
واکنش والدین در مواجهه با کودک ازاری



زمانیکه مریم به مادرش گفت که معلمش او را به شکل نامناسبی لمس کرده 
....است

مادر به دقت به حرفهای او گوش میکرد اما در ذهنش به این فکر میکرد که 
چون که مادر تصویر ..انچه که دخترش گفته به احتمال زیاد تخیالت اوست

...بسیار مثبتی از معلم وی داشت



والدین حرف فرزند را باور نکنند

از دیگران بپرسندکه ایا انها فکر میکنند داستان کودکشان درست است

تمایل پیدا کنند که بارها و بارها در مورد گفته های فرزند از وی سوال کنند

فکر کنند که تمام اینها کابوس است و وقتی از خواب بیدار شوند این اتفاقات 
دیگر نیفتاده

بخواهند به همراه فرزند از محل اقامتشان مهاجرت کنند



پدر و مادر مریم وقتی در مورد اتفاقی که برای وی رخ داده بود با هم صحبت 
:میکردند

را خشمشانمادر با گریه کردن با صدای بلند و پدر با هل دادن میز اشپزخانه 
ابراز کردند

در مرحله خشم والدین ممکن است در مورد همه چیز با اعضای خانواده درگیر 
شوند

تالش کنند اتفاقی را که افتاده گردن دیگران بیاندازند

فرد متجاوز یا خانواده اش را تهدید کنند

از خودشان که نتوانسته اند ار فرزندشان محافظت کنند خشمگین باشند و 
.......رفتارهای خود اسیب رسان داشته باشند و



در مرحله چانه زنی پدر و مادر مریم فکر کردند که میتوانند فعالیتهای 
خانوادگی را انقدر زیاد کنند که انچه را که برایش اتفاق افتاده فراموش کند 

انقدر ..در صدر برنامه ی انها برنامه خرید کردن پیک نیک و سینما رفتن بود
در انجام این فعالیتها افراط میکردند که مریم فرصت خالی برای فکر کردن 

....به اتفاقی که برایش افتاده را نداشته باشد

در این مرحله

والدین از خانواده میخواهند که به ان موضوع فکرنکنند و قوی باشند

خودشان را مشغول فعالیتهای غیرضروری میکنند 

بیش از اندازه به خواسته ها و نیازهای فرزندی که مورد سواستفاده قرارگرفته 
توجه میکنند 



در این مرحله گاهی والدین خود را سرزنش میکنند 

به خاطر هر انچه برای فرزندشان اتفاق افتاده احساس گناه میکنند و از دست 
خودشان عصبانی هستند

در عادتهای منفیشان زیاده روی میکنند مثل سیگار کشیدن و مصرف الکل 
...وزیاده روی در خوردن و

..زیاد میخوابند یا برعکس نتوانند به خواب روند.خلق غمگین دارند

.حواسپرت  میشوند

در تواناییشان برای اتخاذ تصمیمات درست شک میکنند



رسیدن به این مرحله ممکن است چند ماه یا چندسال طول بکشد

هر عضوی از خانواده ممکن است در زمان متفاوتی به مرحله پذیرش برسد

والدین وقتی به این مرحله رسیدند الزم است در عین حال فاجعه سازی نکنند 
وبه روش درست با این مساله کنار بیایند

زمانیکه والدین در مرحله پذیرش هستند عقاید غیر منطقی که در مورد 
سواستفاده از کودک و خود والد وجود دارد را رها کرده و تالش میکنند 

...خانواده را به شکلی متفاوت از قبل بسازند



کودکان بندرت در مورد ازار جنسی دروغ میگویند

بیشتر احتمال دارد کودک واقعه را انکار کند تا اینکه بخواهد دروغ بگوید

معموال کودکان در مورد ازار جنسی اطالعات کافی ندارند که بخواهند انرا از 
خودشان بسازند

در یک مطالعه دیده شد که حتی کودکان بسیار کوچکی که تصور میشد که در 
مورد ازار جنسی دروغ گفته اند در واقع دروغ نگفته بودند



مهم است در این مرحله والدین به گونه ای رفتار نکنند که فرزندشان بسیار 
احساس کند حرف او را باور نکرده اند

به عنوان والد باید با ایجاد امنیت برای فرزند به بهبودی وی کمک کرد

کودکان نیاز دارند که مطمان شوند که والدینشان از دست انها ناراحت نیستند 
و انها را سبب مشکالت نمیدانند



:مثالهایی از اینکه به کودک چه بگوییم

حاال که این راز رو به من گفتی بدون که من حرفت رو باور میکنم و خیلی ناراحتم که 
این اتفاق برات افتاده

...مطمان باش ازت مراقبت میکنم.خوشحالم بهم گفتی

...من شنیدم این اتفاق برای بچه های دیگه همسن تو هم افتاده

...میدونم که اصال تقصیر تو نبوده

نه از دست توبلکه ..من ناراحت و عصبانیم ..میبینی که دارم گریه میکنم ..من ناراحتم
...به خاطر تو

.....دیگران اینجا هستند که به ما کمک کنند مثل پزشک پلیس روانشناس مادربزرگ و



یکی از اقدامات مهمی که والدین باید انجام دهند

کودک نیاز به پزشکی .ارجاع فرزندشان به فردی است که در این زمینه تخصص دارد
.دارد که در زمینه ازار جنسی مهارت دارد

:فرد متخصص باید کاری کندکه

کودک احساس راحتی کند

در مورد سواستفاده جنسی صحبت کند

به کودک اطمینان دهد افشای واقعه بهترین کار بوده و او مقصر هیچ چیز نیست



.ازار جنسی جرم است

تنها راهی که میتوان از طریق ان ازار را متوقف کرد مداخالت قانونی است

گزارش به پلیس ممکن است باعث شود کودک احساس امنیت بیشتری بکند 

پلیس میتواند تحقیق کند و تصمیم بگیرد ایا شواهد کافی وجود دارد که انرا به عنوان 
جرم در نظر بگیرد یا خیر

بعد اینکه روند قانونی اغاز میشود هیچکس نمیتواند پیش بینی کند که شرایط چگونه
پیش میرود 

برخی بسیار راضی و برخی نیز از ان .تجارب والدین از روند قانونی بسیار متفاوت است
.متنفرند



:روند قانونی به کودکان کمک میکند تا احساس کنند که

مهم هستند و به انها اهمیت داده میشود

به انها گوش داده میشود

انها را باور میکنند

مقصر نیستند

تنها نیستند

زمانیکه کودک احساس کند که فردی هست که از او مراقبت کند و به متجاوز بگوید کار 
او درست نبوده احساس رهایی میکند



والدین میتوانند از سیستم قانونی برای کمک به فرزندشان و برای اینکه او متوجه شود 
که حرف او را باور کرده اند و هرکاری از دستشان بربیاید برایش انجام 

استفاده کنند.میدهند

والدین میتوانند ازسیستم قانونی استفاده کنند تا از کودک برای برخوردهای احتمالی 
او با فرد ازارگر در اینده محافظت کنند

استفاده از قدرت سیستم قانونی راهی است تا تالش شود کودکان دیگر را در امنیت 
نگه داشت

اعتقاد بر این است افرادی که به جرم کودک ازاری دستگیر میشوند در واقع کودکان 
.بیشتری از انچه گزارش داده شده است را ازار داده اند

استفاده ازسیستم قانونی تنها راهی است که از طریق ان میتوان ازارگر را به سزای 
عملش رسانید



سیستم قانونی بر اساس نیاز کودکان طراحی نشده

افرادی که درسیستم قانونی کار میکنند به خوبی برای مصاحبه و ارزیابی کودکان 
قربانی سواستفاده جنسی اموزش ندیده اند

ممکن است در روند بررسی والدین احساس کنند کنترل امور ازدستشان خارج شده 
است

خیلی اوقات از والدین خواسته میشود تا زمانیکه از کودک سوال پرسیده میشود انها 
بیرون از اتاق باشند

خیلی از مصاحبه کنندگان ترجیح میدهند با کودک تنها صحبت کنند 

ممکن است زخمهای هیجانی دوباره در طول روند قانونی سرباز زنند

ممکن است زمان دادگاه مرتبا عقب بیفتد و والدین حس عدم کنترل روی جریانات 
داشته باشند 



برای اکثر کودکان سخت است که در مورد سواستفاده جنسی صحبت کنند

اینکه مجبور شوند ان را بارها تعریف کنند 

نگران دوباره دیدن فرد متجاوز هستند

نگران این هستند که در زمانیکه به سواالت پاسخ میدهند والدینشان کجا خواهند بود

نگران این هستند اگر جواب سوال را ندانند چه باید بگویند

خجالت میکشند 



زمانی را والدین برای گریه کردن بگزارند

زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهند

تالش شود برخی از پیامهای منفی و ناراحت کننده در ذهن را به نوعی دیگر بیان کنند

زمانی را با کودک برای سوگواری اختصاص دهند

والدین در مورد احساساتشان این جمالت را به کودک بگویند



به تمایل کودک در مورد اینکه میخواهد چه کسانی بدانند احترام بگذارید

والدین و کودکان نگرانیهای متفاوتی در مورد گفتن این موضوع به دیگران دارند

به کودک این قول را ندهید که شما مساله سواستفاده را به صورت راز نگه میدارید

دوستانی که به انها اعتماد دارید بگویید که چه چیزی نیاز دارید



به کودک اجازه دهیم در مورد درد و رنجش صحبت کند

کودک را تشویق به بیان احساساتش کرد

کودک باید بداند والدین هر چه را که او میگوید تحمل خواهند کرد

به کودک کمک کرد سوگواری کند

در عین حال که احساس کودک باید پذیرفته شود باید تا حد امکان با وی عادی رفتار 
کرد

والدین باید مثل قبل نسبت به محدودیت گذاشتن برای رفتار کودک هشیار باشند



کمک به فرزند برای اینکه به خودش احترام بگذارد از ارزشمندترین کارهاست

باید شزایطی را فراهم کرد که کوذک در ان توانمند باشد تا اعتماد به نفسش افزایش 
یابد

برای کنترل پرخاشگری کودک قاطعانه رفتار وی را اصالح کنید

برای کنترل پرخاشگری به کودک کمک کنید خشمش را به شکل صحیح ابراز کند

در مواجهه با ترسهای کودک والدین صبور باشند


