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به بچه ها آموزش »چرتکه« می دهیم اما آموزش »خودمراقبتی« نه!
محدثه طالبی

با غزاله مسعودی مددکار اجتماعی برگزیده در حوزه کودکان که جایزه یونیسف را از آن خود کرد

»سوءاســتفاده جنســی از کودکان، به قدمت 
تاریــخ  بوده، هســت و خواهــد بــود.« این را 
غزاله مســعودی، مددکار اجتماعی می گوید 
کــه خــودش را وقــف آمــوزش پیشــگیری از 
سوءاســتفاده جنســی به کودکان کرده است. 
کسی که شــیوه آموزشــی اش طرح برگزیده و 
برنده جایزه یونیسف شــده است و چندهزار 
کودک حاال با آموزش های او خودمراقبتی را 
آموخته اند. در این گزارش آموزش پیشگیری 
در  فشــرده  به طــور  جنســی  سوءاســتفاده  از 
اختیــار همــه مادرانــی قــرار گرفته کــه نگران 
آینده و امنیت کودکانشان هستند. ضرورت، 
چالش ها و شــیوه ایــن آمــوزش را از زبان او، 

اینجا بخوانید:
 

روحیــه  کــه   آنجــا  از  مســعودی  غزالــه 
و  می شــناخت  را  خــودش  حمایتگــری 
همیشــه در هنــگام مشــکات دوســتانش 
نخســتین نفــری بــود کــه حاضــر می شــد 
کمکشــان کند، طوری انتخاب رشته کرد که 
در روانشناســی یــا در مــددکاری اجتماعــی 
پذیرفتــه شــود. در دوران تحصیــل فهمیــد 
بســیاری از آســیب های اجتماعــی حتی در 
بزرگسالی، ریشه در کودکی دارد و اثرگذاری  

در حوزه کودک بیشتر خواهد بود.

 »تأثیرگذارترین موردی که در شروع کارم با 
آن مواجه شدم دختری بود دبستانی و فرزند 
طاق. هیچ کدام از والدین سرپرستی اش را 
نپذیرفتــه بودنــد و نگــه داری اش را به زوج 
ســالمندی واگذار کــرده بودنــد. خانواده ای 
کــه پسرشــان قصد تعــرض به دختــرک را 
داشــته، مدیــر مدرســه اش از من خواســت 
مــددکار دختــرک باشــم.« این ماجــرا پای 
مســعودی را به مدارس باز کرد و نخستین 
دوره آمــوزش پیشــگیری از ســوء اســتفاده 
»خــاک  در  مدرســه  همــان  در  را  جنســی 
و آســیب خیز  از مناطــق محــروم  ســفید« 
تهــران آغــاز کرد. »چهــره آن مدیــر هنگام 
روایــت ماجــرای دختــرک یــادم نمــی رود. 
رنگش مثل گچ سفید بود و بدنش عجیب 
می لرزید و فقط از خجالت بود که بغضش 
به گریــه نمی رســید؛ آنجا یکــی از لحظاتی 
بــود که فکر کردم اگــر بار دیگر هم به عقب 
 برگــردم حتمــاً مــددکار اجتماعــی خواهم

 شد.«
 فریاد دخترها در گوش نظام آموزشی

مســعودی بــرای ایــن آمــوزش، محتوایــی 
همــراه با بــازی و فعالیت هــای فرحبخش 
طراحــی کــرد کــه بچه  هــا بــا مواجهــه اش 
متعجب نشــوند و عــرف اجتماعی رعایت 
شــود. همزمــان آمــوزش ایــن طــرح را در 
مدرســه ای در شــمال شــهر تهران هم آغاز 

کرد؛ طرحی که در خانه های کودک شــوش 
و ناصرخسرو برگزار شد و در سال ۹٢ جایزه 
یونیسف را دریافت کرد و به عنوان پژوهش 
برتــر حــوزه کــودک در جشــنواره پژوهــش 
مددکاری اجتماعی شــناخته شد. همزمان 
مســعودی، پــوران درخشــنده را در اکــران 
فیلــم »هیــس، دخترهــا فریــاد نمی زنند« 
همراهــی می کرد تا به ســؤالی که این فیلم 
در ذهــن ایجاد می کرد پاســخ دهــد، »حاال 
کــه فهمیدیم این معضل در جامعه وجود 
دارد، چه باید کرد؟« دو سال بعد این بسته 
آموزشــی به عنــوان طرح برگزیــده مراقبت 
از طــرف  برابــر آســیب های اجتماعــی  در 
آموزش و پرورش شــهر تهــران مورد تقدیر 

قرار گرفت. 
بعد از همکاری مســعودی در پژوهشــی که 
نتایجــش نشــان مــی داد اولویــت حمایت 
از کــودکان در ایــران، موضوع سوءاســتفاده 
جنسی از کودکان است، با تشکیل جلسه ای 
توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
در وزارت دادگستری -که مسئولیت اجرای 
مصوبات کنوانسیون حقوق کودک در ایران 
را دارد- از او خواسته شد اجرای این طرح را 

گسترش دهد.
 خودمراقبتی از چرتکه مهجورتر است!

»االن شــما بگــو ریاضــی، چرتکــه را همــه 
می شناســند! ولی پیشگیری از سوءاستفاده 

جنســی را نه! بــه هرحال اخــاق حرفه ای 
آدم را می برد به ســمتی که روی عرصه ای 
کــه مهجــور مانــده کار کنــد. هــر خبــری از 
ایــن سوءاســتفاده ها مــرا بشــدت ناراحت 
می کنــد که چنیــن آمــوزش و متخصصان 
امــا  دارنــد،  وجــود  دیــده ای  آمــوزش 
اســتفاده نمی شــود. دردنــاک ایــن اســت 
کــه در شــهرهای دیگــر جــز تهــران چنین 
آموزش هایــی خیلــی کمرنگ تــر اســت.« 
مســعودی و تیمش با ممارســت و قدم به 
قــدم و با وجــود حساســیت هایی که وجود 
در  را  زیــادی  کــودکان  توانســته اند  دارد، 
مراکز آموزشــی و ســازمان های مردم نهاد 
بــا سوءاســتفاده و راهکارهای پیشــگیری از 

آن آشنا کنند. 
»در میــان همــه ایــن یــأس و ناامیدی ها و 
موانعــی که بــر ســر کار ما پیــش می آمد و 
شاهد اخبار تلخ سوءاستفاده ها بودیم من 
پیامی دریافت کردم که نوشته بود من پنج 
ســال پیش دانش آموزتان بودم، خواستم 
از شــما تشــکر کنم که در بچگــی همه چیز 
را به ما یاد دادید... خیلی دعاتون می کنم 
که باعث شــدید مــن و دوســتانم از خیلی 
قبل تر از خطر آدم هایی که مریض جنسی 
هســتند در امان باشیم. این اتفاقات است 
 کــه بــه مــن انگیــزه می دهــد این مســیر را 

ادامه دهم.«
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چند روزپیش پیامی دریافت کردم که نوشته بود من پنج سال پیش دانش آموزتان بودم، 
خواستم از شما تشکر کنم که در بچگی همه چیز را به ما یاد دادید... خیلی دعاتون 
می کنم که باعث شدید من و دوستانم از خیلی قبل تر از خطر آدم هایی که مریض جنسی هستند 
در امان باشیم

آموزش پیشگیری از سوءاستفاده جنسی کودکان با بازی، نمایش و نقاشی
سناریوی اندام خصوصی و لمس ممنوعه

کــودکان  شــناختی  رشــد  از  والدیــن  اکثــر   
در مــورد مســائل جنســی بی اطــاع هســتند و 
تصــور می کننــد کــودک هیــچ چیــز نمی داند و 
یک  شــبه خبردار می شــود. در صورتــی که  طی 
رشد شــناختی ســؤاالتی در ذهن کودکان ایجاد 
می شــود کــه الگــوی نســبتاً مشــخص و پاســخ 
خانــواده  دارد.  مشــخصی  ســن  بــا  متناســب 
می ترســد که ســؤال کودک در مــورد نقطه آخر 

یعنی رابطه جنسی باشد. 
در صورتــی کــه اگر کــودک پیشــتر اطاعات 
اتفــاق  ایــن  باشــد،  نکــرده  دریافــت  اضافــی 
درســت  چطــور  »بچــه  ســؤال  نمی افتــد. 
می شود؟« قرار نیست به نقطه آخر ختم شود، 
چون کودک در آن ســن و ســال که این ســؤال را 

می پرسد اصًا تفکر انتزاعی ندارد.
 البتــه ایــن را بگویــم کــه امــروز نســبت بــه 
اطاعــات  ایــن  بــه  دسترســی  قبــل  چندســال 
چندســال  تــا  شــده،  بیشــتر  بســیار  نامناســب 
پیش من بــا کودکی مواجه نمی شــدم که فیلم 
غیراخاقــی دیده باشــد، امــا اخیراً چــه عمداً و 
چــه ســهواً کــودکان در معــرض ایــن اطاعات 

هستند. 
همــه ایــن موضوعات بــه »تربیت جنســی« 

برمی گــردد، امــا عــاوه بــر »تربیــت جنســی« 
کودک باید آموزش های دیگری را هم دریافت 
کند، از جمله آموزش پیشگیری از سوء استفاده 

جنسی.
 اینکــه ایــن دو موضوع بــا یکدیگــر متفاوت 
هســتند مسأله مهمی اســت. این آموزش مثل 
واکســن اســت. ممکن اســت کودک شــما اصًا 
بــا ویروس مواجه نشــود اما پیشــگیری می کنید 
و واکســن می زنیــد. موضوع چالــش برانگیز نه 
اصل آموزش، که شــیوه آموزش اســت. در این 

طــرح، ایــن آموزش ها به هیچ عنــوان کودک را 
حســاس نمی کنــد کــه ســؤالی در مورد مســائل 
جنســی در ذهنش ایجاد شود. گرچه اگر کودک 
ســؤالی را در ذهنش داشــته باشد، ممکن است 
بعــد از ایــن آمــوزش ســؤالش را بپرســد و خود 
ایــن آمــوزش بــه تنهایی کافــی نیســت، چرا که 
آموزشــگر مربــی باشــد یــا مــادر، بایــد آمادگی 

پاسخ به این سؤاالت را داشته باشد.
مــن همیشــه وقتی حرفــی می ز نم کــه بقیه 
بزرگ ترهــا نمی گوینــد، کودک احســاس جدی 
گرفته شدن، می کند. چنین آموزش هایی بمب 
صمیمیت بین والد و فرزند اســت. من همیشه 
محبوب ترین فرد در مدرسه هستم،  با آموزش 
پیشگیری، کودک را بیمه می کنید که بعد از آن 
بــا هر ســؤالی روبه رو شــد، از دوســتانش چیزی 
شــنید، یــا اتفاقی برایــش افتاد با شــما درمیان 
انجــام  را  کار  ایــن  والدیــن  چــون  امــا  بگــذارد 
نمی دهنــد، مدرســه جــای مناســبی بــرای این 

آموزش است. 
وقتــی ســرکاس بــا هم ایــن موضــوع را یاد 
بیــن  جنســی  کنجــکاوی  احتمــال  می گیرنــد، 
کــودکان کاهش پیدا می کند و آن را یک مســأله 

علمی قلمداد می کنند.

 مهارت های زندگی 
حلقه مفقوده سیستم تربیتی

جلســه پنجــم با نمایــش همــراه اســت. می دانیم که 
آزارگرهــا یــا بــا تســلط بــه زور، رشــوه دادن، تهدیــد و 
ترســاندن، تطمیــع یا گیــج کردن کــودکان کارشــان را 
انجام می دهند. به کودکان باید اطمینان داد اگر با زور 
این اتفاق برایشان افتاد، مطمئن باشند که تقصیر آنها 
نیست و به خانواده اطاع دهند. گول اینکه عروسک یا 
خوراکی بگیرند را نخورند. گاهی هم کودک نمی فهمد 
چــه اتفاقــی دارد می افتــد. مثــًا فــرد آزارگــر می گوید 
بیا کشــتی بگیریم، یــا دکتر بازی کنیــم، کودک متوجه 
نمی شــود اما فرد لذتش را می بــرد. بعد از آن کودکان 
گروه بندی می شوند. خودشان سناریوهای مختلفی در 
مکان های متفاوت می چینند و هر کسی نقشی را بازی 
می کند. بچه، فردآزارگر، پدر، مادر، مربی و.... نمایش ها 
را با خنده و خوشحالی اجرا می کنند. اتفاقی که در این 
اجــرا می افتد این اســت کــه اطاعات بــا این فعالیت 
فرحبخش که برایشان کامًا جالب است، در ذهنشان 
تثبیت می شــود. مــا پژوهش هایی را انجــام دادیم که 
 نشــان می دهد ایــن آموزش ها بعد از مدتــی کامًا به 
یاد سپاری دارند و بازخوردهای مثبتی هم از خانواده ها 
گرفته ایم. بعد از این آموزش ، کودکان به این موضوع 
حســاس می شــوند و برخی برای مشــاوره می آیند و از 
اتفاقاتی که قبًا برایشان افتاده صحبت می کنند. مثًا 
یک کودک 1۰ ساله می گوید من و پسرخاله ام همدیگر 
را می بوســیدیم. یــا دیگــری از لمــس شــدن توســط 
فروشــنده ســوپر مارکت نزدیــک منزل یا درخواســت 
همکاســی یا برادر برای نشــان دادن اندام خصوصی 
یــا اجبار به تماشــای اندام خصوصی یک آشــنا حرف 
می زنند. حتی بواسطه این آموزش، مادرانی مراجعه 
کرده انــد که در کودکی مورد سوءاســتفاده جنســی قرار 
گرفته اند. این آموزش ها و مشاوره ها می تواند از خیلی 

اتفاقات دیگر جلوگیری کند.

جلســه چهــارم را با این ســؤال آغــاز می کنیم که 
اگر کســی خواست اندام خصوصی شان را لمس 
کنــد چه می کنند؟ پاســخ ها کودکانه اســت که با 
دمپایی می افتیم دنبالش. توضیح می دهیم که 
بایــد به آن فرد بفهماننــد او می داند که نباید به 
اندامش دست زده شود. پس باید به چشمانش 
نــگاه کنــی و بلنــد بگویــی »تــو حــق نــداری بــه 
اندام هــای خصوصی من دســت بزنــی!« گفتن 
این جمله را همه به شــکل یــک نمایش و بازی 
تمرین می کنند که ببینیم چه کســی از همه بهتر 
می گویــد. نکته دیگر این اســت که کــودک بداند 
ایــن افــراد در جــای خلــوت ســراغش می روند؛ 
کاس یــا اتــاق خالــی و حتی ســرویس مدرســه 
و... پــس، بعــد از گفتــن این جمله بایــد محل را 
ترک کنند بروند جایی که دیگران هســتند. سیل 
ســؤاالت اینجا ســرازیر می شــود که اگر نگذاشت 
بــروم، اگر در قفل بود و....در این ســیر آموزشــی 
تک تک این ســؤاالت پیش بینی شــده کــه بنا به 
شرایط و ســن و... آموزشگر پاسخش را می داند. 
بعد از اینکه این ســؤاالت تمام شــد کودکان باید 
بداننــد کــه بایــد بزرگتــر مطمئنــی را در جریــان 
بگذارند. اکثراً اگر فرد آشــنا باشــد کودکان نگران 
هســتند کــه وجهــه او را خــراب کننــد پــس بایــد 
بهشــان بگوییــم اگــر بــه بزرگتــری اطــاع دهند 
بزرگ تــر بــه آن فرد هم که مریض اســت کمک 
می کنــد. شــماره 1٢۳ اورژانــس اجتماعــی و 11۰ 
پلیس را هم بچه هایی که بزرگتر مورد اعتمادی 

اطرافشان ندارند، حفظ می کنند.

جلســه سوم آموزش همراه با انواع بازی هاست. 
کــودکان به یکدیگر دســت می دهنــد یا همدیگر 
و  می شــوند  خوشــحال  می کننــد،  نــوازش  را 
می خندنــد؛ پس یاد می گیرند اســم این »لمس 
بــد  لمــس  مصادیــق  از  بعــد،  اســت.  خــوب« 
می پرســیم، اینکــه وقتــی بعضــی دانش آموزان 
همدیگر را می زنند چه شــکلی می شوند؟ پاسخ 
می  شنویم که ناراحت می شوند و گریه می کنند. 
امــا نکتــه اساســی را این طــور بهشــان توضیــح 
می دهیــم؛ لمــس دیگــری اســت کــه اگــر بــرای 
بچــه ای اتفاق بیفتد، می ترســد، تعجب می کند 
و آن زمانــی اســت که بعضی ها می روند ســمت 
کودکان و می خواهند اندام های خصوصی شــان 
را لمــس کنند. این لحظه ایســت کــه یک کاس 
4۰ نفــره در ســکوت فــرو می رود. من مــواردی را 
دیــده ام که چهره بچه ای درهم می رود و بعداً با 
او مصاحبه کرده  و فهمیده ام مورد سوءاســتفاده 
قــرار گرفته. البتــه اســتثنائات لمــس اندام های 
خصوصــی مثل حمام کــردن بچه های کوچک، 
معاینــه پزشــک و آمپــول زدن را هــم توضیــح 
می دهیــم. در ادامــه ایــن جلســه می گوییم باید 
از لمس ممنوعــه اندام های خصوصی مراقبت 
کننــد، همان طــور کــه مراقبنــد مداد در چشــم و 
گوششــان نرود. انتهای این جلســه هم نقاشی و 
بازی را داریم که از فشــار این دانســته های جدید 

کم شود.

این آموزش به صورت تفکیک شده برای دختران 
و پســران انجام می شــود. شــیوه کار به این ترتیب 
اســت که در جلســه اول کودکان نقاشی می کشند، 
نقاشــی کشــیدن برای کــودکان جذاب اســت و ما 
توجهشــان را به اندام های مختلف بدن انسان در 
نقاشی هایشــان جلب می کنیم. جلسه دوم نوبت 
بــازی اســت. در این بازی هر نفر باید اســم یکی از 
اندام هایش را بگوید و کسی که اندام تکراری بگوید 
از بازی خارج می شود. اوایل که ما این کار را شروع 
کرده بودیم، در ســال۸۹ هیچ کودکی از اندام های 
خصوصــی اش نام نمی ُبــرد، اما االن کــم و بیش 
می گویند. در هر دو صورت انتهای این بازی شروع 
خوبــی بــرای ماســت. ما اینجــا می گوییــم از همه 
اندام ها اسم برده نشده، مثًا با کدام عضو بدنت 
روی نیمکت نشســته ای؟ همه شــروع می کنند به 
خندیــدن. همین طــور کارکردهــا را نــام می بریم. 
برای مثال با چشم می بینیم، با گوش می شنویم، 
عضــوی از بدن هم وجود دارد که مایعات اضافی 
و آب و شــیری را کــه خورده ایم و بــدن، دیگر الزم 
نــدارد  از بدن خارج می کند و چون اینجا مدرســه 
اســت، اســم علمی این اندام را یــاد می گیریم که 
اندام تناســلی اســت. با معرفی ســینه به دختران 
به عنــوان عضوی کــه در آینــده خواهند داشــت و 
کارکردش شــیر دادن به کودک اســت، کارکرد این 
اندام هــا را عادی می کنیــم و در نهایت می گوییم 
چون این اندام ها همیشــه پوشیده هستند و نباید 
دیــده شــوند و هــر جایــی از ایــن اندام هــا حــرف 
زده نمی شــود، مــا برای اینکــه اسمشــان را نبریم 

اسمشان را می گذاریم اندام های خصوصی.
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مســعودی  می گویــد: کــودکان و نوجوانــان برای 
مقابله با افراد متجــاوز و آزارگر نیازمند مهارت نه 
گفتن و اعتماد بــه نفس هســتند. خانواده ها باید 
فرزندپــروری مؤثری داشــته باشــند و مهارت های 
زندگــی و اجتماعــی را به فرزندان شــان بیاموزند 
یا اگر نمی دانند چگونــه این کار را انجــام دهند از 
متخصصان بهره بگیرند. »موضوع چندوجهی 
اســت و مــا بایــد بــه نیازهــای کــودک و نوجوان 
رویکــرد همــه جانبــه داشــته باشــیم. کــودک 12 
ساله ای که ویژگی های مثبت خودش را نمی داند، 
عزت نفــس نــدارد. خانواده هــا نمی دانند برخی 
از رفتارهایــی کــه به نظر خودشــان عادی اســت، 
سرزنش، تنبیه، تحقیر و انواع کودک آزاری روانی 
اســت که آســیب  جدی به شــخصیت کــودک و 
نوجوان وارد می کند. یکی از جاهایی که من حس 
دوگانه و دردناکی دارم این است که کودک به من 
می گوید کاش تو مامــان من بودی! از اینکه آنقدر 
به من اعتماد دارد، خوشــحال می شــوم اما دردم 
می گیرد که مادر کودک نتوانسته نیازهای او را درک 
کند و کاری به این سادگی را انجام دهد. روش های 
تربیتی درست به کار بگیرد و چند تا جمله مناسب 
و محبت آمیز بگوید تا با هم صمیمی شوند و در او 

احساس ارزشمندی ایجاد کند.«

iran Banoo
شماره صد و هفتاد و دوم
یکشنبه 27 خرداد 1397


