
  از آن برگرفته یهابیآسدر کودکان و  جنسی سوءاستفادهنتایج 

زور ه بهکسوءاستفاده جنسی از کودک چیست؟ سوءاستفاده جنسی از کودک شامل هرگونه فعالیت جنسی با کودک است 

شود. زور انجام میو بدون رضایت او صورت گیرد. در واقع کاری است که بدون درنظرگرفتن سن، با اجبار یا تهدید به

ای تاریخی است ونی، پدیدهار جنسی کودکان است.سوءاستفاده جنسی از افراد زیر سن قانآزاری، آزیکی از انواع کودک

ای مشاهده شود و در حال حاضر به دلیل تغییر حساسیت افکارعمومی توجه تواند در هر فرهنگی و در هر جامعهکه می

 .بیشتری به آن شده است

کشور این  30در  یونیسف شده توسطیی است و تحقیقات انجامبر اساس آمارهای موجود میزان تجاوز به کودکان رقم باال

ز دشمنی، احساس گناه، شرم، دهد، اما این آمار واقعی نیست چون بسیاری از قربانیان به دلیل ترس اواقعیت را نشان می

اعتمادی به نهادها، شرایط فرهنگی و اجتماعی و اطالعات نادرست در مورد خدمات و ساختارهایی که در سردرگمی، بی

ها کودک در جهان کنند. اما آنچه مسلم است این است که میلیونکننده هستند، گزارش تجاوز را اعالم نمیاین زمینه کمک

 .شوندده جنسی میاستفاقربانی سوء

شود و در این مشکل همه افراد سوءاستفاده جنسی موجب آسیب جدی به رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی کودکان می

هایی که باعث تقویت رشد، سالمت و ایمنی کودکان جامعه سهیم هستند و برای تحقق این امر باید از خدمات و سیاست

ها برآورده شود. در این مسیر باید آموزش عمومی را تقویت ودکان و خانوادهشود، حمایت شود تا نیازهای اساسی کمی

نسی از تاکنون سوءاستفاده ج 2017کنیم تا عوامل خطرزا در سوءاستفاده جنسی، برای همه مشخص شود. از سال 

زمینه پیشگیری  ی درها و پیشنهادهای زیادهای مختلف منتشر شده و تاکنون بحثکودکان به طرز چشمگیری، در رسانه

 .شده استترین روش معرفیهممها، آموزش عمومی شده که در تمامی این توصیهاز تجاوز به کودکان مطرح

 دالیل مهم در آزار جنسی کودکان

های خانوادگی که در گیرد و در محیطتوجهی صورت میآزار جنسی در کودکان یا سوءاستفاده جنسی کودک اغلب با بی 

شود. فقر زیاد، تحصیالت پایین حمایت کم خانواده و یا استرس زیاد وجود داشته باشد، بیشتر دیده می آنها ممکن است

اند که در وقوع والدین، والدین مجرد، سوءمصرف مواد والدین، خشونت خانگی یا سطح پایین مراقبت از جمله عواملی

اند، دارای اختالل یادگیری یا جسمی و مشکالت هسوءاستفاده جنسی از کودک مؤثرند. کودکانی که دچار کمبود عاطف

 .سالمت روان هستند ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار بگیرند

 عامالن سوءاستفاده جنسی

رد متجاوز را ف الس 18درصد قربانیان زیر  93اکثر مجرمین کسانی هستند که کودک یا خانواده با آنان آشنایی دارند.  

توانند خواهر گر مید. افراد سوءاستفادهی آسیب رساندن به کودک الزم نیست حتماً بزرگسال باششناسند. یک مجرم برامی

ک کودک دیگر باشند. سوءاستفاده جنسی کودک نتیجه ی یا والد بازی، عضو خانواده، معلم، مربیتر، همو برادری بزرگ

کننده ارتباط وجه با گرایش جنسی فرد سوءاستفادهچهیکنند و بهپذیری کودک سوءاستفاده میرفتارهایی است که از آسیب

توجهی دهند که، از طرف والدین یا مراقبان خود منزوی شده یا مورد بیندارد. برخی از متجاوزان کودکانی را هدف قرار می

نند و یا نظارت گذارد، ممکن است نتوانند به فرزندشان توجه کگیرند. اگر یک خانواده اوقات سختی را پشت سر میقرار می

تواند دهد. در این شرایط وجود یک پرستار کودک در منزل میکافی داشته و این موضوع آنها را در شرایط ناامنی قرار می

 .شودی از او میکمک ارزشمندی به شما کند. با این کار فرزند شما تنها نخواهد ماند و توجه و مراقبت کافی و مؤثر

 !دهدبا سوءاستفاده جنسی کودکانمان هشدار می عالئمی که به ما در ارتباط

ً در مورد سوءاستفاده جنسی صحبت نمی  کنند این اتفاق تقصیر آنها است. یا توسط کنند، زیرا فکر میکودکان غالبا

طبیعی و یا یک راز ویژه است. کودکی که مورد آزار و اذیت جنسی  اند که این یک موضوعکننده متقاعد شدهسوءاستفاده

https://www.unicef.org/iran/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81
https://www.unicef.org/iran/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81


کننده خود باشد و نگران این باشد که آنها را دچار مشکل به دلیل تهدید شدن، مراقب سوءاستفاده گیرد ممکن استقرار می

تواند کسی باشد که شما مدت طوالنی به او اعتماد دارید مشاهده نیست. فرد متجاوز میهمیشه قابل آزاری جنسیکند. کودک

 :تر کند. عالئم هشداردهنده زیر را حتماً در نظر بگیریدحتی سخت تواند شناسایی او راو این موضوع می

 :عالئم رفتاری کودک آزاردیده

  کابوس و وحشت در زمان خواب .1

 گیری از اطرافیانقایم شدن و یا کناره .2

 خودداری از رفتن به خانٔه شخصی خاص .3

  دیده )مرد یا زن(جویی از جنسیتی که از آن آسیببیزاری .4

 ا وقت گذراندن با افرادجلوگیری از تنه .5

 امتناع از تماس فیزیکی .6

 ایجاد فوبیا و خودداری از زیاد حمام رفتن و یا استحمام زیاد .7

 آمیزپیدایش رفتارهای خشونت .8

 ... و .9

 :آزار دیدهعالئم جسمی کودک

 خونریزی، کبودی یا تورم در ناحیه تناسلی .1

 دار،لباس زیر خونین، پاره شده یا لکه .2

 رفتن یا نشستنمشکل در راه .3

 های مکرر ادرارعفونت .4

 درد، خارش یا سوزش در ناحیه تناسلی .5

 :به موارد باالاثرات و عوارض سوءاستفاده باتوجه

های روحی روانی مانند: اختالل اضطراب، اختالل وسواس فکری و عملی، اختالالت سلوک، وجودآمدن بیماریبه .1

  ... افسردگی و

 نوجوانی و بزرگسالیاعتیاد در دوران  .2

  زناشویی های ناموفق و اختالل در ایجاد ارتباطازدواج .3

 تأثیرات منفی بر روی فرزندان در آینده .4

 آزاری و همسرآزاریکودک .5



 اعتمادی به اطرافیان مخصوصاً محارمبی .6

  احساس گناه و عذاب وجدان .7

 خودآزاری جنسی و عاطفی .8

 بلوغ زودرس .9

 ... و .10

 کنند؟جنسی خود را بیان می چگونه کودکان تجربه تجاوز

گذارند. اطمینان از اینکه ترین تأثیر را بر کودکان میای از رشد باشند زیرا والدین مهممهم نیست که کودکان در چه مرحله

با مسئله تجاوز جنسی برخوردار باشند، از فرزندان خود حمایت کنند و واکنش عاطفی والدین از اطالعات دقیقی دررابطه

پذیر شده ترین عامل کمک به کودکان است. در این شرایط که کودک بسیار آسیببه صورت سازنده اداره کنند، مهم خود را

تواند خوبی میباشد، پرستار کودک بیمار بهو در دورانی است که عوارض ناشی از سوءاستفاده جنسی در حال بروز می

دهند، وجود پرستار های احساسی از خود بروز میلدین کودک واکنششما را راهنمایی کند. به دلیل اینکه در این زمان وا

هایی را با این مسئله صحبت کند. در این زمان پرستار روشتواند به او کمک کند تا بدون هیچ ترسی دررابطهکودک می

 .ردبرد که در روند بهبودی کودک نقش مؤثری دابه کار می

 ه واکنشی نشان دهم؟چوءاستفاده جنسی قرار گرفته که کودک اعتراف کرد که مورد سدرصورتی

 :کند، این مهم استاگر کودکی در مورد سوءاستفاده جنسی با شما صحبت می

 اندگویند گوش دهیدبه آنها بگویید که با گفتن به شما کار درستی انجام دادهبا دقت به آنچه که می .1

 به او بگویید تقصیر آنها نیست .2

 اثرات روانی این آسیب را در نظر داشته باشید .3

 ای برای بهبود او در نظر داریدتوضیح دهید که چه برنامه .4

شناس کودک کمک بگیرید. درمان برای توانید برای مشکالت مرتبط با سوءاستفاده جنسی کودکان از روانهمچنین می

  :تواند به شما کمک کندصورت زیر میبازماندگان بزرگسال و برای پیشگیری عوارض آن در کودکان، به 

 نفس پایین از فرد دور شودکننده، مانند سرزنش، گناه یا اعتمادبه نگران احساساتوافکار

 غلبه بر راهبردهای مقابله با کمک و بهبودی مانند خودآزاری یا امتناع از غذا خوردن

 الم در روابطیجاد مرزهای سهای سالم، مانند ایجاد اعتماد و اایجاد مهارت 

زیرا  ،گیردفردی به روش متفاوتی انجام میشی از این اتفاق بپردازد و در هردرمان باید به مشکالت روحی و روانی نا 

 .عوارض و اثرات منفی سوءاستفاده جنسی در افراد مختلف متفاوت است

 



شاءهللا ءاستفاده جنسی پرداختیم انشناسی و موضوع سوکران رواندر این مقاله به توضیح بسیار مختصری از دریای بی

راز ماندگار با  مشاوره روانشناسی که، به چشمان و قلب شما بزرگواران خوش درخشیده و جذاب بوده باشد. مرکز

خصوص در شناسی بهها و مشکالت روانا در تمام زمینهتواند شما رشناس متخصص خود میهمکاری مشاوران روان

 .شناسی کودک و نوجوان راهنمایی کندزمینه روان

https://moshaveremandegar.com/professional-consultation/
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