آﻣﻮزش ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن
ﻻزم اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رخ دادن آزار
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻠﻮت از روز
ﯾﺎ ﺷﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﻤﺎً
ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﻨﺎر او در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ “ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽ ﺑﺮم ،”.اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺳﯽ ﮐﻮدک ،ﻣﺤﺪود و زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ
را آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد
اﻓﺮادی

ﮐﻪ

ﺑﺮای

ﺟﺴﻢ

ﺧﻮد

ارزش

و

اﺣﺘﺮام

ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ،

ﮐﻤﺘﺮ

اﺣﺘﻤﺎل

دارد

ﻣﻮرد

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﻟﺬا واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام
ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺼﻮﺻﯽﺑﻮدن ﺑﺪن را در ﺳﻦ  ۳ -۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻦ  ۳ -۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن ﺑﺪن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای دادن اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﺎمﮐﺮدن ﮐﻮدک اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺸﻦ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺧﻮد ،اﺑﺘﺪا درﺑﺎره رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ او را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و
در ﺿﻤﻦ از اﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ“ :ﺑﻪ ﺑﻪ! ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪی .ﭼﻪ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻤﯽ
داری! ﺣﺎﻻ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺗﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﺎم ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﺖ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﻮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ؛ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر و ﻣﺎدر .ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪﻧﺖ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد”.
ﻓﺮﻣﻮل “ﻧﻪ ،ﺑﺮو”
اﻟﺒﺘﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن دوﺳﺖ
ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﻮﺳﺪ ،او را اﺟﺒﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او را ﺑﻪ زور ﺑﻪ آﻏﻮش ﻧﮑﺸﻨﺪ؛
از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ “اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺖ ،ﺗﻮ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻪ،
ﺑﺮو” اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و از ﻓﺮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه دور ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزش
داد.
ﺗﻔﺎوت “ﺧﺼﻮﺻﯽ” و “راز” را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن “ﺧﺼﻮﺻﯽ” و “راز” را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ،
ﻣﺘﺠﺎوزان ﻧﺰدﯾﮏ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ راز ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ دارد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدک
ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﻇﺮف ﻏﺬای داغ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪی آﻣﻮزشﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد دادهاﯾﻢ ﺗﺎ او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﻫﺮ  ۶ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و از ﻫﺮ  ۴دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
در ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺖ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺒﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و  ۲۳درﺻﺪ ﻣﺘﺠﺎوزان از
ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺋﻤﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دوﺳﺖ ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺧﻮد
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪامﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻏﻠﺐ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﺘﺠﺎوزان از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﻮدﮐﺎن
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﺮس در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎ ر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن را ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش
دﻫﯿﺪ و ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .از ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﺮای
آن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن ﭼﯿﺴﺖ .از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺪامﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن او ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دﯾﺪن
آن را ﻧﺪارد .ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺪن آنﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ رﻓﺘﻦ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر و
ﻣﺎدر اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد دﮐﺘﺮ اﻧﺪامﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دﯾﺪن اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺪارد
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ از
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺠﺎوزان از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﮐﻮدک
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪام او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺠﺎوزان ﮐﻮدک را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ

ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ رازه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯽ اﮔﻪ ﺑﮕﯽ ﯾﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮت
ﻣﯿﺎرم ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯽ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎزی
ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد از اﻧﺪامﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻤﺲ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎری در
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺪوﻓﯿﻞ
) (pedophilesﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻫﻨﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن آن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از اﻧﺪامﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ را
ﻧﺪارد.

ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ »ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ از آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ
اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﺎ ﻧﻮازش و ﻟﻤﺲﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﻣﻮرد

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

ﻧﻮازشﻫﺎ

و

رﻓﺘﺎرﻫﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺢ

دﻫﯿﺪ

و

ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺴﯽ

ﺣﻖ

ﻧﺪارد

اﻧﺪامﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﯾﺎد دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ و ﺑﭽﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ اﻓﺮاد ﺑﺪ ﻟﺰوﻣﺎ
ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد
ﺗﺎﮐﯿﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﺮم زدن ﺑﻪ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ
آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺣﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن،
ﻋﻤﻪ ،داﯾﯽ ،ﺧﺎﻟﻪ ،ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﯽ .ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪام ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش

در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﻌﻀﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﺶ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ دوم و
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﻟﺬت اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺸﻒ ﺑﺪن ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺘﺶ را در دﻫﺎﻧﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯽ ﻣﮑﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺑﺪﻧﺶ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ؟ زﯾﺮا ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﺷﺖ و ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻤﻨﺎء ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ،او از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد .او اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرش زﺷﺖ و
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .او ﻧﻤﯽ داﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره آن
ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ از دﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ از دﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻓﻮراً در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻌﺼﻮم و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﯽ ﺿﺮر اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺪﻧﺶ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺪام ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺎن
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺧﺠﺎﻟﺖ آور ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﺑﺎزی ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و اﻧﺤﺮاف را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
 .۱ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ
و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 .۲اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﺪن ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن را ﺟﺰء ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ای ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯿﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۳ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن را ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اش ﮐ ُﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل :او ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮاﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﺶ را داﺧﻞ
ﺷﻠﻮارش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﺗﺎق دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
زودی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
 .۴او را ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
»اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﭙﻮل ﻣﯽ زﻧﺪ« ﯾﺎ »اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮی« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﮐﻮدﮐﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ.
 .۵ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ او ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ
اﺳﺖ ۴) ،اﻟﯽ  ۶ﺳﺎل( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ او ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،وی
را از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﯿﺮون

رﻓﺘﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ،ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
 .۶ﺣﻮاﺳﺶ را ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﺴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ارادی اﻧﺪام
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اش را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ در ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدن( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه
ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ او از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﺮت ﮐﺮدن ﺣﻮاﺳﺶ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن وی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﮑﯿﻦ
اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺶ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
و آن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺶ را ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺗﺮ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﺪ.
 .۷ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن واﻗﻌﺎً ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ) ۲اﻟﯽ  ۳ﺳﺎﻟﻪ( ،ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﻧﺪارﻧﺪ .وی اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس در
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﺪ .او اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﺳﺖ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﻤﺲ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮل و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻋﻤﺎل زﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻮدﮐﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﮑﺮراً اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻏﻠﺐ
اوﻗﺎت ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮت ﮐﺮدن ﺣﻮاﺳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻮاﺳﺶ را ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﭼﯿﺰی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اش ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،ﻧﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺠﮑﺎو اﺳﺖ و ﺑﻪ

زودی ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ.

