آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن از
آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در
ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف زﺷﺘﻪ ،دﯾﮕﻪ
اﯾﻦ ﺣﺮف رو ﻧﺰﻧﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺳﻮال ﺧﻮد را از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای
ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮوز ،ﻣﻮﺟﯽ از اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻮدک ﺧﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻤﺖ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺪه ﺑﺪن ,ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﯾﺎ دﯾﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن او را دارد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﻧﮑﻦ .ﻣﻦ ﺑﺪم ﻣﯽ ﯾﺎد .دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﻬﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ .و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس
ﺑﺪی در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رود .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه آدم
ﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻌﻤﻮﻻ از وﺟﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آزار
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻤﺖ آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻮاس ﭘﺪر ﻫﺎ و
ﻣﺎدر ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﻦ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدک راﺟﺒﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﺎوی ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ذﻫﻦ ﮐﻮدک
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ
او ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدک ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدر اﺑﺘﺪا ﺧﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﮐﻮدک اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮ ﮐﻮدک آزاری و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
آرام آرام ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ ﮐﻮدک اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ را در در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮدک ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ دوران
ﻣﻼﺣﻈﺎت وﯾﮋه ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺧﻄﺮات ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

