتتتتتترو  «در دستتتتتتتتتترس بتتتتتتتتتودن»، « تخصصتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتودن»، « بتتتتتتتتته موقتتتتتتتتتع بتتتتتتتتتودن»

بصتتتتتتتتورت تتتتتتتتتیم تخصصتتتتتتتتی مستتتتتتتتت ر در ایتتتتتتتتن خودروهتتتتتتتتا متشتتتتتتتتکل از متتتتتتتتددکار اجتمتتتتتتتتاعی و روانشتتتتتتتتناس.بتتتتتتتته فعالیتتتتتتتتت نمتتتتتتتتود

.  دمتناوب و موقت در ن اط پر تراکم جمعیتی و آسیب زا به ارایه خدمات به افراد مشمول می پرداز



تعریف کودک آزاری

با هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه

تمالی به بی توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انوا  استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا اح

سالمت، ب اء، رشد یا کرامت کودک در زمینه ی روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت 

(تعریف سازمان جهانی بهداشت.)شود



انواع کودک آزاری

آزار جسمی یا فیزیکی رفتارهایی هستند که منجر به مصدومیت های : کودک آزاری جسمی

که )دید این موارد شامل صدمه غیرتصادفی، تنبیه فیزیکی ش. فیزیکی غیرتصادفی می شوند

ناک به ، تهدید  به صدمه فیزیکی، رفتارهای خطر(می تواند شامل صدمه فیزیکی بشود یا نشود

استفاده از سالح)سمت کودک یا در اطراف کودک  می باشند( پرت کردن شی ، 



انواع کودک آزاری

کودک آزاری جنسی شامل موارد استفاده از کودک : کودک آزاری جنسی

برای تحریک جنسی بزرگساالن، اغوا یا اجبار کودک به انجام فعالیت 

جنسی، تهیه ی مطالب پورنوگرافی از کودکان، انجام فعالیت جنسی در 

.می باشد... ، (…پاتوق فحشا و: مثال)حضور کودکان 



انواع کودک آزاری

مواردی چون تحقیر کردن شدید، طرد نمودن،حبس : آزاری عاطفیکودک

کردن، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز، آزارهای کالمی شدید، 

یه کنترل شدید و نامعقول، ترساندن، انتظارات نامناسب، اعمال خشونت عل

عاطفی -همسر در برابر چشمان کودک ازجمله مصادیق کودک آزاری روانی

به حساب می آید



انواع کودک آزاری

مصادیق آزار غفلت شامل عدم توجه به سالمت، عدم : مسامحه و غفلت

توجه به امنیت، عدم توجه به تحصیل کودک، غفلت نسبت به تغذیه، 

قصور در فراهم کردن . می باشداعتیاد کودک و ازدواج کودکاستثمار کودک،

درمان های پزشکی الزم، محل اسکان در خانه تیمی، پاتوق مصرف مواد یا 

، فحشا، کارتن خوابی کودک، ترک تحصیل یا منع از تحصیل،فروش کودک

و کار کودکپخش مواد توسط کودک، تکدی گری کودک، زباله گردی 



نهادهای مرتبط با اورژانس اجتماعی

وظیفه کمک رسانی در موارد فوریتهای طبی و روان پزشکی را به عهده دارد:115ورژانس ا

م موارد نیازمند به اقدام پلیسی برای دفع تهاجم مواجهه با جرم و یا مواردی که همکاری الز: 110پلیس 
.برای کمک رسانی وجود ندارد و مداخله ی پلیس ضروریست

در مواردی مانند آتش سوزی، حبس در منزل، اقدام به خودکشی و سایر: آتشنشانی125خط 
.موارد مرتبط، امداد از آتشنشانی ضروریست

در و خانواده، قاضی یا دادستان اطفال و سایر واحدهای مرتبطاندادسرای زنان، کودک: نهادهای قضایی
.موارد بروز جرم، کمک به ایمن سازی کودک زمانی که به احکام قضایی نیاز باشد مداخله می کند

در مواردنیاز به مداخالت روانپزشکی تخصصی می توان به این مراکز مراجعه کرد: بیمارستان های روان پزشک

ه در موارد نیاز به اقدامات طبی اورژانس یا غیر اورژانس می توان کودک را ب:های کودکانبیمارستان
.این مراکز درمانی ارجاع داد



نحوه ارجاع موارد کودک آزاری به 

اورژانس اجتماعی

123ا خط تمام کسانی که از وقو  آزار و آسیبی نسبت به کودک با خبر هستند می توانند ب

پاسخگو می باشد و 123خط کارشناس تخصصی. تماس بگیرند و مو و  را مطرح نمایند

اطالعات مورد نیاز را اخذ می نمایند سپس مو و  با فوریت به مراکز اورژانس اجتماعی

.  در سطح شهر ارجا  میگردد



چالشهای رسیدگی به موارد کودک آزاری

ارجاع شده به اورژانس اجتماعی

و تعیین سطح فوریت آنها123تشخیص اولیه موارد کودک آزاری ارجاع شده به 

تاثیر نیروی انسانی و امکانات لجستیکی در کیفیت رسیدگی 

شناخت مراجعین از اورژانس اجتماعی و نحوه ی همکاری آنها بااورژانس

شناخت و دانش افراد دخیل در فرایند رسیدگی 

سطح آموزش و تخصص کارشناسان و تاثیر آن بر کیفیت رسیدگی 

قوانین مربوط به کودک آزاری و رسیدگی به آن 

تعامل سازمانها و افراد در فرایند رسیدگی 

دگیشناخت و فهم قضات و ضابطین قضایی از کودک آزاری و تاثیر آن بر کیفیت رسی



تعریف آزار

در تشخیص کودک آزاری نکته ی بسیار مهم، ارایه تعریف معطوف به 

ازین رو آزار را به تعدی و تعرض به فردیت . از آزار است( کودک)آزاردیده

. و شخصیت کودک با زور، فریب یا اهمال اطالق می کنیم

با چنین تعریفی عنصر آگاهانه بودن و سایر عناصر معطوف به آزارگر بی 

.معنی می شود



د؟کودک کیست و چرا نیاز به کمک دار

از منظر تامین و خدمات اجتماعی، کودک شهروندیست که در مقابل تعرض های اجتماعی 
.توان و مهارت دفاع از خود را ندارد و در نتیجه نیاز مبرم به حمایت از طرف جامعه دارد

آیا فرد نوزده ساله کودک . سال اطالق می گردد18در تعاریف قانونی کودک به افراد زیر 

سالگی، تکلیف کودک دیروز چیست؟18نیست؟ فردای تولد 

ی تواند سالگی فردی که تا دیروز در مقابل تعرض بی دفاع و ناتوان بوده است م18آیا فردای 
مانع آن شود؟



ه تشخیص اولیه موارد کودک آزاری ارجاع شد

و تعیین سطح فوریت آنها123به 

در چنین فهمی از آزار اولین چالش برای فرد مشاهده گر پیش می آید که آیا این گونه 

رفتارهایی که نسبت به کودک مشاهده می کند را نوعی آزار می داند یا یک نو  روش 

.تربیتی

درگیر این امر میگردد که فهم او از آزار چگونه است و آیا کودک 123پس از آن کارشناس 

نیازمند حمایت یا مداخله ی افراد تخصصی می باشد یا خیر



تیکی تاثیر نیروی انسانی و امکانات لجس

در کیفیت رسیدگی 

ندگی یکی از بزرگترین مشکالت اورژانس اجتماعی این است که با توجه به میزان و پراک

عفی آسیب در جایی مثل کالنشهرتهران، در تامین  نیروی انسانی و امکانات لجستیک ض

اساسی دارد و میزان آسیب های جامعه با نیروی انسانی و لجستیک این سازمان هماهنگی

.  لذا کارشناسان را  در امر خدمت رسانی به جامعه ی هدف دچار مشکالتی می نماید. ندارد



شناخت مراجعین از اورژانس اجتماعی 

و نحوه ی همکاری آنها بااورژانس

مطرح است، ناآگاهی بسیاری از اورژانس اجتماعیمسأله دیگری که در مورد کارکردهای

لسله البته سازمان بهزیستی درحال تدوین س. شهروندان از خدمات و حتی وجود این نهاد است

رفع نشست هایی با رسانه هاست که عموم مردم با روند خدمات سازمان آشنا شوند و بتوانند در

.  آسیب ها همکاری الزم را داشته باشند



شناخت و دانش افراد دخیل در فرایند

رسیدگی 

در نتیجه ی این .آن استعملکرد برای ما درک چیستی و چگونگی چیزی بر اساس ،آگاهی

.  نیروی انسانی را حائز اهمیت می دانیمدانشتعریف از آگاهی و از منظر آن است که کیفیت

افراد دخیل در فرایند رسیدگی باید دانش و شناخت کافی از این مسایل داشته باشد و بر  

.اساس آن برنامه و ن شه ی کمکی برای خانواده ترسیم نماید



سطح آموزش و تخصص کارشناسان و 

تاثیر آن بر کیفیت رسیدگی 

در موارد بررسی کودک آزاری، طرح و ترسیم برنامه ی کمکی اصلی ترین مو و  می 

و باشد، تمرکز کارشناس در موارد کودک آزاری باید معطوف به آزار دیده باشد نه مجازات

ود تنبیه فرد آزارگر، یک کارشناس متخصص و ماهر برنامه کمکی و اقدامات اوراژانسی خ

.را متکی بر کنش مندی خود و آزاردیده طراحی می کند نه واکنش به فرد آزارگر



مدل مداخله ای در اورژانس اجتماعی

تاری ما نباید رفتاری پلیسی یا رف. ستیمدل مداخله در اورژانس اجتماعی مدل مداخله مددکار

ه ی مددکار با رفتار همدالنه سعی در ارائ. چکشی از اورژانس اجتماعی انتظار داشته باشیم

.مداخله ای تخصصی و به موقع برای حل مشکل و یا بحران در خانواده ی مددجو می نماید

اورژانس، ضابط قضائی نیست که خود را ملزم به پیگیری قضایی کند، یک ارگان تخصصی

برای کمک به افراد و حمایت های روانی اجتماعی از آسیب دیدگان است و معموال  برای مجرم 

خانواده  درمانی ارایه وروان درمانیوآموزشومشاورهو آزاردهنده برنامه های خاصی مانند

الزم به ذکر است این مداخالت روان درمانی تا زمانی صورت می گیرد که کودک در . می دهد

معرض آسیب جدی نباشد



قوانین مربوط به کودک آزاری و 

رسیدگی به آن 

نوز به در خصوص قوانین مربوط به کودک آزاری بیان این نکته  روریست که قانونگذار ه

اندازه ی لزوم به مو و  کودک آزاری حساس نشده و خالء بزرگی در قوانین در خصوص 

به دلیل قوانین موجود در کشور در خیلی از مواقع. حمایت از کودکان به چشم می خورد

خروج بسیار پیش آمده که کارشناسان پس از. اورژانس نمی تواند مداخله چندانی داشته باشد

ا کودک از محیط آسیب، از دادگاه درخواست داشته اند کودک به خانواده تحویل نشود یا ب

نی نظارتی قوی این امر محقق گردد  ولی در عمل خالف آن را می بینیم که همین باعث نگرا

.مددکاران در به وجودآمدن اتفاق های بدتری می شود



تعامل سازمانها و افراد در فرایند 

رسیدگی 

یکی از موارد چالش برانگیز در کودک آزاری های ارجاعی به اورژانس اجتماعی، عدم 

با توجه به حساسیت.هماهنگی و همراهی سایر نهادها و ارگانها با اوژانس اجتماعی می باشد

ت باالی فعالیت اورژانس، هنوز کارشناسان با دادسراهای کشیک و قضاتی که به صور

ید تخصصی با این حوزه همکاری نمی کنند مشکالت عمده ای دارند و با توجه به قانون جد

حمایت از اطفال و نوجوانان، قلم قاضی در صدور حکم می لرزد و مداخله ی به موقع انجام

کالنتری ها و اورژانس پزشکی نیز در این زمینه همراهی های الزم را ندارند و هر.نمی دهد

.اقدامی را منوط به حکم قضایی می دانند



ز شناخت و فهم قضات و ضابطین قضایی ا

دگیکودک آزاری و تاثیر آن بر کیفیت رسی

دون هیچ ق ات و به درجه ای پایینتر  ابطین ق ایی برنده ی مناسبات قدرت در این فرایند هستند ب

ر در نتیجه ی اختیاری بیشترین و با شدت بیشتری، موثرترین عنصر این فرایند در ایجاد دامنه ی تغیی

توجه به غربی هم قرار دارند و با-ایشان در ن طه ی کانونی آن تناقم شرقی. رسیدگی، ق ات هستند

اگر چه این رخداد . نحوه ی پذیرش و سازماندهی اغلب توازن را به  رر وجه غربی برهم می زنند

از : تآنچه مسلما رخ می دهد این اس.  رورتا منجر به تسلط و پیروزی سویه شرقی تناقم نمی شود

وکار آگاهی ق ات نسبت به سازوکار آزار و پس از آن ساز. کار افتادن فرایند و معلق ماندن آزار دیده

.ترمیم رستگاری تمام اطراف این شبکه است



سخن پایانی

ي و میتوان گفت مهمترین هدف اورژانس اجتماعي، پر كـردن فاصـله بـین خانه با كالنتر

ت البته حتي حین مداخال. دادگستري توسط خدمات مددكاران اجتمـاعي و روانشناسـان اسـت

ته قضایي و انتظامي و پس از آن نیز الزم است مداخالت رواني ـاجتماعي جایگاه ویژهاي داش

پس . گاهی در این مواقع مشخص می شود که اتفاقات ناخوشایندتری هم پیش آمده است. . باشد

از بررسی موضوع و مصاحبه ی کارشناسان با فرد آزاردیده ، آزارگر و سایر اعضای 

لفی خانواده، ایشان به طرح برنامه کمکی می پردازند که این برنامه ی کمکی طیف های مخت

.  دارد و بر اساس نوع آزار و شدت آن متفاوت است



سخن پایانی

کودک زمانی که تشخیص کارشناسان بر این باشد که محیط برای کودک خطرناک می باشد و

ورت در معرض جدی آسیب های جسمی، جنسی و یا روانی می باشد بالفاصله اقدام قضایی ص

ی ممکن گرفته و کودک با فوریت از محیط آسیب زا خارج میشود که بر اساس دستور قضای

ساس اگر اح. است کودک از خانواده جدا و به مراکز بهزیستی سپرده شود یا به اقوام داده شود

نها سپرده کنیم که افراد دیگر خانواده می توانند از کودک مراقبت کنند، نگهداری از کودک به آ

.می شود



سخن پایانی

در خیلی از موارد، با حکم قاضی، فرد آزاردیده ملزم به زندگی دوباره با آزارگر است، 

البته . بنابراین نیاز به آموزش و درمان شخص آزارگراست تا باعث بروز آسیب دوباره نشود

د و چه  باید بدانیم با هر مورد کودک آزاری خفیف امکان گرفتن کودکان از خانواده ها وجود ندار

.ها می گرددبسا این برخورد قهری باعث تزلزل نظام خانواده 



به امید رسیدن به دنیایی عاری از خشونت


