
 

 
 

سوء استفاده جنسي از كودكان چيست؟ 
سوء استفاده جنسي از جمله آسيب هايي است كه 

همواره كودكان را تهديد مي كند.  
كودك آزاري جنسي پديده شايعي است كه در 

بسياري از موارد هرگز افشا نمي شود ولي آسيب هاي 
ناشي از آن در برخي موارد غير قابل جبران بوده و يا 

 به سختي جبران مي شود.
گسترش فناوري هاي اطالعاتي ، ارتباطي و افزايش 
امكان دسترسي كودكان به فعاليتهاي فوق برنامه و 

، نياز جامعه ،  ارتباط با ديگران در خارج از منزل
خانواده ها و كودكان را براي دريافت آموزش هاي 

 پيشگيري از آزار جنسي افزايش مي دهد.
 

 تعريف كودك آزاري
بر اساس پيمان نامه حقوق كودك، كودك آزاري اين 
طور تعريف مي شود : تماس جنسي يك فرد بزرگسال 

 سال) كه 18 سال) با يك كودك(كمتر از 18(باالي 
معموالً با استفاده از زور و يا فريب دادن قرباني اتفاق 
مي افتد . چنانچه مهاجم در سن نوجواني است فاصله 
سني مهاجم و قرباني بايد زياد باشد تا كودك آزاري 

تلقي شود. بر اساس اين تعريف تماس جنسي بين دو 
. كودك همسال كودك آزاري محسوب نمي شود

 
 

 

  انواع سوء استفاده جنسي

لمس كردن بدن (از روي لباس يا بدون لباس)، 
 )، دهاني ،مقعدي(تماس جنسي تناسلي ، بوسيدن

، عكسبرداري يا تصويربرداري نمايشگري جنسي 
جنسي ، انتشار تصاوير و پيام هاي جنسي برا ي 

كودكان در اينترنت و رسانه ها،(كنجكاوي جنسي بين 
 )همساالن و كودكان سوءاستفاده جنسي نيست.

 
مهاجمين از چه راه هايي مانع افشاگري 

 كودك آزار ديده مي شوند
سرزنش كودك و تقويت احساس شرم در كودك، ،

مقصر جلوه دادن او ، ترساندن كودك از واكنش 
احتمالي اطرافيان، تهديد كودك به آزارهاي بيشتر، 

، طبيعي جلوه دادن رفتار ، گيج نمودن كودك 
تطميع كردن و رشوه دادن . 

 
 ميزان شيوع اين مشكل چقدر است؟

تخمين دقيق شيوع اين پديده در جامعه دشوار است. 
 نفر 1 دختر4اما برخي آمارها نشان مي دهد كه از هر 

 سالگي آزار جنسي 18 نفر قبل از 1 پسر 6و از هر 
مي بينند. بيشترين دوره سني كودك آزاري جنسي 

اتفاق مي  افتد.  سالگي  8 – 11بين كودكان در 
 

بيشتر چه افرادي مهاجمين كودك آزاري 
 جنسي هستند؟

 بچه هاي بزرگتر ،خويشاوندان،  افراد خانواده والدين،
ه دهندگان ئ ارا ، پرستار كودك ، مربيان ،فاميل

  افراد غريبه و ....،خدمات آموزشي و فوق برنامه
(والدين يا مراقبين و مردان بيشترين مهاجمين 

 هستند .)
عالئم هشداردهنده سوء استفاده جنسي          

 در كودك

 قرمزي و التهاب در نواحي پوستي عالئم جسماني:
 اندام تناسلي، عفونت ادراري ، دل درد و....

زياده روي در خود ارضايي كه مانع پرداختن به 
 فعاليت هاي ديگر شود.

 خشمگيني بدون علت ، رفتارهاي تغيير در روحيه:
 اسرارآميز.

 منزوي شدن يا        تغيير در رفتار هاي اجتماعي :
 دور شدن از دوستان و خانواده .

افت درسي ، بي ميلي تغيير دروضعيت تحصيلي: 
 براي رفتن به مدرسه .

اگر به موضوع مشكوك هستيد از فرزندتان بپرسيد: 
آيا كسي با دست زدن به قسمت هاي خصوصي بدنت 

؟ تو را ناراحت كرده است
 
 



 

 
 

 آنچه كودكان بايد بياموزند

 خصوصي بودن اندام هاي جنسي مانند پستان ها ، *
 سالگي 4 تا 3باسن و اندام تناسلي را بايد از سن 

 سالگي كودك بايد كامالً 5به كودكان  آموزش داد و تا 
 اين موضوع را درك كرده باشد .

 اسامي واقعي اندام هاي تناسلي و لزوم توجه و *
 مراقبت از اندام هاي تناسلي را بايد به اوآموزش داد.

به كودك آموزش دهيد كه هيچ كس نبايد به * 
 بخش هاي خصوصي بدن تو دست بزند.

راه هايي را كه مهاجمين كودكان را مي فريبند * 
 بايد به كودكان آموزش داد .

اگر كودك در موقعيت خاصي قرار گرفت كه * 
احساس ناراحتي كرد بايد  به غريزه خودش اعتماد 

كرده و  فوراً محل را ترك كند و يا به درخواستي كه 
 منجر به ناراحتي او شده پاسخ منفي دهد.

 به او توضيح دهيد كه اگر در معرض سوءاستفاده  *
جنسي قرار گرفت، در اين مواقع او بي گناه است. 

دانستن اين موضوع به او كمك مي كند كه در صورت 
بروز چنين اتفاقاتي جريان را راحت تر براي شما 

 تعريف كند.
سوء استفاده جنسي تحت هيچ حالت و موقعيتي * 

طبيعي و پذيرفته نيست و رازداري و كتمان در اين 
 مسأله جايز نيست .

 

 نه،برو،بگو
اين فرمول ساده به خوبي راه پيشگيري را روشن 

مي كند . به فرزندانتان بگوييد كه اگر كسي بخواهد به 
بدنتان دست بزند ، اول بگويند ”نه“ و سپس ”بروند“ 

يعني از فرد سوء استفاده كننده دور شوند و در نهايت 
 نيز موضوع را با ما ( پدر يا مادر ) در ميان بگذارند.

فرزندان خود را آموزش دهيد كه اگر در موقعيتي قرار 
گرفتند كه كسي بخواهد از آن ها سوءاستفاده كند يا 

اين كار انجام شده باشد ، حتماً موضوع را به پدر و 
 .مادر خود يا فرد بزرگسال مطمئني بگويند
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