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 ی جنسی در السالوادور ها دانش کودکان درباره پیشگیری از آسیب 

 

 چکیده 

( یک مشکل جهانی سالمتی است که باید مدنظر قرار بگیرد. در یک  CSAپیش زمینه. سواستفاده جنسی از کودک) 

را در    CSAکنیم که اطالعات مربوط به  میما روش جایگزینی را پیشنهاد    ،کشوری با منابع محدود مثل السالوادور

 بین کودکان مدارس ابتدایی منتشر کنیم. 

از کودکان دریک   از سواستفاده جنسی در یک مجموعه  این است که تاثیر پیش گیری  از این مطالعه  هدف. هدف 

 موزه بررسی شود. 

قبل از اینکه به موزه    ، پاسخ دهند   CSAی را برای جلوگیری از  کودک خواستیم که پرسشنامه ا   ۱۸۹روش. ما از  

 پرسش نامه را پر کنند. ، بعد از مالقات با موزهکودک مختلف خواسته شد که   ۵۹وارد شود و سپس از 

از  . دانش کودکان برای پیشهایافته  افزایش    CSAگیری  از مالقات  قابل توجهی بعد  به میزان  امتیازدهی شدند و 

 (. P<0.012ت)یافته اس 

از   پیشگیری  که  موزه  یک  گیری.  نشان    CSAنتیجه  از    ،دهد می را  جلوگیری  برای  موثر  روش  برای    CSAیک 

 کودکان است.

 سواستفاده جنسی ، پیشگیری ، السالوادور ،کودک کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
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ی شخصیتی فرد پایه ریزی  هابیشتر پایه   ، مهم ترین دوره در بلوغ وی است. در طی دوران کودکی  ، کودکی یک فرد

کند میدهد که چگونه فرد با دیگران ارتباط برقرار  می شود. تجربیات و روابط در طی کودکی این موضوع را شکل  می 

از تجربیات روزمره زندگی    هاشود  چون آنمیاین تجربیات درونی ن   ،را متقاعد کند. معموال  هاتواند آنمی و چگونه  

ناشی   دوران  می فرد  تمام  در  معموال  و  است  مدت  طوالنی  بسیار  که  فردی  تجربیات  ترین  برجسته  از  یکی  شوند. 

انی وجود دارد که شامل افسردگی  ی روهاناهنجاری (. انواعی از  CSAسواستفاده جنسی است)  ،یابد میزندگی ادامه  

 ی جنسی در کودکی باشد.هاتواند مربوط به سواستفاده میاختالالت فردی و رفتارهای آسیب زننده به فرد   ،شدید 

رس  اقتصادی،    CSAمینرخ  و  خانوادگی  منابع  شامل  است،  اجتماعی  فاکتورهای  به  مربوط  معموال  شده  گزارش 

خ ساختار  خانواده،  در  و    هاانه ناپایداری  فقر  اگرچه  فقر.  درباره  زندگی  محل  جغرافیایی  تخمین  و  وسال  سن  و 

سواستفاده به صورت غیر قابل انکاری به هم ارتباط دارند، ارتباط بین فقر و سواستفاده از کودکان و چشم پوشی از  

 آن به خوبی مشخص شده است.

، امضای قرارداد صلح به  ۱۹۹۲دارد. در    نفر   ۶۱۲۵السالوادور، یکی از هفت کشور آمریکای مرکزی، جمعیتی حدود  

که    ۱۲یک جنگ   داد  خاتمه  مشکالت   ۷۵۰۰۰جان  ساله  با  السالوادور،  افراد  مهاجرتی  الگوهای  داد.  نجات  را  نفر 

  ۱.۱، حدود  ۲۰۰۸سیاسی و اقتصادی سیاسی در هم تنیده شده است مثل بیکاری، فقر مزمن و فرار از جنگ. در  

السالواد  از  مهاجر  در  میلیون  مهاجرین  از  بزرگ  گروه  السالوادور ششمین  اهالی  کردند.  ایالت متحده مهاجرت  به  ور 

گیرند. به عالوه، حدود  میقرار   هاو ویتنامی   ها، چینیها، هندیها، فیلیپینی هاایالت متحده هستند که بعد از مکزیکی 

هر   از  نفر  زندگی    ۵یک  امریکا  در  السالوادور  اهل  نمینفر  در  مهاجرتی،  کنند.  الگوی  این  ساکنین   %30تیجه  از 

کنند. با توجه به اینکه این فقر به عنوان  می از کودکان در فقر مطلق زندگی    %39هستند و تقریبا    هاالسالوادور، زن 

برای   السالوادور در خطر  میتعیین شده است، ما    CSAفاکتور خطری  توانیم این طور در نظر بگیریم که کودکان 

 گیرند. میای سواستفاده قرار  باالیی بر

به   توجهات  راه حل   CSAاخیرا،  آن  در  که  است  کرده  پیدا  افزایش  جهانی  موضوع  یک  عنوان  برای  هابه  باید  یی 

یک پدیده بسیار    CSAجلوگیری شود. اگرچه    هامطرح شود و از قربانی شدن آنمحافظت کودکان از خطرات بعدی  
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ی منطقی درباره میزان شیوع آن به دست بیاید. یک آنالیز گسترده ایجاد شده  هاداده رایج است، هنوز دشوار است که  

وسیله   داده  Stoltenborghبه  آن  در  که  همکارانش  شیوع  هاو  که  داد  نشان  شد،  بررسی  جهان  سراسر  از  یی 

ای  %11.8گزارش شده است به میزان    های جنسی در کودکان که توسط خود آن هاسواستفاده  با  ن آمار که  است، 

بوده است. در    ۲۰۰۸تا    ۱۹۸۰ی  هامربوط به پسران در طی سال  هااز آن   %7.6متعلق به دختران و    هااز آن   18%

از کودکانی السالوادوری که تجربه    %20یی که خود فرد گزارش داده اند، هاپرسشنامهیک مطالعه دیگر با استفاده از  

 ل بوده اند که مجبور شده اند به این تجربیات جنسی تن دهند. سا ۱۵تا   ۱۲جنسی داشته اند، در محدوده سنی 

السالوادوری مشاهده شود. به عنوان مثال،  می  CSAاثرات ویرانگر   و همکارانش    Speizerتواند در زندگی روزمره 

ی جنسی  هامتوجه شدند که تناسب زنانی که به صورت جنسی مورد سواستفاده قرار گرفته اند، با خشونت شریک

(. خطر  %9.7در مقابل    %5.7کودکانی که مورد آزار قرار نگرفته اند، روبرو هستند)ان در حدود دوبرابر بیشتر از  ش 

بارداری برای بزرگساالن هم چنین به صورت قابل مالحظه ای دربین زنان بیشتر از کودکانی است که مورد تجاوز  

بارداری در بزرگسالی  خطر باالتری برای    %48قرار گرفته اند. زنانی که به صورت جنسی مورد تجاوز قرار گرفته اند،  

ندارن تجاوز  سابقه  که  کسانی  به  نسبت  دارند  به  را  رو  نوجوان  دختران  به  مربوط  تولدهای  تعداد  السالوادور،  در  د. 

 سال ثبت شده است. ۱۹تا  ۱۰از همه تولدهای رخ داده در السالوادور، از زنان بین   %31.1، ۲۰۰۸افزایش است. در 

سال،    ۱از    ی به دست آمده از دپارتمان ایالت متحده برای خدمات انسان و سالمت، کودکان جوانترهابراساس گزارش 

، درصد قربانی شدن با افزایش سن هاباالترین نرخ کودک آزاری و سورفتار را در ایالت امریکا دارند. در بین همه آن 

سال    ۱۰.۵تجاوز برای زنان  و همکارانش نشان دادند که میانگین سنی برای    Speizerیابد. در السالوادور،  می کاهش  

 است. 

اوقات به صورت ساده ممکن است که تعیین نشود که  کودکانی که به صورت معمول آسی ب پذیر هستند و بعضی 

درباره   این موضوع  به  نزدیک شدن  در  مهم  بنابراین، یک مرحله  نشود.  پذیرش شناخته  قابل  غیر  رفتارهای  چگونه 

ویژه در  دانش جامعه بستگی دارد به  در آینده به صورت قابل مالحظه ای به  CSAسواستفاده جنسی و جلوگیری از  

 ی ابتدایی زندگی شان.هانوجوانان در سال
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درباره   متحده  ایالت  کنوانسیون  شود.  پیشگیری  آینده  در  تجاوز  که  است  این  هدف  که  شود  سپرده  خاطر  به  باید 

پیشنهاد   با سنشان  متناسب  رفتار  و  و جنسیت  بدنشان  درباره  در سنین جوانی  را  آموزش کودکان  کودکان  حقوق 

برنامه می  از طریق  نوجوان،  آموزش کودکان  برای  براساس مدرسه است که  جی  هادهد. یک روش  تواند در  می امعه 

از   سال   CSAجلوگیری  و  دبستانی  پیش  در  کودکان  که  داد  نشان  چنین  هم  کنوانسیون  باشد.  اولیه  هاموثر  ی 

برنامه  یاد  هامدارس،  را   پیشگیری  معرض  و همکارانش    Finkelhorگیرند.  می ی  در  که  کودکانی  که  دادند  نشان 

  Rispeneرار داشته اند بیشتر از دیگران از خود محافظت کرده اند. در یک آنالیز متا،  ی پیشگیری کننده قهاآموزش 

است که    ۰.۶۲و    ۰.۷۱و همکارانش نشان دادند که اندازه اثرات پیش گیری کننده و پس از آموزش به ترتیب برابر با  

کودکان برای جلوگیری از تجاوز  ی جنسی در آموزش  های مدارس در پیشگیری از سواستفاده هادهد برنامه مینشان  

ی پیشگیری کننده تجاوز در  هانشان دادند که دانش آموزان دبیرستانی که در برنامه  Cosdenو   Koموفق بوده اند. 

مدارس شرکت کرده اند، دانش بهتری درباره موضوع پیرامون سرزنش داشته باشند. اهمیت تجاوزهای گزارش شده،  

قربانی  می نیستند و دختران و پسرانی که    تجاوزگرانی که معموال غریبه  باشند هم در این آموزش توانند  این ماجرا 

 شوند.میبیان  

  %90.7شود، به نحوی که  میی اخیر، افزایش قابل توجهی در شرکت مدارس در السالوادور دیده  هابه عالوه، در سال

زندگی   نواحی شهری  در  آموزش شرکت   %76.7کنند و  می از کودکانی که  این  در  نواحی روستایی  در  از مدارس 

آموزش  عالوه،  به  اند.  میزان  هاکرده  به  ثانویه  نواحی    %20ی  در  و  است  کرده  پیدا  افزایش  روستایی  نواحی  در 

در آموزش مدارس،    CSAی پیشگیری از  هاامه روستایی به میزان سه برابر افزایش یافته است. به طور خالصه، برن

 یشان ارائه کنند.هاباید قادر باشند که موضوعات قابل توجهی را به کودکان السالوادوری و خانواده 

در یک کشور با منابع اقتصادی محدود، سیستم    CSAی پیشگیری  های موجود در برنامه هااگرچه، بسیاری از چالش 

ی محافظت کودکان مرتبط است. یک موزه کودکان که کودکان در  هاحدودی از آژانس قانون گذاری ضعیف و تعداد م

تواند به شیوه ای  میکنند، جذاب است و هیچ اثر خطرناکی ندارد و  میبخشی از برنامه خود در این آموزش شرکت  

بود که تعیین کنیم که این دهد. هدف ما این  می جالب اطالعات مربوط به آموزش کودکان را در مدارس ابتدایی ارائه 
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موزه  هابرهم کنش  اطالعات  و  آموزشی  آموزشی  می ی  تاثیر  و  دهد  آموزش  تجاوز جنسی  از  پیشگیری  درباره  تواند 

 زیادی دارد. 

 هاهدف

مدرسه   بین  ارتباط  یک  پروژه  در    Icahnاین  پزشکی  عمو   Mount Sinaiدر  سالمت  مرکز  موزه  می و   Tinو 

Marin    برای کودکان درSan Salvador    در السالوادور انجام شده است. این مطالعه توسط کالج پزشکیIcahn  

 Miبه نام    CSAدر همان زمان کتابی درباره    Tin Marinتایید شده است. موزه کودکان    Mount Sinaiدر  

Cuerpo Me Pretence a Mi   ی  هامنتشر کرده است که حاوی موضوعاتی پیرامون مالکیت جسم، انواع تماس

توسط   CSAنامناسب و فرار و رفتارهای گزارش تعرض است. این ارائه بخشی از کمپینی است که کودکان را درباره   

کودکان در طی آن  دهد. این پروژه مشارکتی است و  می ی غیردولتی آموزش  هادولت السالوادور و بسیاری از سازمان

 کنند. میکنند و درباره ویدئویی که توسط گروه آموزشی موزه ارائه شده است، بحث  می مشاهده 

دانش آموز توزیع شد قبل از اینکه    ۱۸۹، یک پرسش نامه بین  CSAبرای تعیین دانش کودکان درباره محافظت از  

از ترک موزه توزیع شد. از والدین خواسته شده که  دانش آموز مختلف بعد    ۵۹به موزه وارد شوند و هم چنین بین  

ش نامه را پر کنند و بعد از خروج از موزه این کار را انجام ندهند. پرسش نامه  قبل از ورود فرزندانشان به موزه پرس 

بررسی کنید( و پنج پرسش چند   های اجتماعی شرکت کننده هارا برای پروفایل   ۱حاوی دو پرسش اصلی بود)جدول  

 پرسش ببینید(.  ۵را برای   ۲شود) جدول میدر نتایج بررسی   های آنهاه ای دارد که پاسخگزین
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 ها. پروفایل اجتماعی دموگرافی پاسخ دهنده ۱جدول 

 

 ی درست.هابرای پاسخ Pی دانشی قبل و بعد از مالقات موزه و مقیاس ها. پاسخ کودکان به پرسش۲جدول 

 

اسپانیایی ترجمه و تصحیح شده است. فقط می اسپانیایی ترجمه شده است و سپس توسط سه فرد بو پرسش نامه به  

را توزیع کرده است. کودکان و والدینشان به این ناظر اصلی نزدیک هستند و توضیحات زبانی    هاناظر پرسش نامه   ۱

یایی خوانده شده است و کودکان دور  حداقل از یک والد دربافت شده است. سواالت سپس برای همه کودکان به اسپان

آن هاپاسخ از  باشند،  نشده  ارزیابی  دوبار  که کودکام  این  بیشتر  ارزیابی  برای  اند.  دایره کشیده  نظر خود  مورد    های 

 این پرسش نامه را پر کرده اند و آیا این برنامه را در طی یک سال گذشته دیده اند یا خیر. پرسیده شد که آیا قبال 

 هایافته 

نفر قبل از ورود به موزه پرسش نامه را پاسخ داده    ۱۸۹،  هاکودک پرسش نامه را پر کرده اند. در بین آن   ۲۴۸در کل  

نفر بعد از ورود به موزه این کار را انجام داده اند. ما مشاهده کردیم که والدینی که مشتاق بودند در این   ۵۹اند و  

موزه و در انتهای بازدید از موزه این پرسش نامه را بررسی کرده اند. یک  مطالعه شرکت کنند، یک روز قبل از ورود به 
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ی مربوط به  هاسالگی( بررسی نشد. داده   ۱۷پرسش نامه که مربوط به کودکی بود که به سن قانونی نرسیده بود)سن  

 (. ۱کودک باقی مانده بررسی شد)جدول  ۲۴۷

، اکثریت کودکان قادر بودند که قبل از مشاهده پروژه موزه پاسخ صحیح را ارائه دادند. به عنوان  هادر همه پرسش 

قادر بودند که نواحی خصوصی دختر و پسر را به درستی تعیین کنند. اگرچه، کودکان که به صورت    %90<مثال،  

اینکه پروژه مو باالتری را دریافت کردند بعد از  امتیاز  نام بدن من به خودم تعلق دارد را  صحیح پاسخ دادند،  به  زه 

مشاهده کردند. با استفاده از مقیاس پیرسون برای آنالیز، یک بهبود آماری قابل توجه در تعداد سواالتی حاصل شده  

است که پاسخ درست را دریافت کرده اند به ویژه بعد از زمانی که پروژه موزه را مشاهده کردند. به عنوان مثال، در  

کنید اگر فردی تالش کند که شما را لمس کند یا به شما به نحوی نگاه کند که شما را بترساند یا می چه م،  سوال دو

موزه،   به  از ورود  قبل  به شما دست بدهد؟  بدی  بودند که چیزی ن   %15احساس  داده  پاسخ  گویم.  میاز کودکان 

از ورود به موزه هم   نامه پاسخ مشابهی داده    هااز آن   %2.4اگرچه بعد  امتیاز کل پرسش  امتیاز هابودند. براساس   ،

ی سنی اختصاصی بررسی شد، کودکان  ها(. وقتی گروه P=0.012کودکان بعد از بازدید از موزه افزایش یافته است)

سال نشان داده اند.   ۱۴تا    ۱۰سال، پیشرفت بیشتری را در امتیازشان نسبت به کودکان    ۹تا    ۶جوانتر در رده سنی  

سال،    ۱۴تا    ۱۰کنند. برای کودکان سنین  می کسب    %60<سال، حداقل دوبار امتیازی برابر با    ۹تا    ۶ان  برای کودک

 را بعد از بازدید از موزه کسب کردند. %60از کودکان، امتیازی باالتر از  %20فقط حدود  

 بحث

این   اند.  بوده  دیده  آموزش  موزه  به  ورود  از  قبل  منتظره  غیر  به صورت  با میکودکان  مرتبط  و  رسان  اطالع  تواند 

تواند از  خانه یا مدرسه به دست بیاید. میدهد که  می کودکان را برای دریافت این دانش آموزش  آموزشی باشد که  

کودکان ممکن است تحت تاثیر ورود به موزه همراه با والدینشان    رود این است که میبیشتر از آنچه از آموزش انتظار  

باالتر از خودشان از منظر  می تحت آموزش والدین یا معل  هاتواند شبیه به این موضوع باشد که آن می قرار بگیرند که  

ده جنسی صحبت اقتصادی اجتماعی قرار گرفته اند که معموال فردی است که با کودکان درباره پیشگیری از سواستفا

مورد بررسی قرار گرفته اند، در سطوح باالتری از    San Salvadorکنند. اکثریت کودکانی که از شهرهای بزرگ  می 
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بر اینکه کودکان    SES( قرار دارند. تحقیقات گذشته نشان داده اند که  SESآموزش و وضعیت اقتصادی اجتماعی)

نشان دادند که کودکانی    Hawkinsو    Briggsچه میزان درباره تجاوز جنسی مورد آموزش قرار بگیرند، تاثیر دارد.  

از   تری  پایین  در سطوح  آموزش   SESکه  کمتر  دریافت  هاهستند،  فردی  به صورت  مدرسه  و  خانه  در  را  ایمن  ی 

 کنند.می 

گویم را انتخاب میحبه شده اند،  قبل از بازدید از پروژه موزه گزینه چیزی ن از کودکانی که مصا  %26.6به عالوه،  

شوند یا  میبه صورت نزدیکی لمس  کرده اند یا اینکه تاکنون درباره آن چیزی نگفته ام را انتخاب کرده اند. وقتی که  

ق تماس  مورد  نزدیکی  فاصله  به  نباید  کودکان  اینکه  دالیل  ببینند.  آزار  فردی  است. توسط  زیاد  بسیار  بگیرند  رار 

Shaw   و همکارانش نشان دادند که قربانیان قبلیHispanic   به صورت تصادفی بیشتر از کودکان سیاه پوست مورد

هنوز یک تابو است. به ویژه در    هاتجاوز قرار گرفته اند. یک دلیل این است که تجاوز جنسی در بسیاری از فرهنگ 

ای فرهنگی دیگر مثل خجالت و ارزش حفظ باکرگی و پاکدامنی در فرهنگ امریکای  فرهنگ امریکای التین. متغیره

کنند می التین از عواملی است که ممکن است تجاوز جنسی را برای کودکان با تاخیر همراه کند. مطالعات پیشنهاد  

همین دلیل است   کشند که از قربانیان تجاوزهای جنسی صحبت کنند و به می بیشتر خجالت    Hispanicکه جوامع  

کنند. ساختار فرهنگ التین خانواده محود است و  می ی فیزیولوژیکی بیشتری را تجربه  ها که این قربانیان ناهنجاری 

شود ممکن است برای کودکان السالوادور دشوار باشد که  میشود که پیشنهاد  میاحترام به بزرگترها در آن دیدده  

خانواده قرار بگیرند. کودکان امریکای التین ممکن است به عنوان عملی از عدم  بعد از تجاوزهای جنسی مورد حمایت  

  CSAامتیازهای مورد انتظار، دانش کودکان درباره پیشگیری از    وفاداری و عدم احترام تلقی شود. اگرچه، علیرغم

 بعد از آموزش باالتر رفته است.

تایید  هایافته  را  قبلی  تحقیقات  ما،  که  می ی  برنامه کند  طریق  از  را  دانش  آموزشی  هاکودکان  دریافت   CSAی 

داد که  می مطالعه دیگر به دست آمد که نشان    ۲۷در آنالیزهای متا از    Gidyczو     Davisکنند. این بعدا توسط  می 

امتیاز  باال  1.07SDبینند دارای  میکودکانی که در مدارس آموزش پیشگیری   از گروه کنترل  گیرند. به طور  میتر 

را از بازدید موزه دریافت کنند، این   CSAتوانند موضوعات پیشگیری از  می ویژه، ما متوجه شدیم که کودکانی که  
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ما هم    Gidyczو    Davisکنند. به عالوه، مشابه با  میامر را پس از مشاهده ویدئوی کوتاهی توسط موزه دریافت  

 آموزند.می که کودکان در سنین کمتر بیشتر  دریافتیم 

ها همراه با والدینشان چون مهم است که این موضوع از منظر والدی هم مورد بررسی قرار بگیرد، هم شرکت کننده 

های ما ممکن است با کودکانی همراه باشند که دارای  های شرکت کنندهدر موزه حضور پیدا کردند. بنابراین، نمونه 

هستند و بنابراین به تحصیالت باالتری دسترسی دارند. نتایج ما ممکن است متفاوت باشند   SESری از  سطوح باالت

با   السالوادوری  کودکان  تعداد  بگیرند. محدودیت   SESاگر  قرار  بررسی  مورد  آموزش  به  و دسترسی محدود  کمتر، 

موضوع دانش مورد بررسی قرار دهیم و قادر  دیگر در مطالعه ما این است که ما فقط قادر بودیم که افزایش آنی را در  

های دریافتی خود را به اجرا کشد که کودکان بعد از بازدید از موزه، دانسته می نبودیم که تعیین کنیم چه قدر طول  

ها را به کار  کند که این درس میها را قادر  بگذارند. ما هم چنین قادر نبودیم که بررسی کنیم آیا مشاهده موزه آن 

 ندند و بنابراین نرخ ابتال به آزارهای جنسی را کاهش دهند.بب

 نتیجه گیری 

شود.  می های جنگ ناشی  السالوادور یک کشور محدود است که دارای نرخ باالیی از فقر و خشونت است که از سال

کنند و این فاکتورها را به  میاین موضوع سراسری است که مطالعات آینده شیوع آزارهای جنسی کودکان را بررسی  

تواند موضوع  می کنند. در نتیجه، یک پروژه موزه که  می صورت همگون تری نسبت به آنچه ما انجام داده ایم، بررسی  

 های جلوگیری از آزار جنسی به کودکان است.را پوشش دهد،  یک روش مناسب برای توزیع پیام  CSAپیشگیری از 
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