
نشانه های احتمالی کودک آزاری جنسی چیست؟

تالش کنید همواره نسبت به نشانه های احتمالی

کودک آزاری هوشیار باشید. ممکن است تغییرات

در کودک، به دلیل کودک آزاری نباشد و در مواقع
سخت دیگری نیز دیده شود، مثل نشانه های

تغییرات هیجانی و رفتای: غمگینی و در خود رفتن،

عصبانیت و پرخاشگری، مطیع شدن بیش از حد،

ترسو شدن، مشکالت خواب و ... که به دنبال وقایع

آسیب زا دیده می شوند. این تغییرات مهم اند و باید

علت را بررسی کنید.

گاهی متوجه می شوید رفتارها و صحبت های کودک

درباره مسائل جنسی، متناسب با سن او نیست و
نشان دهنده اطالعاتی فراتر از حد انتظار است.

بنابراین، اگر متوجه شدید کودکتان، اطالعات یا

رفتار جنسی نامتناسب دارد، حساس شوید و

منوجه بشید این اطالعات را از کجا متوجه شده

است.خاطره حادثه  ممکن است در ذهن کودک

بارها تکرار شود و او با مسائل جنسی، اشتغال

ذهنی پیدا کند، مثال: در نقاشی هایش اندام های

تناسلی را ترسیم کند، بازی هایی با محتوای جنسی

داشته باشد و با قسمت تناسلی عروسک هایش

درگیری ذهنی داشته باشد. ممکن است متوجه

شوید رفتار کودکتان با برخی افراد تغییر کرده است،

مثال از تنها بودن با یک فرد بزرگسال امتناع دارد. در

این شرایط، الزم است علت را از کودک جویا شوید

و او را مجبور نکنید در این موقعیت ها قرار گیرد.
وجود نشانه های جسمی در آزار جنسی شایع

نیست؛ با این حال، ممکن است در نواحلی تناسلی

قرمزی، کبودی و ضایعات پوستی مشاهده کنید،

همچنین کودک دچار عفونت ادراری یا تناسلی

شود. بعضی وقت ها نیز کودک از عالئم جسمی
غیراختصاصی، مثل: دل درد، سردرد و درد

قسمت های مختلف بدن بدون علت مشخص

شکایت می کند . در نهایت، در بسیاری از موارد

ممکن است هیچ نشانه ای وجود نداشته باشد.

نشانه های احتمالی کودک

آزاری جنسی چیست؟

چگونه برای آشکارسازی آزار جنسی کاوش کنیم؟
زمانی که به آزارجنسی شک می کنید، جستجوی

دقیق درباره آن الزم است و باعث می شود سریع تر

اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید و از کودک

حمایت کنید. هنگام بررسی و کاوش، برخوردی

حمایت گرانه داشته باشید و به کودک اطمینان دهید

که می توانید مشکالتش را با شما در میان بگذارد. او
را در فشار قرار ندهید و سوال پیچ نکنید. یادتان
باشد قرار است محیطی امن برای کودک فراهم

شود؛ پس خشونت به خرج ندهید و او را نترسانید.
مهم تر این هست که در زمان بررسی از کودک

سوال هایی نپرسید که اطالعات جنسی او را افزایش

دهد یا چیزی که اتفاق نیفتاده است را به ذهن او

القا کند.
چناچه کودک درگیر کودک ازاری جنسی شده باشد،

پذیرش این موضوع برای شما به عنوان مراقب

سخت است اما هیجانات خود را کنترل کنید،

هیچوقت کودک را مقصر اتفاقی ندانید که خارج از

کنترلش بوده است و او نقشی در بروز این اتفاق

نداشته است.
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