
مراقبت از کودکان در محیط خانه

محیط خانواده هم می تواند امن ترین و هم یکی از

خطرناک ترین مکان ها برای فرزندتان باشد.

بنابراین، همانطور که بر روابط کودک در خارج از

خانه نظارت دارید، برای پیشگیری از کودک آزاری
جنسی در محیط خانوادگی نیز بر تعامل افراد با

کودک نظارت داشته باشید.

• برای رعایت حریم خصوصی و پرداختن به
مسائل جنسی در کالم و رفتار، قانون های

مشخصی داشته باشید و آن را به اعضای خانواده

آموزش دهید، مثال مناطق خصوصی بدن را به

کودک آموزش دهید و هنگام رفتن به دست شویی

یا تعویض لباس از آن ها بخواهید اندام جنسی
خود را بپوشانند. فرزند کوچک تر شما حتی

شیرخوار هم که باشد، زمان تعویض پوشک از

فرزند بزرگ تر بخواهید محیط را ترک کند، این کار

کمک می کند مرزگذاری درباره اندام جنسی را

بیاموزد و رعایت کند.

• از اعضای خانواده و فرزندانتان بخواهید در کالم،
لمس، بوسیدن و در آغوش گرفتن، حریم ها را

رعایت کنند. باید از بیان کلمه ها، لطیفه ها،

اصطالح ها و ضرب المثل هایی که محتوای جنسی

دارند بپرهیزید، حتی اگر گمان می کنید کودک

متوجه معنی اش نمی شود. به هنگام لمس یا

نوازش کودک حریم خصوصی وی را رعایت کنید،

مثال گاهی والدین لب های کودک را می بوسند یا

برای ابراز عالقه روی باسن کودک می زنند که کار

درستی نیست. البته قرار نیست کودکان از لمس

و آغوش محروم شوند، مهم این است که حریم
خصوصی او را رعایت کنید.

 

• بر بازی ها و تعامل بین افراد با کودک نظارت
کنید و نسبت به هرگونه لمس، بوسیدن و ... که

شائبه رفتار جنسی دارد حساس باشید.
• مراقب باشید فرزندتان در حریم روابط جنسی
شما با همسرتان وارد نشود. کودکانی که شاهد

روابط جنسی والدین خود بوده اند، گاهی قادر به

پردازش اطالعاتی که به دست می آورند نیستند

و به لحاظ روانی آسیب می بینند. بنابراین، حریم
خصوصی را در روابط جنسی خود را رعایت کنید

و اجازه ندهید کودکان و فرزندانتان وارد این

حریم شوند.

بر تعامالت کودک در فضای مجازی نظارت

کنید. یکی از وظایف سختی که به عنوان مراقب

دارید، این است که بر نحوه استفاده کودکان و

نوجوانان از اینترنت و شبکه های اجتماعی

نظارت کنید. بهتر است ساعت های استفاده

بچه ها از اینترنت را محدود کنید. اگر قصد خرید

گوشی هوشمند برای فرزندتان را دارید، برای

استفاده از آن قانون بگذارید. کودک شما باید

بداند که شما گاهی تلفن او را بررسی می کنید و

رمز آن باید در اختیار شما نیز باشد. بسیاری از

افراد، از راه اینترنت، کودکان و نوجوانان را

فریب می دهند و با تهدید و روش های دیگر

آن ها را مجبور به برقراری روابط جنسی یا

فرستادن عکس و فیلم خصوصی می کنند.
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نظارت بر تعامالت کودک در خارج از خانه

دشوارتر است و با افزایش سن و فاصله گرفتن

کودک از والدین دشوارتر هم می شود. توجه به

نکات زیر به والدین در این زمینه کمک می کند:

• وقنی کودک خارج از منزل و با مراقبت های
دیگر است، تعامل بین آن ها را نظارت کنید.
دوستان کودک را بشناسید، با معلمان و مربیان

مهد کودک آشنا شوید و از کودک درباره نوع

رفتارشان بپرسید.

• اگر خودتان نمی توانید بر فعالیت های کودک در
خارج از منزل نظارت کنید، از افراد مورد اعتماد

کمک بگیرید. وقتی نظارت را به فرد دیگری

می سپارید، شیوه اش را جویا شوید و از توانایی

او مطمئن شوید.
• بعد از بازگشت کودک، درباره فعالیت هایی که
انجام داده است سوال کنید، اجازه دهید وقایع

را آزادانه و بدون نگرانی و ترس از عواقب بازگو
کردنش، برای شما توضیح دهد.

• در محیط های آموزشی، ورزشی، کالس اوقات
فراغت، اردو، سرویس مدرسه، کالس

خصوصی، پرستاری کودک،و...مراقب

موقعیت های دو نفره کودک با یک فرد بزرگسال

باشید و بررسی کنید شیوه نظارت در این محیط

ها چگونه است.
• بررسی کنید آیا در باشگاه یا موسسه ای که
فرزند شما به آنجا می رود، روش هایی برای

شناسایی و حذف متخلف ها از بین پرسنل و

افرادی که به کودکان خدمات رسانی می کنند

وجود دارد، مثال ایا گواهی نداشتن سوء سابقه و

سالمت روانی از پرسنل خود دریافت می کنند؟

• بررسی کنید ایا این موسسه، راهبردهایی برای
پیشگیری از کودک آزاری دارد و در صورت وقوع،

ایا برخورد مسئوالنه انجام می شود؟ یادتان باشد
مطالبه گری در این موارد، مسئول موسسه را

نسبت به مراقبت بیشتر حساس و آگاه می کند                                                                                                                                                                                                                                                        


