
سوء استفاده جنسی از کودکان

.

نظرعادله عیسی دکتر 

النعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گی



سو استفاده جنسی چیست
ازکهجنسیهایفعالیتدرکودکشدنگیردرازاستعبارت
وعرف،شرعخالفبرونبودهمتناسبتکاملیورشدیسطحنظر

استاجتماعیقوانین

(سال18باالی)بزرگسالفردیکجنسیتماس:قانونیتعریفدر
دادنقرارفشارتحتبامعموالکه(سال18ازکمتر)کودکیکبا
نمودناغوایادادنفریبطریقازیاوزورازاستفادهو

افتدمیاتفاققربانی

کودکاوباسنیتفاوت:باشدسال18زیرمهاجمفرداگر
واداررابطهبهزوربهرااویاباشدتوجهقابلقربانی
باشدکرده
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نظر رشدی متناسب بوده و به طور 

طبیعی در بسیاری از کودکان دیده می 

شود،مثل برخی کنجکاوی ها ی جنسی بین 

.همساالن در کودکان پیش دبستانی 

اینگونه رفتارها سو استفاده جنسی 

محسوب نمی شود 



.

،

درصد دخترها 25تا 10جامعه آمریکا،در 

سالگی به شکلی قربانی سو 18قبل از 

استفاده جنسی قرار می گیرند

سالگی 18سن قربانیان از شیرخوارگی تا 

متفاوت است

سال11تا 8:بیشترین رده سنی 

درصد قربانیان بیش از یک بار 50تا 

تجربه آزار جنسی داشته اند

والدین مذکر بیشترین میزان آزار جنسی 

را مرتکب شده و والدین مونث موارد 

کمتر

درصد بچه ها توسط افراد آشنا و 60

درصد آنها 30مورد اعتماد خانواده و 

میزان 
شیوع 
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عوامل خطر در کودک آزاری جنسی 

عوامل مربوط به محیط اجتماعی

زندگی در محیط هایی که افراد •
بزهکار حضور دارند

عوامل مربوط به شرایط خانوادگی

بیماری های روانی خاص در افراد خانواده•

انزوای اجتماعی•

نزدیکی بیش از حد روابط افراد خانواده•

زندگی تعداد زیاد افراد خانواده در فضای کوچک و •
نزدیکی بیش از حد افراد

مشخص نبودن حریم و حد و مرز بین افراد•

ساختار خشک و غیر منعطف در خانواده•

ارتباط ضعیف زوجین•

ضعف مهارتهای فرزند پروری•

درگیری والدین در رفتارهای بزهکارانه•

عوامل مربوط ویژگی های کودک

نا توانی های جسمی یا ذهنی•

دختر بودن•

سنین قبل تا اوایل بلوغ•
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عوامل خطر درمهاجمین  

سابقه آزار دیدگی جنسی 

داشتن مشکالت روانی 

انفعال و بی کفایتی از نظر اجتماعی 

سنین نوجوانی

6



در چه موقعیت هایی حتمال آزار جنسی بیشتر است؟

موقعیت هایی که نظارت والدین  به طور طبیعی در آنها کاهش می یابد

.موقعیت هایی که فرد بزرگسال با کودک تنها هستند

حضور دو کودک در کنار یکدیگر به منظور بازی و سرگرمی به خصوص اگر 
تفاوت سنی قابل توجه باشد

اعتماد بیش از حد والدین به برخی شرایط و برخی افراد باعث می شود 
بطورطبیعی  نظارت آنها بر کودک کاهش یابد

مهاجم باید بتواند به خانواده و کودک نزدیک شود و زمان کافی برای 
گذراندن با کودک داشته باشد

7



بیشتر چه افرادی ممکن است کودک را مورد آزار جنسی قرار دهند؟

دسترسیکودکبهکهغریبهافرادسویازجنسیآزارارتکاباحتمال

نیستزیاددارندکمی

انددیدهجنسیآزارکسانیتوسطکودکاندرصد60گزارشاتاساسبر

کودکباطوالنیمدتبهواندبودهخانوادهافراداعتمادموردکه

اندبودهتعاملدر

حالعیندروجلبرامراقبیناعتمادکنندمیسعیافراداین

نظربهطبیعیرفتارشانکهطوریکنند،بهرفتارافرادسایرمشابه

برسد



در چه مواردی تشخیص آزار جنسی برای کودک  و  والد 

؟دشوار است

لحاظ نوع ارتباطشان با کودک امکان مشاهده یا لمس برخی از افراد که به 

بخش هایی از بدن برهنه یا نیمه برهنه کودک را دارند مثال در زمان 

...انجام برخی فعالیت های ورزشی ،هنری،و

تکرار افراطی و نامتناسب رفتارهایی که زمینه جنسی دارند،باید 

.حساسیت کودک و والد را نسیت به احتمال بروز آزار جنسی باال ببرد



مهاجمین از چه راههایی مانع 
افشاگری کودک می شوند؟

تهدید کردن طبیعی جلوه دادن 
این رفتار

ترساندن کودک سرزنش کودک 
وانداختن مسئولیت 

آزار به دوش 
کودک

تقویت احساس شرم 
در کودک
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آزار جنسی کودکان چه اثراتی بر 
کودک و خانواده دارد؟

وبرایگرددمیمحسوبخانوادهبرایبحراننوعیواقعهاین

باشدذاشتهمخربیاثراتتواندمیکودکوخانواده

استاندکمسالهاینباکودکانسازگاریتوانایی

یا،جسمیمدتدرازمدت،یاکوتاهتوانندمیهاآسیب

یافردیبینتکاملی،روابطیارشدیهایزمینهبهروانی،مربوط

باشدشغلییاتحصیلی،عملکرداجتماعی



آزار جنسی کودکان چه اثراتی بر کودک و 
خانواده دارد؟

:اثرات بر خانواده
خانوادهمشکل در روابط بین افراد 

والدینشدن رابطه عاطفی بین متزلزل 

فرزندگناه و ناتوانی در انجام وظیفه مراقبت از احساس 

خانوادهاحساسات منفی بین اعضای بروز 

بروز هیجانات مثبت افراطی

به کار گیری روشهای نامناسب فرزند پروری

بروز مشکل در تعامل خانواده با اطرافیان

افت عملکرد شغلی والدین و آسیب های اقتصادی



مشکالت روانی بعد از آزار جنسی 

احساس  ناتوانی یا درماندگی در کودک< --شوک شدید : حاد 

آزار جنسی اگر به دفعات تکرار شود و مدت طوالنی ادامه داشته : مزمن

اختالل استرس پس از : آسیب های هیجانی و رفتاری طوالنی مدت < --باشد

سانحه،اختالل افسردگی اساسی ،اختالالت خلقی،اختالالت مصرف 

مواد،بزهکاری،فرار از مدرسه یا منزل،بروز رفتارهای جنسی که منجر به

طرد شدن شود،کاهش کفایت اجتماعی و اعتماد به نفس،احساس گناه و 

شرم،خودسرزنش گری،مشکالت تحصیلی،اختالالت غذا خوردن،نداشتن امید به

آینده،اقدام به خودکشی



مشکالت روانی بعد از آزار جنسی 

کودک رفتارهایی که قبال انجام نمی داده : سنین پایین تر در 

زیاد ،وابستگی شدید به مراقب،شب لجبازی،اضطراب :می دهدبروز 

ادراری،شکایت های مکرر جسمی ،مشکالت خواب،تغییرات خلقی،بروز 

رفتارهای جنسی یا اشارات جنسی مکرر در بازی ها یا نقاشی ها،فکر 

خودکشی،خیره شدن مکرر به یک نقطه یا در فکر فرورفتن به مدت 

طوالنی،خیال بافی بیش از حد،تغییر در عملکرد مدرسه یا امتناع از 

مدرسه رفتن

رفتارهای پرخاشگرانه،رفتارهای جنسی نامتناسب :سنین باالتر 

،اقدام به خودکشی،آسیب رساندن به خود یا دیگران،آتش افروزی 



شدت ،مدت : مشکالت روانی بعد از این مساله تحت تاثیر عوامل مختلف

سطح شناختی ،آزار،دفعات بروز ،سن ،جنس، معنای آزار برای کودک 

کودک،رابطه کودک با مهاجم ،میزان برخورداری از حمایت های 

خانوادگی و اجتماعی،میزان برخورداری از مداخالت تخصصی و 

درمانی،عملکرد خانواده،ویژگی های فرهنگی و اجتماعی

شدت آزار جنسی زیاد و به روشهای :  آسیب بیشتر دراین  شرایط

غیرمعمول و توام با تهدید و ارعاب یا تکرار شونده،مواردی که 

کودک به لحاظ سنی یا جنسی قابلیت سازگاری کمتری با واقعه داشته 

مشکالت روانی پس از واقعه تحت تاثیر چه عوامل مختلفی هستند؟
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آسیب دستگاه تناسلی

امکان بروز حاملگی ناخواسته در نوجوانی

تخریب بسیاری از ساختمانهای مغزی و ارتباطات عصبی

عدم کنترل تکانه 

سطح باالی اضطراب 

نقص در حافظه

نقص در کنترل عواطف

مشکالت تحصیلی

آیا کودک آزاری جنسی آزار جسمی نیز در پی دارد؟
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پنهان کردن آزار جنسی چه پیامدهایی برای کودک دارد؟

اختالل تمرکز

مشکالت 

تحصیلی 

طرد شدن و 
انزوا

پیامدهای 
اجتماعی

شدیدخشم

لجبازی

مقابله جویی

مشکالت 
هیجانی

–خطاهای شناختی 

مشکالت رفتاری

مشکالت 
روانی



آیا کودکان آزار دیده بیش از هم ساالن خود رفتار 

های جنسی نشان می دهند؟

راکودکذهنیفضایواقعهاینخاطرهجنسیآزاردنبالبه

راخاطراتروزانههایفعالیتحینکودک<--نمودهاشغال

داشتخواهدبیشتریجنسیاشاراتویادآوری

ممکن است کودک از طریق تهاجم جنسی به دیگران در صدد انتقام 

جویی برآید

به طور معمول ممکن است افزایش رفتارها و اشارات جنسی دیده شود 



آیا قربانیان آزار جنسی خود در آینده تبدیل 

به مهاجمین جنسی می شوند؟

اگرچه ممکن است میزان رفتارهای جنسی این کودکان در 

آینده افزایش یابد ،ولی این موضوع الزاما به این معنی 

نیست که این کودکان حتما سایرین را مورد تهاجم جنسی 

قرار خواهند داد

تجربه آزار جنسی یک عامل خطر محسوب می شود ولی به 

تنهایی کافی نیست  



آیا می توان این واقعه را از ذهن کودک پاک 

کرد؟

ینکه کودک بتواند واقعه را به کلی فراموش کند امکان پذیر ا

نیست 

مهم ترین مساله در مورد کاهش آسیب های واقعه ،سازگاری کودک 

.است نه فراموشی واقعه

چنانچه سازگاری به روش مناسب انجام شود و کودک بتواند در 

مواجهه با واقعه روش های انطباقی مناسب را به کار گیرد،تاثیر 

واقعه به حداقل خواهد رسید



سازگاری با واقعه تحت 
تاثیر عوامل زیر است

شدت آزار-1

شرایط وقوع آزار جنسی -2

سن بروز آسیب-3

دفعات و میزان تکرار واقعه-4

رابطه کودک و مهاجم-5

میزان برخورداری از حمایت های خانواده و اجتماع-6

وجود زمینه های ژنتیکی اختالالت اضطرابی و خلقی-7

مهارت های اجتماعی کودک-8

مکانیسم های انطباقی و دفاعی مناسب-9

ویژگی های فرهنگی،مذهبی و اجتماعی-11
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چگونه می توان از این پدیده پیش گیری کرد؟

داشتن نظارت کافی بر کودکان و تعامالت آنها با سایر افراد-1

پیش بینی شرایطی که در آن احتمال آزار جنسی برای کودک -2

بیشتر است

شناخت عوامل خطر فردی-3

شناخت عوامل خطر خانوادگی-4

آموزش مهارت هایی که می توانند کودک را برای مقابله با این -5



23


