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 Purpose: Child abuse is an important problem that needs to be addressed in effective ways. One of 

the methods used to teach self-care behaviors to children is a school-based approach. The purpose of 

this systematic review study is to investigate the role of school-based educational programs in 

preventing child sexual abuse. 

Source of Data: The present review study was conducted by searching english articles from 

databases including Science Direct, PubMed, Google Scholar, and Scopus and using Keywords 

(Education) and (School-Based), (Child/Children) and (Sexual Abuse/Abuse). Persian articles were 

also searched in the databases of Iran doc, SID, Iran Medex, and Magiran with the same keywords in 

persian. Only articles published from 2000 to 2017 were evaluated. 

Method: Jadad scoring criterion was used to evaluate the articles. Articles that scored more than 3 

on this criterion were included in the study. Data analysis was done qualitatively. 

Results: The results showed that school-based educational methods to prevent sexual abuse increase 

the knowledge, attitude and learning of self-care behaviors in children. 

Conclusion: This study showed a new approach of school-based educational programs on preventing 

child sexual abuse. Paying more attention to training programs and combining them with appropriate 

practical skills will empower children in self-care behaviors. These results can also be used in new 

specialized and social planning, improvement of existing services, or budgeting for educational 

programs. 
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 20/02/79دریافت شده: 

 07/10/79پذیرفته شده: 

 25/03/73منتشر شده: 

 ی مورد استداده برایهاروشهای مرثری نیاز دارد. از جمله سووااسوتداده از کودم مشکم مهمی است که پیشگیری از آن به روش هدف: 

های مه، بررسی نقش برناحاضرمند نظامآورد مبتنی بر مدرسه است. هدف از مطالعه مروری آموزش رفتارهای خودمراقبتی به کودکان، روی

 استداده جنسی از کودم است. آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوا

 ،Science Direct شوووامم  داده یهاگاهیپا از وجوی مقالات انگلیسووویمند حاضووور با جسوووتپژوهش مروری نظام :هادادهمنااب  

PubMed، Google Scholar و Scopus کلیدی کلمات از اسووتداده با و (Education) AND (School-Based) AND 

(Child OR Children) AND (Sexual Abuse OR Abuse) داده هایپایگاه در فارسی مقالات همچنین. آمد به دسوت Iran 

doc، SID،Iran Medex  و Magiran همچنین فقط مقالات  .گرفت قراروجو جسووت مورد فارسووی زبان به کلیدی کلمات همان با

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. 2019تا سال  2000منتشر شده از سال 

را  8گذاری جداد اسوووتداده شووود. مقالاتی که بر اسووواا این معیار نمره جداد بیشوووتر از جهت ارزیابی مقالات از معیار نمره روش مطالعه:

 کیدی صورت گرفت. صورتبه هاداده میوتحلهیتجزگرفتند، وارد مطالعه شدند. 

های آموزشووی مبتنی بر مدرسووه برای پیشووگیری از سوووااسووتداده جنسووی سووب، افزایش آگاهی، نگرش و نتایج نشووان داد که روش ها:یافته

 .شودیمیادگیری رفتارهای خودمراقبتی در کودکان 

را نشان  یری از سوااستداده جنسی از کودکانهای آموزشوی مبتنی بر مدرسوه در پیشوگاین پژوهش دیدگاه جدیدی از برنامه گیری:نتیجه

دمراقبتی رفتارهای خو های عملی مناسو،، سوب، توانمندسازی کودکان در زمینهها و ترکی، آن با مهارتداد. توجه بیشوتر به آموزش برنامه

مورد  گیری درموجود، و یا تصمیمی تخصصی و اجتماعی جدید، بهبود خدمات هایزیربرنامهتوان در خواهد شد. همچنین از این نتایج می

 های آموزشی استداده کرد.بودجه برنامه
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 مقدمه
را  ها، سووااستداده جنسی از کودکانمرکز کنترل و پیشوگیری از بیماری

تلاش کامم یا ناقص برای داشوتن لم  جنسوی، فعالیت جنسی و  هرگونه

ند کیا سووااسوتداده جنسوی از یو کودم توسوط بزرگسال تعریف می

. در جدیدترین مطالعات، انواع فحاشووی، پورنوگرافی، تحریو آلت (1)

ی نیز کننده جنسآلت تناسلی، و دادن مواد تحریو برهنه کردنتناسولی، 

. طبق گدته (2)جز تعریف سووووااسوووتدواده جنسوووی از کودکوان اسوووت 

، از 2012تا  2001های های حمایت از کودکان، در فاصووله سووالسووازمان

رفته بودند کودم مورد آزار و اذیت جنسی قرار گ 9کودم،  1000هر 

 .(8)اند پسر بوده %66دختر و  %58که از این میان 

از  و متداوت فردمنحصووربهای سوووااسووتداده جنسووی از کودم پدیده

ز برخورد با آن نی اسووت و به همین دلیم نحوه بزرگسووالاناسووتداده سوووا

 . برخی از ریسوووو فواکتورهایی که کودکان را در(0) متدواوت اسوووت

، کودکان مؤنثدهد شووامم جن  معرض سوووااسووتداده جنسووی قرار می

 قهتوانی یا ناتوانی جسمی یا ذهنی، سابسرپرست، فرزندخواندگی، کمبی

پذیری روانی و شووناختی، انزوای قبلی سوووااسووتداده، فقر، جنس، آسووی،

سوووااسووتداده به یو  (5)والدی، و اعتیاد والدین هسووتند اجتماعی، تو

هم در کشوووورهای  نی در سووولامت عمومی تبدیم شووود کهمشوووکم جها

. (6)یافته و هم در کشورهای در حال توسعه در حال رخداد است توسوعه

از کم موارد سووووااسوووتداده جنسوووی از کودکان در کشوووورهای  0/80%

. میزان (9)شووود افتد که بالاترین شوویوع را شووامم میآفریقایی اتداق می

 است %7/28و  %1/10، %1/7شویوع در اروپا، آمریکا و آسیا نیز به ترتی، 

(3). 

با وجود آمار و ارقام مختلف، میزان شویوع واقعی سوااستداده جنسی 

ی درسووتبهمانده اسوت، زیرا کشوورها  از کودکان هنوز هم ناشوناخته باقی

. نتایج اپیدمیوژیو نشووان داده است (7)کنند مسوالم را گزارش نمیاین 

کوه بودرفتواری بوا کودکوان با پیامدهای مندی مرم فقر، جرم و جنایات و 

 تاجتماعی، بارداری ناخواسووته، فعالی -احسوواسووی -عدم تعادل جسوومی

جنسووی، و رفتارهای ضوود   شوووندهمنتقمهای بیماری جنسووی زودهنگام و

. در بیشوتر موارد سووااستداده جنسی، (10)اجتماعی به همراه خواهد بود 

را ترین دلایم آن، تکودکان تمایلی به افشای آن ندارند که یکی از مهم

 .(5)از فرد متجاوز است 

 ابمقاده، توجه با توجه به نرخ شویوع و پیامدهای حاصوم از سوااستد

. کنترل و (11)های پیشوووگیری معطوف شوووده اسوووت ی به برنامهاملاحظه

 جانبهمههآورد چندمحوری و پیشگیری از سوااستداده جنسی باید با روی

اند از: حمایت از آوردها عبارتاز جملوه این روی .(12)صوووورت گیرد 

خودمات قانونی، ی هوا یسووورودرموانی، قربوانیوان، رفتواردرموانی، روان

جنسوووی،  شووووندهمنتقمهای های ضووود بیماریمعاینات فیزیکی و درمان

ها، دنیای . در طول این سال(12)بخشی خودمراقبتی، و آموزش و آگاهی

، به سوومت بزرگسووالانبخشووی به غرب تمرکز خود را از سوومت آگاهی

ودکان جنسی به ک سوااستدادهی پیشوگیری از هامهارتآموزش مبتنی بر 

های در آمریکا برنامه 1730. اولین بار در سوووال (18)م کرده اسوووت منتق

هایی ها در زمینه. این برنامه(10)آموزشوی محافظتی در مدرسوه اجرا شد 

مروم پیشوووگیری از سووووااسوووتدواده جنسوووی از کودم، ایمنی کودم، 

وی بر ر معمولاًو  اندشووودهریزی طرح خودمراقبتی، و رفتارهای محافظتی

هووایی مرووم شووونوواسوووایی موقعیووت امن و نوواامن، نحوه واکنش در حیطووه

های نامناسوو،، شووناسووایی فرد امن و ناامن، و نحوه گزارش دادن موقعیت

. برای (11)، متمرکز هسوووتند بزرگسوووالانهای سووووااسوووتداده به موقعیت

هوای خودمراقبتی در کسووو، دانش گیری دربوواره ارزیووابی برنوامووهنتیجوه

سوووی و قابلیت اسوووتداده آنها برای طیف جلوگیری از سووووااسوووتداده جن

یی که به سوووااسووتداده جنسووی از کودکان منجر هاتیموقعی از اگسووترده

بررسووی اثربخشووی "مند حاضوور با هدف ای مروری نظامشووود، مطالعهمی

های آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوااستداده جنسی از برنامه

 انجام شد.، "کودکان

 روش
منود، مقوالات انگلیسوووی از در این مقوالوه مروری نظوام هاا:منااب  داده

 Science Direct ،Pubmed، Googleی داده شوووامم هاگاهیپوا

Scholar  وScopus  و با اسوووتداده از کلمات کلیدی(Education )

AND (School-Based )AND (Child OR Children )

AND (Sexual Abuse OR Abuse) آمد. همچنین  به دسوووت

و  Iran doc ،SID ،Iran Medexی داده هاگاهیپامقالات فارسی در 

Magiran  رار ق وجوجستبا همان کلمات کلیدی به زبان فارسی مورد

اسوووتداده شووود. این معیار،  ت از معیار جدادلاجهت ارزیابی مقاگرفوت. 

ی سازی، پیگیررا بر اسواا احتمال وجود سووگیری در تصوادفی لاتمقا
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و  1کند که حداقم امتیاز در این معیار و کورسووازی بررسووی می ،یمارانب

یا  8تی که نمره لابر اسووواا این معیار، مقا. (15)اسوووت  2حداکرر امتیاز 

 مطالعه شودند. ضوری، توافق بین دو پژوهشگر برایبیشوتر گرفتند، وارد 

 SPSS افزارنرمشوواخص کاپا و با اسووتداده از  لهیوسووبهانتخاب مقالات 

توافق در سطح خوب  دهدهنمحاسبه شد که نشان 6/0بیشوتر از  22نسوخه 

. فلوچارت روند انتخاب مقالات در نمودار اسوووتبرای انتخواب مقوالات 

. 1اند از: نشان داده شده است. معیارهای ورود به مطالعه عبارت 1شوماره 

 2000. انجام شده از سال 2مطالعات منتشر شده به زبان فارسی یا انگلیسی 

. 5 مبتنی بر مدرسووه، .0تجربی(، کارآزمایی بالینی ) مطالعات .8، 2019تا 

ها متمرکز بر پیشگیری از سوااستداده آموزش .6گروه هدف کودکان، و 

 .1 جنسوووی باشوووند. معیارهای خروط از مطالعه نیز شوووامم این موارد بود:

. سوووایر انواع 8. گروه هدف غیر از کودکان، و 2تجربی، نیمه مطوالعوات

دی، روانی و یا غدلت از سووووااسوووتداده از کودکان شوووامم فیزیکی، عاط

 کودکان.

هایی مرم مقوالوه انتخابی از جنبه 7مقوایسوووه روش وارساای مقاالاات: 

گیری، تعادل جنسیتی، محدوده سنی، نوع برنامه، و نحوه چارچوب نمونه

اجرای برنامه پرداخته شوود. ارزیابی کیدی مقالات وارد شووده به مطالعه از 

انجام شد. این معیارها شامم: نوع  2موجود در جدول  سوتیلچوطریق 

آزمون، گروه گواه، ابزار ارزیابی برنامه پ -آزمونمطالعه، طراحی پیش

ایت بخشی بود. در نهسی اعتبار برنامه آموزشی، و هزینه اثرآموزشی، برر

کمی و کیدی گزارش شووود. تمام مطالعات منتخ، در  صوووورتبهنتوایج 

ندر  1000ها بالای مودارا انجوام شوووده بود. در یوو مطالعه تعداد نمونه

. دامنه (17-19)ندر بود  100ها زیر و در سوووه مطالعه نیز تعداد نمونه (16)

اما در یو مطالعه دامنه  سال بود 18تا  5کننده بین سنی کودکان شرکت

از  مورد . تعادل جنسیتی در هدت(17)سوال گزارش شده بود  8- 5سونی 

از هر دو جن  در مطالعات شووورکت  باًیتقرمطوالعات، گزارش شوووده و 

لعه در ، دو مطا(20 و 17 ،16)کرده بودند. سووه مطالعه در کشووور آمریکا 

، یو مطالعه در کانادا (22)ه در آلمان ، یو مطالع(21 و 19)اسوووترالیوا 

 (20)و در نهایت یو مطالعه در مالزی  (13)، یو مطالعه در تایوان (28)

انجام شده بود.

 

 : فلوچارت روند انتخاب مقالات1نمودار 

 :انگلیسی اطلاعاتی منابع

Web of science، Pubmed، 

PsycINFO، Medline، Google 

Scholar، Scopus 

 منابع اطلاعاتی فارسی:
Magiran، SID 

 :هادواژهیکل
Education، School-based، 

Child sexual abuse 

: آموزش، مبتنی بر مدرسه، هادواژهیکل

 سوااستداده جنسی از کودم

 200مقالات مرتبط یافت شده: 

 130عناوین و چکیده مقالات بررسی شده:

 28متن کامم مقالات بررسی شده: 

 7پژوهش: تعداد مقالات وارد شده به 

 82حذف در بررسی عنوان و چکیده: 

 125غیرمرتبط بودن: 

 20حذف به دلیم تکراری بودن:

 10: 8مقالات با نمره جداد کمتر از 
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 هایافته
هوا، هدوت روش متدواوت آموزشوووی برای پیشوووگیری از در این پژوهش

سووااستداده جنسی از کودم به کار گرفته شده بود. فقط یو برنامه به 

اسووتداده شووده بود )با امی در  (21 و 19)شووکم تکراری برای دو مطالعه 

آموزشووی مبتنی بر مدرسووه اسووت که در  برنامه «نهایت امنیت» (.امان باش

 شود. اینمدارا خصووصوی و دولتی ایالت تن  در آمریکا تدری  می

هایی مانند ایدای جلسووه اسووت و شووامم تکنیو 0برنامه محافظتی شووامم 

ا ههای کار، و فیلمها، کتابها، داسووتاننقش، موسوویقی، عروسووو، بازی

ا امی در امان ب ".(16)یادگیری برای کودکان اسوووت  برای ارتقاا فرایند

 برای پیشوووگیری از آسوووی، "یاد بگیرید با امی ایمن باشوووید"یوا  "بواش

دهد که چه زمانی احسووواا امنیت نکنند و ودکان یاد میاحتموالی، به ک

و جلسوووه بوده  5چگونوه از افراد امن کموو بگیرنود. این برنامه شوووامم 

، بدن، و حریم شخصی خود را احسواساتکنند تا را تشوویق می کودکان

آموزش  "برنامه را درم کنند.  تداوت امن و ناامنشووونواسوووایی کنند و 

های جدید است که رای یادگیری مهارت، روشوی ب"های رفتاریمهارت

ی، سووازمدل شووود و متشووکم از دسووتورالعمم،در چهار مرحله اجرا می

تمرین رفتاری، و بازخوردی اسووت. این روش به آموزش مدهوم مالکیت 

بخش خصووو ، و درخواسووت خوب از بد  یگذارنامبدن، شوناسووایی و 

فلسده نقش کتاب و بازی در  بر اسواا "بازی کودکانه" .(13)پردازد می

انه های نوآور. در این روش با ایجاد کتابیادگیری شوووکم گرفته اسوووت

نها به آموزش مدیریت روابط با برای کودکان و آموزش بازی از طریق آ

ها از پردازد. این کتابکننده میهوای نواراحتدر موقعیوت بزرگسوووالوان

طریق نمایش عروسووکی، ایدای نقش، و سوورودخوانی رفتارهای همراه با 

یو برنامه  "لم  ایمن". (22)دهود جوایزه را بوه کودکوان آموزش می

ای و دو قسمتی است. در قسمت یکم، معلم در رابطه جلسهتوآموزشی 

 متدهد و قسبا اعضای خصوصی بدن و رفتارهای پیشگیری آموزش می

ها، شووود در رابطه با آموزشآموزان خواسووته میبعدی درکلاا از دانش

 برنامه "من را ایمن نگه دار". (20)فعالیت کلاا خاصووی را انجام دهند 

توسووط فردی که از قبم  معمولاًآموزشووی ایمنی جنسووی اسووت. این برنامه 

شوووود که هدف آن آموزش داده شوووده اسوووت برای کودکوان اجرا می

های سووووااسوووتداده به کودکان آموزش نه گدتن و فرار کردن از موقعیت

ای برای پیشووگیری از غدلت از برنامه "آموزش امنیت بدنی". (20)اسووت 

کتاب کار در جهت پاسووب به  بر اسوواا م آموزشکودکان اسووت. اصوو

آموزشووی  نوعی برنامه "فضووا" .(17)ی خوب و بد اسووت هادرخواسووت

و  شووووداسوووت که در قال، کارگاه در ایالت کبو در کانادا برگزار می

با  .(28)ی خودمراقبتی و دفاع شخصی است هامهارتهدف آن آموزش 

سوووازی تمام آنها از مدل کلی حیطه طوربههوا، وجود تدواوت در برنواموه

، ...( تمرین عملی، بازی)ایدای نقش، نمایشنامه و...( تا یادگیری تعاملی )

اسووت. از ابزارهایی مرم ویدیو، کارت، پوسووتر و آهنس جهت آموزش 

صورف اسووتداده شده های مداد کاغذی و یا سوخنرانی بیشوتر، و از تمرین

. شناسایی حریم و اعضای 1اصلی تمام مطالعات شامم:  بود. حیطه و هسته

 .8شوووناسوووایی افراد امن از ناامن،  .2خصووووصوووی و مدهوم مالکیت بدن، 

 .5. شوناسایی درخواست امن از ناامن، 0شوناسوایی موقعیت امن از ناامن، 

سوووااسووتداده بود. بیشووتر ی افشووا موارد هاروش .6مهارت خودمراقبتی و 

سووواعت در روز(. افراد  1جلسوووه و  6تا  5مدت بودند )هوا کوتاهبرنواموه

( شوونااروانمعلم، مشوواور، کمو پژوهشووگر، مدیر، پلی ، و )مختلدی 

شووناسووان و یا ها توسووط رواندهندگان بودند. بیشووتر برنامهجزا آموزش

 ،17 ،13 ،16) شد. پنج مطالعهاجرا می دهیدآموزشکمو پژوهشگرهای 

 آموزشی اصلی بودند ولی فاقد ارزیابی روند وفاداری به برنامه (28 و 22

هایی خا ، با اسووتداده از چو لیسووت (20 و 21 ،20، 19)چهار مطالعه 

اری بوه اجرای برنواموه را بررسوووی کردنود. تموام مطوالعات طراحی وفواد

آزمون داشوووتنود و هیا کودام از مطالعات به بررسوووی آزمون و پ پیش

ی، های ارزیابای از ابزارنپرداخته بودند. طیف گسوووترده وریبهره-هزینه

اثربخشوی آموزش را بعد از اجرای برنامه مورد بررسوی قرار دادند. بیشتر 

ه فقط در مطالع شناسی بودند،های اسوتاندارد روانها، پرسوشونامهاین ابزار

ی اسوتداده از پرسشنامه، جابه ،(22)و کناپرت و کراه  (17)کنی و وارتم 

ی موقعیت مشوووابه سوووازهیشوووبهای از پیش تعیین شوووده برای از سوووناریو

سووااسوتداده جنسی برای کودم استداده شده بود. البته مطالعه وسرلی و 

ه بودند های آموزشوووی خود را بررسوووی نکردی برنامهاثربخشوووهمکاران، 

برای ارزیابی کودم در رسوویدن به  "پرسووشوونامه آگاهی ضوومنی". (20)

 2با محدوده نمرات  سؤال 10اهداف آموزشی است. این پرسشنامه شامم 

ی در رابطه با افراد ناامن، شرایط سؤالاتهای بررسی شامم است. حیطه 6تا 

های ، مهارت نه گدتن، و روشمسووو لهخطر، مهارت حم خطرنوام و بی

محاسووبه شووده  α=  71/0افشووا اسووت. اعتبار آن با روش آلدای کرونباخ 
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حیطه است: حیطه  12، حاوی "مراقبتیپرسشنامه رفتارهای ". (16)اسوت 

(، 5و  0 سؤالات(، علالم هشدار اولیه )8تا  1 سؤالاتشوناسوایی احساا )

(، حریم خصوصی 9و  6 سوؤالاتهای خصووصوی و عمومی بدن )بخش

(، شووناخت فرد امن 10سووؤال (، تشووخیص امن و ناامن )7و  3 سووؤالات)

نمره بالاتر از جمع  (.12سووؤال (، و بررسووی رفتارهای مراقبتی )11 سووؤال)

درم مدهوم بالاتر است و قابلیت اطمینان مجدد تست  دهندهنشانها گویه

02922 =ICC  های آزمون استداده از مهارت". (21)تخمین زده شده است

هد. د، چهار تصوویر را بر اسواا بازسازی شرایط ناامن اراله می"مراقبتی

 شود و با توجه به پاسب ازی مطرح میسؤالاتر تصوویر سوپ  بر اسواا ه

های پاسب شوود.=خیلی زیاد به آن اختصوا  داده می0= هرگز تا 1نمره 

( فرار کن، 0( بگو، و 8( گریه کن، 2( ممانعت کن، 1هر گزینوه شوووامم 

آید. نمرات بالاتر نشانه می دستها بهاسوت. نمره کم از جمع تمام پاسوب

. (25)ند کبا احتمال بیشوتری رفتار امن را پیشه می این اسوت که کودم

، جهت بررسوی افزایش "اضوطراب-مقیاا تجدید نظر شوده افسوردگی"

میزان اضطراب کودم بعد از اجرای آموزش است. این پرسشنامه حاوی 

سووال قابم اجرا اسووت. کودم  17تا  6بوده که برای کودکان  سووؤال 10

با  دهد. اعتبار پرسوشنامهپاسوب بله/خیر می سوؤالاتشوداهی به  صوورتبه

پرسووشوونامه ". (21) شووده اسووت دییتأ α=  32/0محاسووبه آلدای کرونباخ 

درست/غلط است. برای  سؤال 6شامم  ،"آگاهی کودکان از سوااستداده

شووود. اعتبار نظر گرفته می در 0و برای غلط نمره  1جواب درسووت نمره 

پرسشنامه " دست آمده استبه α= 70/0این پرسوشنامه با آلدای کرونباخ 

ای است که گویه 6، یو پرسشنامه "تشخیص رازهای ترسنام کودکان

ردازد. پبه ارزیابی توانایی کودم در تشخیص راز درست از نادرست می

گیرند. مجموعه می 0ی نادرست نمره هاپاسبو  1ی درست نمره هاپاسب

بر  "چه چیزی اگر"اسوت. تست چینی بررسی وضعیت  6تا  0نمرات بین 

ی محرم است که هاکارتروی  هاتیموقعاسواا بازسوازی انیمیشونی 

. (13)کند مهارت و توانایی کودکان را در محافظت از خود بررسوووی می

، شووامم نشووان دادن یو ویدیو از "پرسووشوونامه سوونجش مهارت کودم"

بازسوازی صوحنه سووااستداده جنسی به کودم است و سپ  استداده از 

بیشووتر مطالعات  . در(28)اسووت  82تا  0نمرات  ی با محدودهاپرسووشوونامه

کرده آموزش را ذکر ن ی برنامهاثربخشوو زمان پیگیری بعدی برای بررسووی

ماه  6که  (19)و وایوت و همکاران  (21)بودنود، بوه جز دال و همکواران 

 2که (28)ماه بعد و هبرت و همکاران  2 (20)بعد، وسووورلی و همکاران 

هدته بعد از اتمام برنامه به بررسووی اثربخشووی مجدد برنامه پرداخته بودند. 

نشوووان دادند که تمام مطالعات جز مطالعه چن و همکاران نتایج مطالعات 

در افزایش سوووطح آگواهی کودکوان مؤثر بودند و توانسوووته بودند  (13)

 1. در جدول (19)تقویت کنند  در کودکانهوای خودمراقبتی را ارتمهو

فهرست مقالات ارزیابی شده گزارش شده است.

 

 های آموزشی در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان: مقالات ارزیابی شده در مورد تأثیر برنامه1جدول 

 نتیجه
آموزش 

 دهنده

ابزار 

 آموزش

تعداد 

جلسات / 

ساعات 

 آموزش

ی هاطهیح

 آموزش

نوع 

 آموزش
 کشور نژاد

رده 

 سنی
 کنندگانشرکت

نویسندگان 

 )سال(

های پیشگیری از برنامه

جنسی برای  سوااستداده

تمام کودکان با هر سطح 

اقتصادی لازم  –اجتماعی 

 و مؤثر است.

 

 

 

 

 

 دو مشاور

 

 

 

ایدای  -

 نقش

 

- 

سرودخوان

 ی

 1جلسه /  0

 ساعت در هدته

تشخیص فرد امن  -

 از ناامن

تشخیص موقعیت  -

 امن از ناامن

 مس لهمهارت حم  -

مهارت ابراز  -

 وجود

ی افشای هاروش -

 واضح

 

 نهایت امنیت

 

 سدید

 آفریقایی

 اسپانیایی

 آسیایی

 سایر

آمریکا / 

 تن 

18 – 

 سال 6

 598کودم ) 1119

 دختر( 532پسر و 

موری  و 

همکاران 

(2019) 

(16) 
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دانش کودکان در رابطه 

های رفتارهای با مهارت

 .تاس افتهجنسی بهبود ی

 

ندر  6

AFK 
(Staff at 

Act for 

Kid) 

 

 سخنرانی -

 اینترنت -

 پرسشنامه -

جلسه/ ا  5

 ساعت در روز

شناسایی  -

 احساسات

 شناسایی بدن -

 حریم شخصی -

تداوت امن و  -

 ناامن

با امی در 

 امان باش

 

بومی 

 استرالیا

 سایر

 استرالیا
9- 5 

 سال

205 

پسر و  119کودم )

 (دختر 123

دال و 

همکاران 

(2016) 

(21) 

مهارت کودکان در 

رفتارهای مراقبت از خود 

 افزایش یافته بود.

کمو 

پژوهشگر 

 دهیدآموزش

ایدای  -

 نقش

 سخنرانی -

جزوه  -

 آموزشی

تمرین  -

 عملی

جلسه/ ا  5

 ساعت در روز

شناسایی  -

 احساسات

 شناسایی بدن -

 حریم شخصی -

تداوت امن و  -

 ناامن

با امی در 

 امان باش

 

- 
 سترالیاا

 6تا  5

 سال
 کودم 92

وایت و 

همکاران 

(2016) 

(19) 

کودکان از یو جلسه 

آموزش پیشگیری از 

سوااستداده جنسی ندع 

 بردند.

 

 

 معلم

 

 

 سخنرانی -

فعالیت -

 کلاسی

 50جلسه /  1

 دقیقه

خصوصی اعضای  -

 بدن

تداوت بین لم   -

 امن و ناامن

 لم  ایمن

 اسپانیایی

بومی 

 آمریکا

 آسیایی

 سدید

 چندنژادی

آمریکا/ 

 نیویورم
 کودم 089 سال 9

پولیدو و 

همکاران 

(2016) 

(20) 

 مسالمدانش کودکان از 

جنسی و مراقبتی افزایش 

 نیافته بود.

 

 

یو 

 شنااروان

زن و دو 

 دستیار مرد

 

 

 

 

- 

 یسازمدل

تمرین  -

 گروهی

 

 جلسه 2

درم مدهوم  -

 مالکیت بدن

شناسایی و  -

ی بخش گذارنام

 خصو 

شناسایی و پاسب  -

به درخواست خوب 

 از بد

 

آموزش 

ی هامهارت

 رفتاری

 

- 
 تایوان

18 – 

 سال 6

 %5222کودم ) 06

 دختر( %0923پسر و 

چن و 

همکاران 

(2010) 

(13) 

آموزان درم بهتر دانش

از مسالم مربوط به 

به سوااستداده جنسی 

 آوردند. دست

 

 

مدیر مدرسه 

 دهیدآموزش

 

ایدای  -

 نقش

 بازی -

 سخنرانی -

 جلسه 6

حداظت فردی از  -

سوااستداده جنسی 

)بگو نه2 فرار کن و 

 بگو(

من را ایمن 

 دارنگه

 مالایی

 چینی

 هندی

 سایر

 سال 7 مالزی

 آموزدانش 261

پسر و  5021%)

 دختر( 0727%

وسرلی و 

همکاران 

(2011) 

(20) 

کودکان تمایز بین لم  

دریافتند، خوب و بد را 

اگرچه آموزش این 

 8موضوع به کودکان 

ساله از بقیه سنین دشوارتر 

 بود.

 مشاور

 

- 

 یسازمدل

تمرین  -

 عملی

کتاب  -

 کار

 1جلسه/  6

 ساعت

درم مدهوم -

 مالکیت بدن

شناسایی و  -

ی بخش گذارنام

 خصو 

شناسایی  -

درخواست خوب از 

بد برای تماشا و 

لم  بخش 

 خصوصی

آموزش 

 امنیت بدنی

 اسپانیایی

 انگلیسی

 -آفریقایی

 آمریکایی

 -آسیایی

 آمریکایی

 هالیتی

آمریکا / 

فلوریدا و 

 میامی

 5تا  8

 سال

 پسر 00)کودم  78

 دختر( 07و 

 وارتم و کنی

(2010) 

(17) 
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پاسب به  -

های درخواست

 نامناس،

شناخت لم   -

 نامناس،

 

های پیشگیری از برنامه

سوااستداده جنسی 

 تواندیم

اثرات پایدار احساسی بر 

 کودکان داشته باشد.

 

یو 

 شنااروان

و دو بازیگر 

ت اتر و یو 

 افسر پلی 

 

 نمایش -

ایدای  -

 نقش

 فیلم -

- 

سرودخوان

 ی

 1جلسه /  8

 ساعت در روز

مدیریت روابط با  -

در  بزرگسالان

ی هاتیموقع

 کنندهناراحت
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رنامه بفهرسوووت معیارهای ارزیابی کیدیت مقالات درباره  2در جدول 

آموزشووی در پیشووگیری از سوووااسووتداده جنسووی در کودکان و معیارهای 

 موجود برای ارزیابی کیدیت مقالات گزارش شده است.

 

 

 : لیست معیارهای ارزیابی کیفیت مقالات درباره برنامه آموزشی در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در کودکان2جدول 

 مقالات کیفیت ارزیابی برای موجود معیارهای
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نوع ارزیابی 
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 طراحی

 و آزمونشیپ

 آزمونپس

 پیگیریزمان  ابزار ارزیابی برنامه آموزشی
بررسی اعتبار 

 برنامه آموزشی
 یوربهره –هزینه 

موری  و همکاران 

(2019 )(16) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 پرسشنامه آگاهی ضمنی

 

 

- 

 

 خیر

 

- 

( 2016دال و همکاران )

(21) 

 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 

 پرسشنامه رفتارهای مراقبتی -

 های مراقبتیآزمون استداده از مهارت -

 اباضطر-شده افسردگی دنظریتجدمقیاا  -

 

 ماه 6

 

 بله

 

- 

 (2016وایت و همکاران )

(19) 

 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 

 های مراقبتیآزمون استداده از مهارت -

 شده افسردگی اضطراب دنظریتجدمقیاا  -

 

 ماه 6

 

 بله

 

- 
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پولیدو و همکاران 

(2016 )(20) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 

 سوااستدادهپرسشنامه آگاهی کودکان از  -

 

- 

 

 بله

 

- 

( 2010) چن و همکاران

(13) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 پرسشنامه آگاهی کودکان از سوااستداده -

پرسشنامه تشخیص رازهای ترسنام  -

 کودکان

چه چیزی "تست چینی بررسی وضعیت  -

 "اگر

 

- 

 

 خیر

 

- 

وسرلی و همکاران 

(2011 )(20) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 

- 

 

 ماه 2

 

 بله

 

- 

( 2010کنی و وارتم )

(17) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 

 چهار سناریو برای -

 

- 

 

 خیر

 

- 

    تشخیص فرد خوب از بد   

( 2007کراه و کناپرت )

(22) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم

 

 بله

 

 بررسی مهارت خود مراقبتی با هشت سناریو -

 

- 

 

 خیر

 

- 

( 2001هبرت و همکاران )

(28) 

برنامه ارزیابی متمرکز 

 بر کودم
 بله

 

 پرسشنامه سنجش مهارت کودم -
 خیر هدته 2

 

- 

 

 گیریبحث و نتیجه
 و دهدیمهای جمعیتی رخ سوااستداده جنسی در کودکان در همه گروه

دارای سابقه طولانی همراه با پیامدهای مندی برای برخی از قربانیان است. 

های سوووااسووتداده جنسووی از شووکافی بزرب بین شوویوع خودگزارشووی

ز های پیشوووگیری اوجود دارد. برنامهقانونی شوووده ت ثبکودکان با موارد 

سوووااسووتداده جنسووی در کاهش این شووکاف بسوویار مهم هسووتند. چنین 

یی بواید به شوووکم مؤثر، تکراری، و قابم دسوووترا برای تمام هوابرنواموه

کودکوان برگزار شوووود. از این نظر مودارا محووم منوواسوووبی برای ارالووه 

ند. نیز هسووت رفهصووبههای آموزشووی در مقیاا بزرب بوده و مقرون برنامه

های هوای پیشوووگیری مبتنی بر مودرسوووه، ارالوه مهوارتهودف از برنواموه

جلوگیری از سووااسوتداده و یا گزارش آنها اسووت. یو هدف ثانویه این 

. با (11)نیز کاهش ح  مس ولیت و احساا گناه کودکان است  هابرنامه

های اجرا شووده در مدارا قابلیت دسووترسووی بیشووتری وجود اینکه برنامه

لینی، های بابرای کودکان داشته اما از لحاظ تخصصی در مقایسه با روش

 اعتبار کمتری دارند. 

های آموزشی حاضر، به بررسی انواع روشمند در مطالعه مروری نظام

نی بر آورد مبتپیشووگیری از سوووااسووتداده جنسووی از کودکان که با روی

مدرسووه انجام شووده بودند، پرداخته شوود. در تمامی این مطالعات، تلاش 

برای آموزش رفتارهای محافظتی بود. نتایج نشووان داد بیشووتر مطالعات با 

العه چن و همکارانش سوووب، افزایش مط جزبه، هابرنواموهوجود تنوع در 

دانش و آگاهی در زمینه رفتارهای پیشوووگیری شوووده بود. چن در مطالعه 

های پیشگیری سب، افزایش دانش و آگاهی خود گزارش کرد که برنامه

توانووایی آنهووا را نیز در تشوووخیص  طورنیهمکودکووان نشووووده بود و 

. از جمله دلایم اختلاف (26)های سوووااسووتداده تیییری نداده بود موقعیت

ه آورد آموزشی مورد استدادر مطالعات این است که رویاین نتیجه با سای

. (13)بخشوووی اسوووت در مودارا تایوان از نوع آموزش مبتنی بر آگاهی

دسته  توان به دوهای آموزش پیشگیری از سوااستداده جنسی را مینامهبر

های رفتاری تقسوویم کرد. در آموزش مبتنی بر اطلاعات و آموزش مهارت

هایی مرم سوووخنرانی، فیلم، اجرا، هوای مبتنی بر اطلاعات در قال،برنواموه

ه و دهای کتابی به کودکان اراله شآمیزی و فعالیتو یا رنس هاشنامهینما

نند. اند، بحث کشوند که درباره آنچه آموختهسوپ  کودکان تشویق می

ی، های قبلضووومن اراله آموزش با قال، های مبتنی بر رفتار،اموا در برنامه

های خودمراقبتی از جمله کنند و مهارتفعال تمرین می طوربوهکودکوان 

د آموزنهای رد کردن، فرار، و گزارش بدرفتاری جنسی را نیز میمهارت

و  یدبسوووتوانشیپ وپرورشآموزشهوای مبتنی بر رفتوار در . برنواموه(29)

ی پیشووگیری از سوووااسووتداده از کودکان مؤثرتر هامهارتمدرسووه برای 

دن، تر و کارآمدتر بوهای مبتنی بر اطلاعات به دلیم سووادهاسووت اما برنامه

. از جمله دیگر دلایم تداوت (23)گیرند قرار می اسوووتقبوالبیشوووتر مورد 
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توان بوه متدواوت بودن بوافت فرهنگی و سووونتی جامعه تایوان با دیگر می

کشوووورهوا اشووواره کرد. با وجود اینکه طبق قوانین کشوووور تایوان، تمام 

کودکان دبسوتانی باید دوره آموزشوی پیشگیری از سوااستداده جنسی را 

 هالااکای به شرکت فرزندان خود در این باز هم والدین علاقهبگذرانند، 

ها با فرهنس ندارند. علت این موضووووع را نیز میایرت داشوووتن این برنامه

ی هوواآموزشداننوود. مشوووارکووت کم کودکووان از یووو طرف و خود می

سووطحی و تکراری، از سوووی دیگر سووب، شووده اسووت که این برنامه در 

 های پیشووگیری ازگونه که برنامهشووود. همانتایوان با شووکسووت روبرو 

اند و سووب، کردهسوووااسووتداده جنسووی در جوامع غربی جای خود را باز

بهبود نگرش والودین و حموایوت چنودین برابر از کودکوان در این زمینه 

اند، در کشوورهای با فرهنس سنتی نیز باید این اتداق روی دهد، اما شوده

سوووازی شوووده تا کودکان و والدین را میریزی و اجرای آنها باید بوطرح

. علاوه بر افزایش دانش، (13)ترغی، کنند  هابرنامهجهت شرکت در این 

قربوانیان اصووولی و احتمالی  عنوانبوهورانود کودکوان نیواز اسوووت پسوووخ

اسوتداده جنسوی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تیییر نگرش سب، تیییر سووا

شوود و آموزشوی که منجر به تیییر رفتار شود، مؤثر رفتار در کودکان می

. در این مورد دال و همکاران در پژوهش خود (18)شوووود محسووووب می

گزارش کردنود کوه علواوه بر بهبود دانش کودکوان، نگرش کودکان در 

ی ناامن و کاربرد رفتارهای محافظتی هاتیموقعخواب پواسوووب ایمن به انت

ها . این آموزش(21)آنهوا طبق گزارش والودینشوووان، افزایش یوافتوه بود 

و احسواسوات کودکان آنها خواهد داشت  وخوخلقهمچنین تأثیراتی در 

توان در این مورد به مطالعه کراه و کناپرت اشووواره کرد که کوه می (27)

 خود، ح  اسوووتقلال، و کاهش اضوووطراب دراعتمادبهافزایش  کنندهانیب

، هاگزارش. بر طبق (22)ها بوده اسوووت کودکان بعد از دریافت آموزش

بیشوووتر مجرموان جنسوووی، افراد غریبه نیسوووتند بلکه نزدیکان، بسوووتگان، 

والدین در این  متأسوودانه؛ اما (80)ها، و آشوونایان کودم هسووتند همسووایه

رابطه توصویدی درسوتی از عاملان بالقوه سوووااسوتداده جنسووی به کودکان 

و این مسووو له  (81)کنند دهنود و اغل، آنها را افراد غریبه معرفی مینمی

 توجه کنند و از هابهیغریعنی  "بد"ی هاآدمشوووود کودکان به سوووب، می

. در این زمینه کنی و (11)غدلت کنند  "خوب "ی هاآدمآشووونایان یعنی 

توان تداوت فرد وارتم توانسوووتند در پژوهش نشوووان دهند با آموزش می

ارد . در رابطه با افشووای مو(17)ی نشووان داد درسووتبهرا  "بد"از  "خوب"

توان به تحقیق وسورلی و همکارانش اشاره می (27)سووااسوتداده جنسوی 

کرد که در آن نحوه، زمان، و فرد امن برای افشووای موارد سوووااسووتداده 

ی که به بررسی وضعیت امطالعه. تنها (20)شوود جنسوی آموزش داده می

اقتصووادی کودکان و تأثیر آن بر آموزش پرداخته بود، مطالعه  -اجتماعی

ان ه کودک. آنها بیان کردند که با وجود اینک(16)موری  و همکاران بود 

یرند اما گبا سوطح اجتماعی و اقتصادی بالاتر، نتایج بهتری از آموزش می

 سود هابرنامهدر نهایت هر کودکی با هر سوطحی قادر خواهد بود از این 

. شاید یو دلیم منطقی، فقدان نتیجه مطلوب آموزش در (20 و 16)ببرد 

دکان این باشد که این کو ترنییپااقتصوادی  -کودکان با سوطح اجتماعی

کنند اگر تجارب سووااسوتداده را به والدینشووان بگویند، از طرف فکر می

 شوند. از طرفی والدین محرومآنها سورزنش، تنبیه، و یا بیرون انداخته می

مشوووکلات زندگی، کمتر درگیر امور فرزندان شوووده و در  به دلیم وجود

. مطالعات بررسووی شووده هیا (27)کنند های آموزشووی شوورکت میبرنامه

تداوتی جنسوویتی را مؤثر بر نتیجه آموزش نشووان ندادند و دختر و پسوور به 

 .(11)برند ها بهره مییو اندازه از این آموزش

های آموزشی پیشگیری از سوااستداده جنسی، مشکلاتی درباره برنامه

، از ها سبتال و ادلار نشان دادند که این برنامه مرلاًنیز مطرح شوده است، 

دست رفتن ح  مهارگری در کودکان شده و یا سب، افزایش اضطراب 

های اولیه مانند این . ولی با وجود نگرانی(82)شووود می اجتماعی در آنها

از قربوانی شووودن افزایش یوابد، باعث  کوه ممکن اسوووت ترا کودکوان

تأثیر مندی بر تحول جنسووی  آموزش موضوووعات نامناسوو، شوووند، و یا

کودکان بگذارند، اما هیا گزارشوی از این گونه مسوالم بیان نشوده است 

فقط یوو مطالعه به ارزیابی نتایج آموزش خود نپرداخته بود، ولی  .(88)

های ارزیابی و پیگیری درباره مانده با انجام آزمونمطوالعوه بواقی هشوووت

ز ا آمدهدستبههای رفتاری دسوتاوردهایی مرم افزایش آگاهی و مهارت

ی هانهیزمدهی به میتعمها قابلیت هوا نشوووان دادنود کوه این برنامهآموزش

مند در این بررسوووی نظام هاآموزشزنودگی واقعی دارند. اثرات مندی از 

یز ن هابرنامهی این وربهره -گزارش نشده بود اما شواهدی از اثرات هزینه

مند نشووان داد که وجود نداشووت. در نهایت نتایج این مطالعه مروری نظام

پیشوووگیری از  شوووودیمی متنوعی که در مدارا اجرا هوابرنواموههودف 

 سوااستداده جنسی است.
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 دانش و آگاهی داریمعنتقویت  دهندهنشان آمدهدستبهمرور نتایج 

 ها،یآسمطالعات،  ی است. همچنین در اینمحافظتکودکان در رفتارهای 

 بیان شووده بود، با این حال افزایش مداخلات و نیاز به پیگیری و بررسووی

و نباید جایگزین مس ولیت جامعه در محافظت  تواندینمآگاهی کودکان 

اندازه کوچو  هابرنامهی این هاتیمحدوداز کودکوان شوووود. از جملوه 

ی هاتداوتررسوووی ی مداخله و گواه بود که امکان بهاگروهدر  هانمونوه

. همچنین زمووان کوتوواه این دادیمتحووت تووأثیر قرار  بین آنهووا را موجود

آیا تمام و یا  شووودینمها اسووت که مشووخص یکی از محدودیت هاکلاا

ی قادر به اقهیچنددقی هادورهبخش اعظمی از نیوازهای کودکان در این 

ی هاارتمهکار بستن درست رفع شدن است یا نه. توانایی کودکان در به

ه حاصوووم شوووود ک خودمراقبتی باید مورد بررسوووی قرار گیرد تا اطمینان

ی داده شووده، چقدر دارای کاربرد هسووتند. در مطالعات آینده هاآموزش

باید سوطح دانش والدین نیز ارتقا داده شود تا بتوانند کودکان خود را در 

این  یی کلبندجمعبرابر تهدیدات سوووااسووتداده، حمایت کنند. در یو 

ی آموزشووی پیشووگیری از هابرنامهمند نشووان داد که مروری نظام مطالعه

سال، طی  9تا  5برای کودکان در دامنه سنی  معمولاًسووااسوتداده جنسی 

حوداقوم یو تا دو جلسوووه توسوووط مربی و یا معلم و با مشوووارکت فعال 

 ی،خوانکتابیی مانند بازی، هاروشکودکوان اجرا شووودنود. همچنین بوا 

مدهوم مالکیت بدن،  هابرنامهی و سووخنرانی در این سووازمدلنقش،  ایدای

و  مسووو لهی امن و ناامن، مهارت حم هوادرخواسوووتتشوووخیص افراد و 

ی و با طراح شودیمخودمراقبتی و افشای موارد سوااستداده آموزش داده 

ی پیگیری به بررسووی کیدیت آموزش هادورهو  آزمونپ و  آزمونشیپ

ی مشووابه هاپژوهشی این مطالعه عدم وجود هاتیمحدوداز  .پردازندیم

بوه پژوهشوووگران پیشووونهواد داد کوه در آینده  توانیمو  اسوووتدر ایران 

یی در جهووت پووایموودهووای آموزش رفتووارهووای پیشوووگیری از هوواپژوهش

ی آموزشی مبتنی هابرنامهسووااسوتداده جنسی در طول زمان انجام دهند. 

ر افزایش داده کودکان تأثیر مربتی بپیشوگیری از سووااست بر مدرسوه برای

 هابرنامهمراقبتی کودکان دارد. این ی رفتاری و خودهامهوارتآگواهی و 

ی، ایدای نقش، سووورود و موسووویقی، فعالیت گروهی، سوووازمدلدر قال، 

تواند توسوط مشاوران و معلمین اراله کتاب و طی چهار تا پنج جلسوه می

. نتایج این مطالعه به همراه سووایر مطالعات انجام شووده در این زمینه دنشووو

برای  توانوودیمعولوواوه بور توانمنوودسووووازی ذهنی و عملی کودکووان، 

 ی خدماتزیربرنامه، متخصصان، مدارا، و جوامع برای گذاراناستیس

ی در مورد بودجووه ریگمیتصووومجوودیوود، بهبود خوودمووات موجود، و یووا 

 ثر باشند.ی آموزشی، مؤهابرنامه

برگرفته از طرح پژوهشووی مصوووب دانشووکده  مطالعه اینتشااکر و ردردانی: 

 شوووماره به صووودور مجوز و 761213پرسوووتاری و مامایی مشوووهد با شوووماره 

اسوووت. بدین وسووویله از معاونت محترم  20/12/1876در تاریب  2995/761213

 آموزشی و پژوهشی این دانشکده کمال تقدیر و تشکر را داریم.

این پژوهش برای نویسوووندگان هیا گونه تضووواد منافع به دنبال مناف : تضاااد 

 نداشته است و نتایج آن به صورت شداف و بدون سوگیری گزارش شده است.
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