
اما و اگرهاى ثبت نام كودكان در كالس هاى تابستانى و نحوه آموزش مراقبت از خود

آموزش  خودمراقبتى دغدغه والدين  
 

اواخر سال تحصيلى گذشته بود كه خبر تعرض در يك مدرسه غيرانتفاعى پسرانه ، همه را بهت زده كرد؛ اينكه ناظم مدرسه 
در گوشى همراه شخصى اش تصاوير پورنوگرافى داشته و اين تصاوير را به دانش آموزان نشان مى داده. البته قضيه فقط 
به همين جا ختم نمى شد و تعرضات ديگر كه منجر به مشكالت روانى و جسمى براى دانش آموزان شده بود، اين راز را 
فاش كرد. ناظم بيمار، دستگير و مجرم شناخته شد و والدين تازه تلنگرى خوردند كه اين اتفاقات در كمين بچه هاست و 
حتى در مدرسه كه يك نهاد آموزشى امن است، مى تواند اتفاق بيفتد. شايد آمار چنين حوادثى در كشور ما قابل توجه نباشد اما نكته مهم اين 
است كه هم والدين بايد آگاه باشند و هم بايد نحوه آگاه كردن بچه ها را بياموزند. در حال حاضر با شروع تعطيالت 3 تا 4 ماهه تابستانى، 
بچه ها به كالس هاى مختلف آموزشى و تفريحى مى روند بنابراين بايد آنها را نسبت به خطرات احتمالى آگاه كنيم. آيا بايد با ترس و نگرانى 
كه در وجود خودمان هست، بچه ها را آموزش دهيم يا اصال در مورد مراقبت از خودشان، آموزشى نداشته باشيم تا مبادا بچه ها بترسند؟ راه 
درست اطالعات دادن به كودك در مورد محافظت از خودشان چيست؟ در اين پرونده با كمك كارشناسان بيشتر به اين موضوع مى پردازيم.   

23فرزندپرورى  شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت

نحوه برخورد با كودكان به خصوص 
آنها كه به هر دليلى مورد آزار و اذيت 
قرار گرفته اند كار بسيار دشوارى است، 
به ويژه اگر اين نوع آزارها از نوع جنسى 
باشد. روان به هم ريخته كودك يا نوجوان آزارديده از يك 
سو و نگاه اجتماعى در صورت همگانى شدن خبر از 
سوى ديگر فشار روانى زيادى به اين افراد وارد مى كند. 
درواقع كودكانى كه مورد آزارجنسى قرار مى گيرند با 
توجه به نوع آزارديدگى جنسى و دفعات تكرار واقعه 
دچار سطوح گوناگونى از آسيب مى شوند. تجاوز جنسى، 
كودك را دچار استرس پس از سانحه مى كند. از اين رو، 
كودكان با چنين مشكلى بايد مورد حمايت قرار بگيرند. 
اينجاست كه نقش والدين به عنوان يك حمايتگر قوى 
مى تواند به كودك و نوجوان آسيب ديده بسيار كمك 
كند و آنها را از تبعات خطرناكى مانند خودكشى و... 
نجات بدهد. با دكتر غنچه راهب، روان شناس و مددكار 
اجتماعى و عضو هيات علمى دانشگاه علوم بهزيستى 
و توانبخشى در مورد راهكارهاى مواجهه با اين مساله 

گفت وگو كرده  ايم. 

: خانم دكتر! والدين چطور بايد با كودك و 
نوجوان آزارديده جنسى خود برخورد كنند؟

والدين بايد نشانه هاى هشداردهنده آزار جنسى را بشناسند. 
بخشى از اين نشانه ها، آسيب جسمى است كه مى توان در 
اندام هاى كودك ديد. بخش ديگر، عالئم روانى است كه به 
صورت تغيير خلق وخو، گريه زياد و بدقلقى، بى اشتهايى، 
مشكل در خواب و كابوس هاى شبانه، افت تحصيلى شديد 
و ناگهانى، شب ادرارى و دست زدن زياد به اندام تناسلى 

نمود مى يابد. كودكانى كه مورد آزارجنسى قرار مى گيرند با 
مشكالتى مانند اضطراب، افسردگى، ترس، احساس گناه، 
پرخاشگرى، انزوا و اختالل خواب روبرو مى شوند. در چنين 
شرايطى نحوه برخورد والدين با كودك آزار ديده جنسى 
بسيار حائز اهميت است. والدين بايد نقش حمايت گرى 
آگاه را داشته باشند. وقتى كودك در مورد رابطه جنسى 
صحبت مى كند، والدين بايد صميميت خود را با كودك 
بيشتر كنند و شنونده فعالى براى گفته هاى او باشند. گفته هاى 
كودك را باور و در عين حمايت از او امكان صحبت كردن 
برايش فراهم كنند. والدين بايد براى كودك توضيح دهند 
كه او تنها كسى نيست كه چنين اتفاقى برايش افتاده و در 
مورد آينده مثبت پيش رو با كودك صحبت كنند. كودك 
بايد بداند  در اين خشونت مقصر نبوده و احساس گناه 
از او زدوده شود. والدين بايد شرايط مفرحى براى كودك 
فراهم كنند و سعى در بازسازى عزت نفس كودك داشته 
باشند. به كودك اجازه حرف زدن بدهند و از مقصر دانستن 

و نصيحت كردن او بپرهيزند.
: اغلب افراد جامعه پس از حادثه آزار و تجاوز 
جنسى سكوت مى كنند. راهكار شما براى حل اين 

مشكل چيست؟
روابط جنسى در فرهنگ ما تابو است بنابراين طبيعى است 
كه خانواده براى حفظ آبروى خود در چنين مواردى سكوت 
كند. در اين شرايط بهتر است والدين از متخصصان اين 
حوزه كمك بگيرند تا اين افراد در وهله اول سعى كنند 
از فشار روانى والدين بكاهند و سپس راه هاى درمانى و 

حقوقى را به آنها نشان بدهند.
: چطور مى توان فشارهاى شديد روانى جامعه 

را بر فرد آزارديده كاهش داد؟

نبايد  هرگز  آزارجنسى  به خصوص  كودك  آزار  مساله 
آشكارسازى عمومى شود. برچسبى كه اين كودكان بر اثر 
اطالع رسانى عمومى به دوش مى كشند بسيار سخت و 
دردناك است و اين آگاه سازى عمومى بى معناست، مثال 
گاهى موارد كودك آزارى كه در برخى مدارس انجام شده، 
به صورت آشكارا با عنوان نام مدرسه ذكر شده كه اين كار، 
برچسب سازى براى تك تك دانش آموزان آن مدرسه است 
و اين عمل مخل عفت عمومى و رازدارى اجتماعى است.

: حضور كودكان و نوجوانان در دادگاه ها و 
مراجع قضايى و پزشكى قانونى براى اثبات جرم چه 
لطمه اى به آنها مى زند و چطور بايد آنها را آماده پذيرش 

اين مسائل كرد؟
كودكانى كه مورد آزارجنسى قرار گرفته اند دچار اختالل 
استرس پس از سانحه هستند و تكرار اين حادثه از لحاظ 
روانى مى تواند منجر به عود تمامى عالئم اين اختالل 
شود كه شامل عالئم اضطرابى و ترس است. حضور اين 
كودكان در دادگاه هاى عمومى و بيان واقعه و مشاهده فرد 
آزاردهنده مى تواند آسيب روانى حادترى براى كودك ايجاد 
كند بنابراين تا جاى ممكن عدم حضور كودك در دادگاه 
و در صورت حضور، به كارگيرى انواع روش هاى حمايتى 
كه منجر به احساس امنيت كودك شود الزم و ضرورى 
است. در چنين شرايطى حضور مددكاران اجتماعى و 

روان شناسان كنار كودك مى تواند تاثير بسزايى در آرامش 
روانى كودك و كنترل شرايط دادگاه بنابر ايجاد شرايط 

بهينه بهداشت روان كودك داشته باشد.
: چطور مى توان روح و روان كودكان آزارديده 

را آرام كرد؟
در چنين شرايطى كودك بايد از سوى والدين و اولياى 
مدرسه مورد حمايت قرار بگيرد، ابراز محبت و عشق به 
كودك، به كارگيرى روش هايى كه كودك دور از احساس 
گناه باشد، تفريحات شاد براى كودك، دور كردن ذهن 
كودك از آنچه رخ داده، دور كردن كودك از محيط هايى 
كه احساس خطر و عدم امنيت را براى وى پررنگ مى  كند، 
كشيدن نقاشى يا به كارگيرى روش هايى كه كودك بتواند 
مشكالت پيش آمده را به طور غيرمستقيم برون ريزى كند، 
خوب گوش دادن به حرف هاى كودك، تنها نگذاشتن 
كودك و در صورت نياز استفاده از داروهايى كه روان پزشك 

تجويز مى كند، بهترين راه هاى آرام كردن كودك است.
: آيا پرخاشگرى و فشار والدين و مربيان يا 
پرسش هاى مكررشان مى تواند زمينه ساز خودكشى يا 

فرار كودك و نوجوان از خانه و مدرسه باشد؟ 
بله، به همين دليل هرگز نبايد از كودك در مورد چند و 
چون بروز اين واقعه سوال شود، بلكه بهتر است كودك بنا 
بر ميل خود با فرد معتمد آگاه در مورد اين مساله صحبت 
كند. والدين حتما بايد به كودك بياموزند كه با چه كسى 

بايد در مورد مساله رخ داده صحبت كند.

كودكان آزارديده جنسى نياز به حمايت دارند

مرا مگذار و مگذر!
 مريم 

منصورى

 مهديه 
آقازمانى 

كودكانى كه مورد آزارجنسى 
قرار مى گيرند با مشكالتى مانند 

اضطراب، افسردگى، ترس، 
احساس گناه، پرخاشگرى، انزوا 

و اختالل خواب روبرو مى شوند. در چنين شرايطى 
نحوه برخورد والدين با كودك آزار ديده جنسى 

بسيار حائز اهميت است

اولين اصل در مورد آگاه كردن بچه ها براى 
مراقبت از خودشان اين است كه پدر و مادر با 
هم در قالب نمايش تمرين كنند كه هيجانشان را 
كنترل كنند و بدون اضطراب و خشم اطالعات 
را در اختيار بچه ها قرار دهند تا نگرانى در 
بچه ها ايجاد نشود. عالوه بر اين انيميشن  هاى 
آموزشى خوبى متناسب با سن بچه ها توليد 
شده كه «مراقبت از خود» را با زبان كودكانه به 
بچه ها ياد مى دهد، مانند انيميشن «خانم دانى» 
كه در مورد تربيت جنسى كودك توليد شده و 
اصال ترسناك نيست و توصيه مى كنم والدين 
از اين انيميشن كمك بگيرند. البته چند نمونه 
هندى از اين انيميشن ها هم در بازار وجود دارد 
كه ترسناك هستند و ترسناك بودن آموزش، 
تبعات بدى براى بچه ها به دنبال دارد. در يكى 
از اين انيميشن هاى آموزشى، در مورد نگاه 
كردن به بخش هاى خصوصى بدن و دست 
زدن به آنها صحبت مى شود و در آن از بچه ها 
مى پرسند كه «آدم بدها چه شكلى هستند؟» 
يكى مى گويد دست هاى بزرگى دارند، ديگرى 
توضيح مى دهد چشم هاى عجيب و دندان هاى 
بزرگى دارند و... ولى پاسخ اين است كه آدم 
بدها هم شبيه ساير آدم ها هستند و ممكن 
است خوراكى هاى خوشمزه داشته باشند. 

دوباره از بچه ها مى پرسند كه «مراقبت از بدن 
به چه معناست؟» و بچه ها پاسخ مى دهند يعنى 
تميز نگه داشتن بدن، حمام كردن و... در حالى 
كه اين نوع مراقبت كردن ها ظاهرى است و 
بدن مراقبت هاى مختلفى دارد. در اين انيميشن 
بيان مى شود كه هيچ كس نبايد به قسمت هايى 
از بدن كه با مايو مى پوشانيم، نزديك شود 
و اگر شخصى بخواهد به اين اندام ها نگاه 
كند، نگاهش پرخطر است و اگر دست بزند، 

لمسش پرخطر است. 

آموزش هاى مراقبت از خود را 
از 4-3 سالگى شروع كنيد

متاسفانه برخى افراد بيمار از بچه ها مى خواهند 
به اندام جنسى شان نگاه كنند يا خودشان اين 
كار را مى كنند. زمانى كه بچه ها را بدون ترس 
و اضطراب، در مورد محافظت از خود آموزش 
دهيم، از بسيارى از اتفاقات پيشگيرى خواهد 
شد. معموال از 3 تا 4 سالگى مى توان آموزش ها 

را شروع كرد و به كودكان ياد داد تا نقاط 
خصوصى بدنشان را بشناسند و از آن محافظت 
كنند. بچه ها بايد بدانند نبايد كسى به نقاط 
خصوصى بدنشان نگاه يا آنها را لمس كند 
و اين يك قانون است كه اگر اين اتفاق افتاد، 

«فرار كن، داد بزن و بگو نه». 
بايد به كودك بگوييم، اگر فردى به تو دست 
زد، الزم نيست آنجا بايستى. بايد فرار كنى و 
خودت را به يك آدم ايمن برسانى و بگويى 
اين فرد من را اذيت مى كند. نكته مهم در مورد 
آگاه كردن بچه ها اين است كه انتقال آموزش ها 
بايد بدون هيجان و استرس باشد و چگونگى 
بيان با توجه به اينكه بچه چقدر آموزش ها 
را مى پذيرد، متفاوت است. متاسفانه بسيارى 
از بچه ها خودشان اضطراب دارند و دادن 
اطالعات با استرس زياد به آنها باعث مى شود 
احساس خطر كنند و وابستگى شديدى به 
والدين داشته باشند بنابراين نياز نيست به 
هر بچه اى اطالعات مساوى داده شود. اين 
سطح استرس و اضطراب بچه هاست كه 
ميزان اطالعات را تعيين مى كند. نكته بعدى 
اين است كه والدين نبايد به غريبه ها اعتماد 
كنند. اين غريبه مى تواند معلم يا حتى دوست 
خانوادگى باشد و معموال اين اتفاقات توسط 
افرادى مى افتد كه بچه ها به آنها انس دارند و 
نه يك آدم غريبه و ناآشنا. يادتان باشد بچه ها 
زود اعتماد مى كنند و اگر فرد مورد نظر به 
آنها بگويد: «بيا با هم به اتاق بريم و با هم 
خوراكى بخوريم» بچه ها خيلى زود قبول 

مى كنند چون به وى اعتماد دارند.

كالس هاى آموزشى بايد 
محدوده سنى داشته باشد 

كالس هاى آموزشى كودكان بايد محدوده 
سنى داشته باشد. اين محدوده معموال دو سال، 
دو سال انتخاب مى شود، مثل كودكان گروه 
سنى بين 8 تا 10 سال، تا هم كودكان از نظر 
بلوغ جنسى و فيزيولوژيكى متفاوت نباشند 
و هم ميزان اطالعاتى كه به آنها داده مى شود 
متناسب با سنشان باشد. گاهى بچه ها كارى 
با هم ندارند ولى دادن اطالعات به بچه هاى 
كوچك تر در زمينه هاى مختلف نگران كننده 
است. گاهى اگر بچه ها از دو جنس مخالف 
باشند، كمتر آسيب مى بينند چون بچه هايى كه 
در دو جنس هستند گروه بندى هاى مختلفى 
را ايجاد مى كنند و راحت تر اتفاقات بد را به 
ديگران لو مى دهند ولى بچه هايى كه يك جنس 
هستند، بيشتر پشت هم را مى گيرند و باندبازى 

مى كنند و از ترس اينكه اگر حرفى بزنند از 
جمع دور مى شوند، معموال سكوت مى كنند. 

بر كالس بچه ها نظارت كنيد 
نظارت اصل مهمى است و والدين نبايد به 
راحتى به هر فضايى اعتماد كنند. خيلى خوب 
است كه گاهى سرزده برويم و ببينيم كه چه 
اتفاقى در كالس مى افتد. مادر ها خوب است 
كه با هم ارتباط داشته باشند و هر دفعه يك 
نفر سرزده وارد كالس شود. اين كار مى تواند 
هم احتمال برخورد هاى مشكوك را كاهش 
دهد و هم مادر مى بيند بچه ها چقدر امنيت 
دارند. يادتان باشد اعتماد كردن به حرف 
كسانى كه مى گويند «اينجا كالس خوبى 
بايد  خود  والدين  و  نيست  كافى  است»، 
هرازگاهى بر كالس ها نظارت داشته باشند. 
بيشتر آزارهاى جنسى توسط مردان انجام 
مى شود  و كم پيش مى آيد يك خانم مسن 
بخواهد پسربچه يا دختربچه اى را اذيت كند. 
با اين حال بهتر است يكى از والدين به طور 
نوبتى روى بردن و آوردن بچه ها به سرويس 

بهداشتى نظارت كند.

كالس خصوصى دونفره ممنوع!
گاهى پيش مى آيد كودك بعد از چند جلسه 
حضور در يك كالس آموزشى اصرار دارد 
ديگر در آن كالس شركت نكند. در چنين 
شرايطى حتما علت را از كودك جويا شويد 
و سپس كمى در اين باره تحقيق كنيد. هيچ گاه 
نگوييد ما پول داديم و بايد ادامه كالس را بروى. 
مدتى قبل مراجعه كننده نوجوانى داشتم كه 
در حال يادگيرى پيانو بود و معلم خصوصى 
داشت اما اين معلم پيانو تصاوير جنسى به 
وى نشان مى داد و لباسش را درمى آورد. اين 
نوجوان بارها گريه كرده بود كه من كالس 
پيانو را دوست ندارم ولى والدينش قبول 
نكرده بودند، تا اينكه بعد از 7 ماه همه چيز 
معلوم شده بود و بعد به دليل اختالالت روانى 

پيش آمده به مطب مراجعه كرده بودند. 
برخى افراد براى اينكه بچه ها را گول بزنند 
به آنها مى گويند، اين بازى بين من و توست 
و اگر كسى بفهمد، ديگر نمى گذارند كه ما 
با هم خوراكى بخوريم. متاسفانه بچه هايى 
كه رابطه عاطفى خوبى در خانه ندارند، اين 
رابطه را دوست دارند، درنتيجه توصيه مى كنم 
فضاهاى خصوصى براى آموزش كمتر ايجاد 
شود و والدين حتما سعى كنند در فضاهاى 

آموزشى حضور داشته باشند.

گاهى پيش مى آيد كودك بعد از چند جلسه 
حضور در يك كالس آموزشى اصرار دارد 
ديگر در آن كالس شركت نكند. در چنين 
شرايطى حتما علت را از كودك جويا شويد 
و سپس كمى در اين باره تحقيق كنيد. هيچ گاه 
نگوييد ما پول داديم و بايد ادامه كالس را بروى. 
مدتى قبل مراجعه كننده نوجوانى داشتم كه 
در حال يادگيرى پيانو بود و معلم خصوصى 
داشت اما اين معلم پيانو تصاوير جنسى به 
وى نشان مى داد و لباسش را درمى آورد. اين 
نوجوان بارها گريه كرده بود كه من كالس 
پيانو را دوست ندارم ولى والدينش قبول 
 ماه همه چيز 
معلوم شده بود و بعد به دليل اختالالت روانى 

برخى افراد براى اينكه بچه ها را گول بزنند 
به آنها مى گويند، اين بازى بين من و توست 
و اگر كسى بفهمد، ديگر نمى گذارند كه ما 
با هم خوراكى بخوريم. متاسفانه بچه هايى 
كه رابطه عاطفى خوبى در خانه ندارند، اين 
رابطه را دوست دارند، درنتيجه توصيه مى كنم 
فضاهاى خصوصى براى آموزش كمتر ايجاد 

حريم خصوصى را از 4 سالگى به فرزندانتان بياموزيد 

والدين معموال در مورد حضور فرزندشان در محيط هاى آموزشى نگران هستند و اين نگرانى بجاست 

چون ما بارها در محيط هاى آموزشى شاهد موارد آزار بچه ها بوده ايم و اين موارد در مدارس هم اتفاق 

افتاده، چه برسد به محيط هاى آموزشى خصوصى كه براى ما ناآشنا هستند اما اين دليل نمى شود كه چنين 

خطرى وجود دارد پس بچه ها را از محيط هاى اجتماعى دور كنيم. سوال مهم اين است كه چه آموزشى 

به بچه ها بدهيم؟ استاندارد هاى آموزشى بيان مى كنند كه كودكان نخست بايد مفهوم حريم خصوصى را بشناسند. به كودك بگوييد: «بدن ما بسيار 

ارزشمند است و ما نبايد اجازه دهيم هيچ كس به بدن ارزشمند ما به ويژه نواحى حساس دست بزند.» اين آموزش را در قالب بازى با عروسك به 

بچه نشان دهيد. با اين مضمون كه قسمت هايى را كه مى پوشانيم براى ما باارزش است. اگر كودك بزرگ تر بود و كنجكاوى كرد كه چرا؟ مى گوييم: 

«چون مى خواهيم با اين عضو از بدنمان بچه دار شويم.» در غير اين  صورت لزومى ندارد در اين زمينه به بچه توضيح بدهيم. 

بايد براى كودك توضيح بدهيم همان طور كه مادر طال و جواهراتش را جاى امنى مى گذارد و هميشه در دسترس نيست، نقاط خصوصى بدن نيز 

مربوط به خودمان است و نبايد در معرض ديد همه باشد و كسى حق ندارد به آن دست بزند يا لمس كند. اگر كسى اين كار را كرد حتما بايد با 

صداى بلند اعتراض كنيم و از آنجا دور شويم. اين آموزش را مى توانيم با فرمول «نه برو بگو» با بازى به بچه آموزش دهيم، مثال در خانه يك لحظه 

به اندام خصوصى بچه دست مى زنيم و بعد به او مى گوييم با صداى بلند بگو نه و بدو برو از اتاق بيرون و به بابا اطالع بده، حتى معلم و آشنايان 

و دوستان هم حق ندارند به نقاط خصوصى دست بزنند يا نگاه كنند. 

مبحثى هم در مورد گروه همساالن است كه بايد در مورد آن به بچه ها آموزش دهيم كه اگر دوستان همسن و سال آنها چنين كارى كردند، به اين 

معنى نيست كه آنها بد هستند، بلكه به دليل كنجكاوى اين كار را مى كنند و نياز به داد زدن و دور شدن نيست و بايد بگوييم بيا يك بازى ديگر 

انتخاب كنيم چون اين يك بازى خصوصى است و من آن را دوست ندارم. توصيه مى شود پدر و مادر هر 3-2 ماه يكبار از كودكشان بپرسند كه 

آيا تابه حال كسى به اندام خصوصى اش دست زده يا نه؟ سپس اگر پاسخ مثبت بود با خونسردى كامل از او بخواهند كه برايشان توضيح دهد. 

فراموش نكنيد در مورد آموزش كودكان به هيچ وجه نبايد ترس و نگرانى در آنها ايجاد كرد زيرا ممكن است كودك از توضيح آنچه اتفاق افتاده 

سر باز بزند. يادتان باشد گاهى كودك ممكن است از اين كار آسيب نبيند و لذت هم ببرد ولى وقتى سنش باال رفت و آن خاطره را يادآورى كرد 

حس بدى خواهد داشت بنابراين با راهكار درست بايد مانع اين اتفاق شد.

 دكتر ميترا 
حكيم  شوشترى

فوق تخصص روان پزشكى 
كودك و نوجوان

 عاطفه كيانى نژاد
روان شناس حوزه كودك

براى آگاه كردن كودكان از انيميشن هاى مناسب كمك بگيريد 

از 3 تا 4 سالگى مى توان 
آموزش هاى خودمراقبتى را براى 

كودكان شروع كرد و به آنها ياد 
داد نقاط خصوصى بدنشان را 

بشناسند و از آن محافظت كنند. 
بچه ها بايد بدانند نبايد كسى به 

نقاط خصوصى بدنشان نگاه يا آنها 
را لمس كند و اين يك قانون است 
كه اگر اين اتفاق افتاد، «فرار كن، 

داد بزن، بگو نه» 


