
تاثیر سوء استفاده جنسی از كودكان در بزرگسالی 
سوءاستفاده جنسی از دوران کودکی می تواند طیف گسترده ای از آثار 
را در بزرگسالی به دنبال داشته باشد. برخی بازماندگان بالغ مشکالت 
بهداشت روان کمی دارند، در حالی که برخی دیگر بسیاری از مشکالت 
سالمت روان را تجربه می کنند. سوءاستفاده نوعی تروماست. تروما 
وضعیتی تکان دهنده، شدید و پریشان کننده است. آثار آن شامل ترکیبی 

از عوامل است:

 شدت هر نوع تروما یا ضربه ای که فرد قبال تجربه کرده است.
 شدت تروما یا ضربه

 فرد چقدر به شخصی که سوءاستفاده کرده نزدیک بوده است.
 سوء استفاده چه مدت طول کشیده است.

 اگر به افرادی که اعتماد دارد، موضوع را گفته، چگونه نسبت به 
سوء استفاده واکنش نشان دادند؟ آیا آنها فرد آسیب دیده را باور داشتند 

و از او حمایت کردند یا او را تنها گذاشتند؟

برخیازقربانیانسوءاستفادهازکودکدچاربیماریهایروانیخاصیمیشوند

سوءاستفاده از کودکان
کودکانی که از نظر جسمی یا   

جنسی مورد آزار و اذیت قرار 
می گیرند، بیشتر در معرض 
خطر ابتال به مشکالت روانی 
هستند اما شدت این مشکالت به زمان شروع 
سوءاستفاده، مدت آن و شدت سوءاستفاده بستگی 
دارد. مطالعه انجام شده در دانشگاه آالباما در 
بیرمنگهام، نشان می دهد سوء استفاده در کودکان 
5 ساله یا باالتر ممکن است بیشترین تاثیر را 
بر سالمت روان بگذارد و کودکانی که سنشان 
13سال به باال باشد، افسردگی و اضطراب زیادی 
را تجربه می کنند و احتماال در آینده، این عالئم 

بیشتر خواهند شد. 
تجربیات ما در دوران کودکی نقش مهمی در شکل 
دادن سالمت و بهزیستی ما در طول زندگی دارند. 
سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی می تواند 
زخم هایی به جا بگذارد که مدت طوالنی ادامه 

می یابند.
بسیار  سوء استفاده  گزارش  از  افراد  برخی 
می ترسند. آنها ممکن است احساس خجالت، 
گناه یا شرم کنند. بعضی افراد خود را سرزنش 
می کنند یا معتقدند سزاوار تجاوز بوده اند. برخی 
دیگر سوءاستفاده را گزارش می دهند اما جدی 
گرفته نمی شود. سوء استفاده جنسی جرم است و 
می تواند تاثیر زیادی بر سالمت و بهزیستی بگذارد.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، هر فرد زیر 
18 سال »کودک« نامیده می شود. سوءاستفاده 
جنسی شامل هرگونه تماس جنسی بین کودک 
و بزرگسال یا استفاده از کودک برای اهداف 
جنسی است. این کار اغلب توسط کسی انجام 
می شود که کودک او را می شناسد و به وی اعتماد 
دارد. استثمار جنسی نوع دیگری از سوءاستفاده 
جنسی کودک است. این اتفاق زمانی می افتد که 
کودک در ازای پول، مواد مخدر، غذا، پناهگاه 

و... درگیر رابطه جنسی شود.
کودکانی که با بیماری روانی، ناتوانی در یادگیری 
یا ناتوانی جسمی زندگی می کنند، 2برابر بیشتر از 
همساالن خود احتمال دارد سوءاستفاده جنسی را 
در کودکی گزارش دهند. این مشکالت بهداشتی 
همچنین ممکن است شناسایی مشکالت سالمت 
روان، مانند اختالل استرس پس از سانحه که 

با سوءاستفاده در ارتباط است، دشوارتر کند.
در حالی که سوءاستفاده جنسی کودک در هر 
جامعه ای ممکن است رخ دهد، عواملی مانند فقر، 
بی خانمانی، از دست دادن خانواده و نژادپرستی 

می توانند خطر را افزایش دهند.
قربانی  1نفر  6پسر،  هر  از  می شود  تصور 
سوء استفاده جنسی باشد. مردان بسیار کمتر از 
زنان به عنوان قربانی سوء استفاده جنسی شناخته 
می شوند، احتماال کمتر جدی گرفته می شوند و 

به ندرت برای معالجه اقدام می کنند. 

آثار بهداشتی سوءاستفاده
عدم اعتماد: سوءاستفاده ممکن است احساس 
فرد را به خطر بیندازد که جهان مکانی امن نبوده 
و توانایی او در اعتماد به دیگران را مختل کند. 
خصوصا اگر رابطه نزدیکی با متجاوز داشته باشد.
ممکن است فرد آسیب دیده خود را به دلیل 
سوء استفاده مقصر بداند، احساس سختی نسبت 
به عزت نفس خود داشته باشد یا به آینده امیدوار 

نباشد.
مطمئنا احساسات منفی زیادی خواهد داشت 

که مقابله با استرس روزمره را دشوار می کند.
 ضربه: تحریک پذیری یعنی عمل قبل از فکر 
کردن در مورد عواقب که می تواند به فعالیت های 

مخاطره آمیز منجر شود.
 عصبانیت: ممکن است او نتواند عصبانیت 

خود را کنترل کند.
 تفکیک: با تفکیک، ذهن برای محافظت از 

خود، خودش را از وقایع دردناک جدا می کند. 
ممکن است فرد آسیب دیده سخت به خاطر بیاورد 
که چه اتفاقی افتاده و احساس کند دنیای اطراف 
او واقعی نیست یا  بدنش مال خودش نیست. این 
یک واکنش متداول در برابر درد و ترس است.
 خودآسیب زنی: ممکن است فرد به خودش 
آسیب بزند اما قصد نداشته باشد زندگی خود 
را تمام کند. این اقدام ممکن است روشی برای 

کنار آمدن با افکار یا احساسات دشوار باشد.

واكنش های متداول به تروما و ضربه 
 بیماری روانی: تجربه سوءاستفاده جنسی 
در دوران کودکی به معنای ابتال به بیماری روانی 
نیست، بلکه یکی از عوامل خطر است. افرادی 
که سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی را تجربه 
می کنند، ممکن است خطر بیشتری برای تجربه 
اختالالت اضطرابی مانند اختالل استرس پس از 
سانحه، افسردگی، اختالل در خوردن غذا، اختالل 

دررفتگی و اختالالت شخصیتی داشته باشند.
مواد:  از  استفاده  به  مربوط  مشکالت   
بازماندگان سوء استفاده جنسی از کودکی بیشتر 
در معرض خطر اعتیاد به الکل و سایر مواد 
مخدر قرار دارند و احتمال استفاده از مواد در 
سنین جوانی بیشتر است. همچنین ممکن است 
به سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی مانند 
افسردگی، عزت نفس پایین یا اختالل استرس 
پس از ضربه و خطر ابتال به مشکالت ناشی از 
مواد ارتباط برقرار کند. مواد ممکن است روشی 

برای مقابله با تجربیات دشوار باشد.
برای شخص آسیب دیده مهم است که در اسرع 
وقت کمک پیدا کند. برقراری ارتباط با افرادی 
که به او اهمیت می دهند و حمایت می کنند، 

می تواند وی را از تاثیرات منفی سوء استفاده 
جنسی در دوران کودکی محافظت  و به بهبود 
او کمک کند. متاسفانه، بسیاری از مردم احساس 
می کنند  صحبت کردن در مورد سوءاستفاده جنسی 
در دوران کودکی ناخوشایند است، حتی اگر 
می دانند این اتفاق رخ داده و جرم است. برخی 
از بازماندگان وقتی از تجربیات خود صحبت 
می کنند از حمایت هایی مانند خانواده، دوستان 
و اعضای جامعه برخوردار می مانند. این حمایت 
می تواند باعث بهبود و احساس خوب دوباره شود. 
با  مرتبط  مشکالت  برای  می توان  طرفی،  از 
سوءاستفاده جنسی در کودکان کمک گرفت. 
درمان برای بازماندگان بزرگسال ممکن است 

کمک کند:
 کودک افکار و احساسات نگران کننده، مانند 
سرزنش خود، گناه یا اعتمادبه نفس پایین را کنار 

بگذارد.
مانند  غیرمفید،  مقابله ای  راهبرد های  بر   

آسیب زدن به خود یا خودخوری غلبه کند.
 مهارت های سالم، مانند ایجاد اعتماد و مرزهای 

سالم در روابط ایجاد کند.
بزرگ ترها معموال برای کمک و تشویق بچه ها 
حضور دارند. آنها از بچه ها مراقبت می کنند، 
به آنها کمک می کنند تا چگونگی انجام کارها 
را یاد بگیرند، راه درست رفتار کردن را به آنها 
نشان می دهند و کارهای خوبی را که بچه ها 
انجام می دهند، تشویق می کنند. بیشتر بزرگساالن 
با بچه ها خوب رفتار می کنند اما بعضی از آنها به 

جای کمک، به بچه ها آسیب می رسانند. 
کودک آزاری، سوءاستفاده و خشونت روی همه 
کودکان تاثیر می گذارد، مهم نیست که آنها در کجا 
زندگی می کنند، خانواده شان چقدر پول دارند یا 

با چه کسی زندگی می کنند. ممکن است کودک 
از سوی والدین، ناپدری، اعضای فامیل، پرستار، 
معلم، مربی یا کودک بزرگ تر مورد آزار و اذیت 
قرار گیرد. کودک آزاری می تواند در هر نقطه مثل 
خانه، مدرسه، محل مراقبت از کودک یا حتی 

اماکن مشخص دیگر رخ دهد.
کودکی که به شدت صدمه دیده، باید موضوع 
را سریع به بزرگسالی قابل اعتماد بگوید. این کار 
می تواند سخت باشد زیرا متخلف )شخصی 
که به کسی صدمه می زند یا به فردی آسیب 
می رساند( ممکن است کودک را ترسانده باشد 

تا ساکت بماند. 

چگونه بفهمید كه كاری سوءاستفاده 
نامیده می شود؟

اشکال بسیاری از سوء استفاده وجود دارد، از 
جمله کتک زدن، فریاد زدن مداوم و تماس 
جنسی. کودکی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، 
ممکن است انواع مختلف سوءاستفاده یا یک 
نوع را تجربه کند. سوءاستفاده انواع مختلفی 
دارد؛ جسمی، جنسی، کالمی، عاطفی و غفلت.
سوء استفاده جسمی: سوء استفاده جسمی شامل 
هرگونه ضربه با دست یا جسم سخت مانند 
کمربند می شود، به خصوص ضربه هایی که کبودی 
یا بریدگی ایجاد می کنند. تکان دادن، فشار آوردن، 
خفگی، گرفتن دردناک و لگد زدن نیز می تواند 

سوء استفاده بدنی باشد.
سوء استفاده جنسی: بدن شما دارای قسمت های 
خصوصی است. قسمت هایی که توسط لباس یا 
لباس زیر شما پوشانده شده است: سینه، مهبل و 
باسن دختران و آلت تناسلی و باسن پسران. اگر  
فرد بالغ یا کودک دیگری قسمت های خصوصی 

یک کودک را لمس کند یا به کودک بگوید که 
او را لمس کند، این کارها سوءاستفاده جنسی 
است. وقتی این اتفاق بیفتد، فرد ممکن است به 
بچه بگوید این لمس کردن یک راز است و نباید 
آن را به کسی بگوید اما کودک مجبور نیست 
این راز را مخفی نگه دارد، بلکه باید موضوع 
را به فرد یا افراد بالغ مورداعتمادش بگوید، تا 

به او کمک کنند.
افراد برای توضیح سوء استفاده جنسی، در مورد 
لمس های خوب و لمس های بد صحبت می کنند. 
همه ما می دانیم چه حسی خوب است. این حس 
ممکن است در آغوش گرفتن توسط مادر یا پدر، 
صرف یک میان وعده همراه مادربزرگ، شنیدن 
یک داستان یا نوازش و بازی با حیوان خانگی 
باشد اما برخی لمس ها احساس بد یا گیج کننده ای 
ایجاد می کنند. والدین باید به کودک بگویند که 
بدن او مال خودش است و به دیگران بگوید که 
دوست ندارد او را لمس کنند. تماس جنسی بین 

بزرگساالن و بچه ها خوب نیست.
نوع  این  عاطفی:  یا  کالمی  سوء استفاده 
انجام  زدن  بدون دست  می تواند  سوءاستفاده 
شود. اگر کسی تمام وقت فریاد بزند، بچه را با 
اسم ناشایست صدا کند یا تهدید کند که بچه 
را ترک خواهد کرد یا او را به فرزندخواندگی 
می فرستد، سوءاستفاده کالمی انجام داده است. 
همه بچه ها باید با والدین خود زندگی کنند که 
در بزرگسالی آنها را دوست بدارند و از آنها 
حمایت کنند. این طبیعی است که والدین از 
بچه های خود عصبانی شوند ولی اگر بیشتر اوقات 
فریاد بزنند و تنبیه و تهدید کنند، کودک احساس 
بدی نسبت به خود پیدا می کند. واقعا مهم است 
که کودک به یک بزرگسال قابل اعتماد بگوید که 

چنین اتفاق هایی برای او می افتد.
غفلت جسمی: غفلت هنگامی اتفاق می افتد که 
بچه ها در خانه ای زندگی می کنند که بزرگساالن، 
امکانات اساسی که همه بچه ها به آنها نیاز دارند، 
مانند غذا، لباس تمیز و جای خواب برای استراحت 
فراهم نمی کنند. وقتی والدین یا سرپرستان از بچه ها 
غفلت می کنند، آنها از امکاناتی مانند حمام کردن، 
جای خواب گرم، معاینه دوره ای یا دریافت دارو 

در صورت بیماری محروم می مانند.
برای کودک سخت است که به کسی بگوید 
اساسی زندگی را دریافت نمی کند.  امکانات 

والدین یا سرپرستان ممکن است مشکالتی از 
قبیل از دست دادن شغل، مشکالت خانوادگی 
یا استفاده از مواد مخدر داشته باشند. مهم نیست 
که چرا این اتفاق می افتد، کودک باید به کسی 
بگوید، سپس  می تواند وسایل مورد نیاز خود 
را درخواست کند. والدین یا مراقبان نیز باید به 

کودک کمک کنند.

چگونه به كسی بگویید چه اتفاقی 
 افتاده؟

همان طور که می دانید برای کودکان مهم است 
که در صورت صدمه دیدن، آسیب دیدن یا مورد 
آزار و اذیت قرار گرفتن، با کسی صحبت کنند. 

توصیه هایی در این زمینه وجود دارد:  
 بهترین فرد برای کمک، پدر و مادر کودک 
هستند و در درجه اول بهتر است از آنها کمک بگیرد.

 با فرد بالغ مورداعتماد صحبت کند.
 با فرد معتمد از طریق تلفن صحبت کند.

بزرگسال  به  نامه ای  یا  بنویسد  یادداشت   
مورداعتماد ارسال کند.

 به فرد قابل اعتماد در مدرسه بگوید، مانند 
مشاور مدرسه، مراقب بهداشت، معلم یا مربی

 موضوع را به مادر یا پدر یک دوست، برادر 
بزرگ یا خواهر بزرگ خود بگوید.

نحوه گفتن یک کودک و اینکه یک کودک به 
چه کسی می گوید با توجه به شرایط متفاوت 
خواهد بود. کودکانی که به بزرگساالن اطالع 
می دهند که کسی به آنها صدمه می زند، حتی 
اگر کسی باشد که آنها دوستشان دارند، ممکن 
خودشان  همچنین  و  بچه ها  سایر  به  است 

کمک کنند. 
صحبت کردن در مورد این مسائل شجاعت 
زیادی می طلبد. گاهی اوقات طول می کشد تا 
کودک احساس قدرت کند و در مورد موضوع 
حرف بزند. خوب است فقط بداند که در پایان، 
گفتن به یک فرد مطمئن شجاعانه ترین کاری 
است که یک بچه می تواند انجام دهد. هنگامی 
که کودک برای ایمنی و خوشبختی و جلوگیری 
از وقوع سوءاستفاده قدم بردارد، واقعا احساس 

خوبی خواهد داشت.
 www.kidshealth :منابع
www.mentalhealth&substance
www.BCdivision

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

همه ما می دانیم چه 
حسی خوب است. 

این حس ممکن 
است در آغوش 

گرفتن توسط مادر 
یا پدر، صرف یک 
میان وعده همراه 

مادربزرگ، شنیدن 
یک داستان یا 

نوازش شدن باشد 
اما برخی لمس ها 

احساس بد یا 
گیج کننده ای ایجاد 

می کنند. والدین 
باید به کودک 

بگویند که بدن او 
مال خودش است 

و به دیگران بگوید 
که دوست ندارد 
او را لمس کنند. 

تماس جنسی بین 
بزرگساالن و بچه ها 

خوب نیست

شماره تلفن  همراه 
سازمان آگهی  هفته نامه »سالمت«

09125725749

7کودکان شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت


