
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 

041 
 

 5934ال آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی در زمینه سوء رفتار با کودکان در شهر تبریز در س

2، دکتر صاحبی حق1سیده زهرا حسینی  

 سیده زهرا حسینی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه و کارشناس آموزشی  .1

 دکتر صاحبی حق عضو هیئت علمی گروه پرستاری سالمت جامعه، استادیار .2

جهه مستقیم با کودک آزاری از مهمترین مسائل بهداشتی در جهان می باشد. معلمان از جایگاه ویژه ای برای شناسایی وگزارش برخوردارند زیرا آنها در موا مقدمه :

کرد خانواده این موضوع را مسائل تحصیلی ورفتاری، روابط والد فرزندی و چگونگی حمایت، مراقبت و پرورش کودکان هستند و می توانند در صورت اخالل در کار

 پیگیری کنند. لذا مطالعه ی حاضر با هدف بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی پیرامون کودک آزاری در شهر تبریز انجام گرفت.

شهر تبریز شاغل بودند، در  1314( از معلمان مدارس ابتدایی که در سال Stratifiedای)¬در این مطالعه توصیفی نمونه گیری به صورت طبقه ها:¬مواد وروش

های بدست آمده با ¬بود تجزیه و تحلیل داده ¬نفر که در مدارس ابتدایی شاغل بودند شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 331انجام گرفت تعداد 

 استفاده از روش های آمار توصیفی انجام گرفت.

درصد شرکت کنندگان آگاهی خوب نسبت به  1/45ضعیف و متوسط نسبت به عوامل کودک آزاری داشتند ودرصد معلمین آگاهی  5/57یافته ها نشان داد  نتایج :

درصد(. شرکت کنندگان نگرش مطلوبی نسبت به مقابله با کودک 5/55عالیم، نشانه ها و عوارض کودک آزاری داشتند. آگاهی کل آنها متوسط و ضعیف بود)

 درصد(. 1/15آزاری داشتند )

: معلمان نسبت به کودک آزاری آگاهی ضعیف و متوسط، نسبت به مقابله با کودک آزاری نگرش مطلوب داشتند. شاید علت ضعیف بودن آگاهی نتیجه گیری

 نگذراندن دوره های آموزشی توسط تعداد زیادی از شرکت کنندگان باشد 

 سوء رفتار با کودک، دانش، نگرش، معلمان  کلید واژه ها:
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