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 « یجنس یآزاردرباره کودک زیچهمه» 

 

توسط  تواندیاست که م یجنس کیبه تحر دنیرس یشامل هر نوع استفاده از کودک برا یجنس یکودک آزار

بدون لمس کردن  یحت ایراه با لمس و ممکن است گاه هم ی. آزار جنسافتدیاتفاق ب گریکودکان د ایبزرگساالن و 

 یلمسریغ ی. آزار جنسشودیمحدود نم سسک یآزار تنها به مجبور کردن کودک برا نیکودک انجام شود. در واقع ا

تماشا کردن کودک برهنه را در  یتالش برا ایمستهجن  ریوادار کردن کودک به نگاه کردن تصاو رینظ ییرفتارها

شما به عنوان پدر  گذارد،یم یبر سطح روان فرد به جا یکه آزار جنس یبارگران اری. با توجه به آثار بسردیگیبرم

از وقوع  دیتا بتوان دیداشته باش یکاف یآگاه بیآس نیم و احتمال وقوع ایمورد عالدر  دیکودک با نمراقبا ایو مادر 

 . دیرا انجام ده یچه اقدامات دیکه با دیدر صورت وقوع بدان ایو  دیکن یریگشیآن پ

شود. به طوری که استفاده از کودک برای جنسی هرگونه تماس جنسی بین کودک و بزرگسال را شامل میآزار 

جاست که شود. نکته قابل توجه اینرسیدن به هرگونه هدف و لذت جنسی نیز به عنوان آزار جنسی شناخته می

ها اعتماد دارد. هنگامی که به آنشود که کودک اکثر آزارهای جنسی معموالً توسط آشنایان و یا کسانی انجام می

 .های روانی دو چندان خواهد شددهد آسیباین رفتار توسط افراد مورد اعتماد روی می
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 اندم کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتهیعال: 

دهند. میم هیجانی و رفتاری خاصی را از خود نشان یاند، معموال عالاده جنسی قرار گرفتهاستفکودکانی که مورد سو

کند که ایم. داشتن آگاهی در مورد این عالئم به شما کمک میکردهها اشارهترین آندر ادامه به برخی از مهم

 د.ویبتوانید برای حل مشکل کودک هرچه زودتر وارد عمل ش

 های مکرر شبانهبروز انواع مشکالت در خواب کودک، نظیر کابوس 

 گیریبدخلقی و گوشه  

 پرخاشگری 

 داشتن کودک اضطراب 

 جویدن ناخن یا مکیدن انگشت 

 خنددتر میکند یا کمتر بازی میم افسردگی، برای مثال کودک کمیبروز عال 

 ترس از تنها ماندن با برخی از بزرگساالن  

 ترس از لمس شدن توسط بقیه 

 نشان دادن برخی رفتارهای جنسی که با سن کودک تناسب ندارد 

 افت تحصیلی 

 به والدین یا یک فرد خاصدلیل نسبت خشم بی 

 هایی که تاکنون نبوده استبروز ترس 

های جنسی و کودک آزاری های زیر نیز در کودکانی که مورد آسیبم فوق نشانهیالبته گاهی اوقات عالوه بر عال

 .تر شایع استشود که کماند دیده میقرار گرفته

 راه با خونادرار هم 

 کبودی و تورم ناحیه تناسلی 

  رنگ در لباس زیرتغییر 

 اشکال در نشستن روی صندلی 

م عاطفی و رفتاری خاصی را از خود یگیرند عالاستفاده جنسی قرار میاگرچه بسیاری از کودکانی که مورد سو

 هادر آنل تشخیص آزار جنسی ـگونه نیستند. به همین دلیان اینـودکـال بسیاری از کـدهند، با این حنشان می
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گیری از این اتفاق متمرکز بر پیش ،ه بهتر است که به جای تشخیصالتوجه به این مس ر خواهد بود. باتسخت

 .ثر استوگیری از آزارهای جنسی بسیار مشوید. برقراری ارتباط مناسب و تربیت جنسی کودک در پیش

 

 آزاری جنسی در سنین مختلفثیر کودکات  

ماند اما اغلب آثارش را در نوجوانی نشان خواهد میکودک آزاری جنسی در بسیاری از موارد در کودکی پنهان 

اند بیش از سایرین رفتارهای مخرب و پرخطری از خود استفاده های جنسی را داشته که تجربه سو داد. نوجوانانی

 آثار درمان و کندمی وارد فرد به شدیدتری صدمات مراتب به باال سنین در کودکان در جنسی آزار دهند.نشان می

تر باشد آسیب شدیدتری به زدیکن کودک به زننده آسیب فرد چه هر چنینهم. است دشوارتر مراتب به نیز آن

 باشد داشته راههم به بلندمدت در را زیر رفتاری و روانی پیامدهای تواندمی جنسی آزاری کودک شود.وی وارد می

 از جمله:

 ناتوانی در برقراری ارتباط عمیق با دیگران  

  صمیمت و اعتماد به دیگرانترس شدید از 

 اعتیاد به مواد و یا مشروبات الکلی 

 گیری و اختالل در برقراری روابط جنسی پس از ازدواجگوشه 

 های ناموفقطالق و ازدواج 

 دچار شدن به اختالالتی نظیر اختالل استرس پس از سانحه، اضطراب و افسردگی 

 اختالالت جنسی 

 کاهش اعتماد به نفس 

 و ... خودکشی 

 

 گیری کنیم؟گونه از کودک آزاری جنسی احتمالی پیشچ 

تواند ذهن کودک باشد که میمرحله می 5مشهور است دارای  « قانون لباس زیر »مجموعه آموزشی زیر که به نام 

های اطراف و چگونگی آزارهای جنسی، روشن ش، حریم خصوصی اش، حد و حدود آدمو نوجوانمان را درباره بدن

 تماداعورد ــ، پای یک آشنا یا فردی از اعضای خانواده، فامیل، دوستان مجنسی کودک آزاری از بسیاریدر  .کند
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لباس  ، از اعتماد بیش از حد به دیگران بپرهیزند و به کودک هم تاکید کنند قانونپس والدین باید .در میان است

 .ترین آدم ها نیز رعایت کنندزیر را حتی در برابر نزدیک

 بدن تو است اعضای خصوصیها، این  .1

ن ها کدام نقطه از بدنشانقاشی توضیح دهید که اندام خصوصی آن ا به کمکب ی کودک در حمام و استخربرا

و به او بگویید  ((پوشانده شود، عضو خصوصی است (زیرپوش، شورت)هر عضوی از بدن که با لباس زیر ) است

ها حرف بزند و در گاه کند و یا حق ندارد درباره آنبه آن نها دست بزند و یا کسی نباید به اندام خصوصی آن

 .بگویی « نه »چنین مواقعی باید 

 بدن تو، فقط متعلق به خودت است .2

وقع حمام . به او یاد دهید والدین ملق به خودش و در اختیار خودش استبه کودکتان بیاموزید بدنش فقط متع

در غیر این صورت  .در صورتی که از او اجازه بگیرند ،دست بزنند د به بدن اونتوانو پزشکان موقع درمان می

کسی اجازه چنین کاری ندارد و کودک باید در مقابل او نه بگوید و به فرد مورد اعتمادش این موضوع را اطالع 

 .دهد

 تو است نه گفتن، حق . 3

نه گفتن را به کودک آموزش دهید. کودک حق نه گفتن دارد و این حق اوست و نباید از نه گفتن احساس خجالت 

نه گفتن به کودک، مجبور به پذیرفتن نظر منفی بچه شوند  والدین ممکن است بعد از یاد دادنیا ناراحتی کند. 

اما ارزشش را دارد، چون اگر کودک بتواند به 

بگوید، به دیگران نیز نه ه نه اعضای خانواد

 .گویدمی

به او یاد دهید نه بگوید و اگر کسی خواست به 

، نباید پاسخ او بدنش دست بزند و اصرار ورزید

 .عوض شود
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 رازهای بد، نباید راز بمانند . 4

را ناراحت باره رازهایی که او ، تفاوت وجود دارد و او باید در«راز بد»و  «راز خوب»کودک باید بیاموزد بین 

را مخفی نگه دارد اما رازهای  (مثال خرید پنهانی هدیه)کند، حرف بزند. او باید یاد بگیرد رازهای خوب می

 .بد را باید به والدینش بگوید

        ه                      ب کودک را بلاد او را جلب کنید.کودک آزار اغبرای این که کودک بتواند این رازها را بگوید، باید اعتم

 اگر رازمان را به کسی »یا  « این رازی بین من و تو است » گویند :کنند مثال میتشویق می « کاریمخفی »

به پدر و  ستبایمی شود اند هر رازی که موجب ناراحتیش میاما کودک باید بد « کنندبگویی، دعوایت می

 .مادر خود بگوید

 کمک بخواه؛ همیشه کسی هست که کمک کند .5

احساسات  ترهای قابل اعتمادش درمیان بگذارد و به او بگویید کهکودک یاد دهید احساسات خود را با بزرگبه 

 . کنیدرا بیان کند هیچ وقت دعوایش نمی هاتقصیر او نیست و اگر آن منفی

یا پزشک  های خود را با پدر و مادر یا خواهر و برادر، دوست خانوادگی، معلمها و نگرانیتواند ترسکودک می

 .و روان شناس مطرح کند
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 آزاری جنسی چه کار کنند؟ ه با کودکها در صورت مواجخانواده 

ها بتوانند از این اتفاق آزاری جنسی است تا آنله کودکاترین کار در مسها اولین و مهمآموزش دادن به خانواده

فرزندشان درباره اعضای خصوصی بدنش صحبت ها باید از سنین سه چهار سالگی با خانواده گیری کنند.پیش

 . کنند

قراری و ترسیدن از بزرگساالن و تمایل ، بیخوابیبی های احساسی و جسمی فرزندشان مثلوالدین باید به واکنش

توانند واکنش نشان نداشتن برای رفتن به خانه برخی از اعضای فامیل توجه کنند تا درصورت بروز آسیب به موقع ب

 .استفاده جنسی شدسو ای قربانیها باید بتوانند واکنش خوبی از خود بروزدهند حتی اگر بچهخانوادهدهند. 

 در مواقعی که کودک مورد سو

یرد به استفاده جنسی قرار گ

شود والدین شوک زیادی وارد می

تر نباشد، که اگر از کودک بیش

تر هم نیست. در این مواقع کم

ار پدر بیش از سایرین تحت فش

 . گیردقرار می

راحتی این مشکالت در خانواده به

قابل حل و فصل نیست و پدر و 

آزاری جنسی، نیاز جدی طور کلی کودکشناس دارند. بهدشان نیاز جدی به مراجعه به روانمادر، قبل از همه خو

 .ها قرار بگیردخانوادههای روان شناختی باید در اولویت شناس دارد و مراجعه به کلینیکبه مداخله روان

 بهترین برخورد با کودک آزاری جنسی 

چرا این  »یا  « جوری شد؟کردی که اینچی کار »والدین نباید بعد از مطلع شدن از ماجرا سواالت مکرر مانند 

 .از کودکشان بپرسند و از او توضیح زیاد بخواهند و نباید فرزندشان را تحت فشار قراردهند « اتفاق افتاد

کنند قضیه را نادیده بگیرند اما دهند اصال درباره موضوع صحبت نکنند و سعی میها ترجیح میرخی از خانوادهب

 .کندبرابر می باید بدانید این نوع رفتار آسیب واردشده به کودک را دو
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بر ترس و شود کودک عالوه رد آزار جنسی قرار گرفته موجب میهای بد والدین در مقابل کودکی که موواکنش

 .وحشتی که تجربه کرده، دچار احساسات ناخوشایندی مثل مقصر بودن، احساس گناه و کثیف بودن بشود

است که در صورت واکنش  (PTSD) بعد از سانحه استرس استفاده جنسی از کودکان اختاللیکی از پیامدهای سو

 .شودتر مینامناسب والدین وخیم

شود و اگر این اتفاق د و به او بگویند این مورد حل میدرباره تجربه تلخش صحبت کننها باید با کودکشان خانواده

 . شودو آسیب وارد نموده است مجازات میرخ داده او مقصر نیست و کسی که به ا

که مشکل خود و فرزندشان را حل  کنند غیر از اینهایی که از ترس رسوایی به مقامات قضایی مراجعه نمیخانواده

  .شوند چنین اتفاقاتی برای دیگران نیز رخ بدهدگذارند، موجب میباقی می نشده
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