ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن در
ﭼﻪ ﺳﻨﯽ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟
ﺳﻦ ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ
ﺳﻦ  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ  ،ﺳﻦ ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ در اﯾﻦ دوران واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
.ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺪن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺮﯾﺎن و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﭼﺸﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از دﯾﺪن ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺳﻦ
ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻃﺮات در ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و در  ۵ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن،
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن آن ﻫﺎ ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻦ ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدک
در دوران ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮزادی ،ﮐﻮدک ﺧﻮد را از ﻣﺎدرش ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻣﺎدر را ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﮐﻮدک آن ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎدر را ﻣﯽ ﻣﮑﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دارد ﻣﺎدرش را ﻣﯽ
ﺧﻮرد.
در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ،دﯾﺪن ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎدر ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﮑﯿﺪن را در ﮐﻮدک ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدک ،ارﺿﺎ ﮐﺮد.
اﻣﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﺪن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮﻫﻨﻪ،
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدک را ارﺿﺎ ﮐﺮد.
آراﯾﺶ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻧﻤﯿﻪ ﻋﺮﯾﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ دو ﺑﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ آراﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺮوز ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد
دارد وﻟﯽ ﺑﺮوز ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دوره آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن در  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺸﻮد زﯾﺮا
ﻏﺮاﯾﺰ در ﻧﻮﺟﻮان ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪ در اوج ﻏﺮاﯾﺰ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در دوره ای ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ را ﺟﻠﻮی ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺎ ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻦ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،آزار ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ
وﻟﯽ از آن ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪا او را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ .اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﻣﺎدر را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ او را

اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺸﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺮم اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﺳﻮده و ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻠﻮﻏﯽ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺮم وﺣﯿﺎرا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ وﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻌﯿﻒ آن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﯿﺎورد؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎ ودﻟﻨﺸﯿﻦ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ اﯾﯽ از ﺧﻮد در آﯾﻨﻪ ی ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﺮده و اﺳﺒﺎب ﺳﻌﺎدت او را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ودر آﻟﺒﻮم ﭘﺎک
ﻧﺸﺪﻧﯽ ذﻫﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﻧﻮرس ﺧﻮد ﺛﺒﺖ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺪری راﺣﺖ ﻣﺎدر و ﭘﺪر
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﺷﺶ اﻟﯽ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
او را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ
ورود ﺑﻪ ﺳﻦ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺑﻠﻮغ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺎز ،ﺗﻨﮓ ،ﻧﺎزک و
ﺑﺪن ﻧﻤﺎ ی واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء دارد وﮐﻮدک را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و
از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻼم دﺳﺘﻮرات زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده
اﺳﺖ:ﻣﺎﻧﻨﺪ; ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺪرو ﻣﺎدر ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب در ﻣﻨﺰل ﻣﻨﻬﺎی
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ  ،ﺗﺮاﻧﻪ وﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع و
ﻧﺎﭘﺎک ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺻﻮرت ﻧﻮزادﻫﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش ،ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎی ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻮدک ﺗﺎ دوﺳﺎﻟﮕﯽ
ورﻋﺎﯾﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺸﻮد زﯾﺮا
ﻏﺮاﯾﺰ در ﻧﻮﺟﻮان ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪ در اوج ﻏﺮاﯾﺰ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در دوره ای ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ را ﺟﻠﻮی ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻠﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و در زﻣﺎن ﻧﻮزادی ﻫﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ
واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮی در ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮزاد از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن دارای روح
ﺑﺰرگ و اﻟﻬﯽ وﻣﻮﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻄﻠﻮب را از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درک واﻻﯾﯽ
دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 ۱٫رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮ در ﺣﻀﻮر
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ :
– ﭘﺮﻫﯿﺰ از دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺮﯾﺎن و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ،رواﺑﻂ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﻧﻨﺪه ،رﻗﺺ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ،
ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
– ﭘﺮﻫﯿﺰ واﻟﺪﯾﻦ از ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی رﮐﯿﮏ و زﻧﻨﺪه ،اﯾﻤﺎﻫﺎ ،اﺷﺎره ﻫﺎ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ،
ﻟﻤﺲ و در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
– ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﺎز و ﻧﻮازش ،ﺑﻮﺳﯿﺪن و ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان
– ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﺮف ﻫﺎ ،ﻃﻨﺰﻫﺎ و ﻓﺤﺶ ﻫﺎی رﮐﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ ) ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪاً
ﺣﺮف ﻫﺎ را ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺐ اﻧﮕﯿﺰش و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ زودرس آن
ﻫﺎ ﺷﻮد.
 ۲٫رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺣﺪود  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺪن ﺷﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان آن ﻫﺎ را ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ
و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎ و ﻋﻔﺖ در آن ﻫﺎ ﺗﻘﻮت و ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ در آن ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد.
واﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس ﮐﻮدﮐﺎن  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﻮدک دﯾﮕﺮی ،ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ او را
ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
آن ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﻘﻂ ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺟﺎزه دارﻧﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣﻤﺎم و
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ،
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻦ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس را ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻢ
اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آن ﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻮدک ﺗﺎن ﻟﺨﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ
ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ دﺧﺘﺮان ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ و دﺧﺘﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ
و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ روی ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺴﺮان در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻮدﮐﺎن را
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﭘﺒﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﺎدت ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮوﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎس اﻧﺪام و اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻤﺎس ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
– ﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺠﺰا ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ،

داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ زﯾﺎد و ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺎه اﻫﻤﺎل ﮐﺎری و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و آرام ﺑﺮای رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
– ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﻪ اﺣﺴﺎس دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .وﻟﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻪ ﮐﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﻮر .ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺻﺪاﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاب زده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی دور و ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ و ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ،در ذﻫﻦ
و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
– ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ واﻟﺪﯾﻦ و
ﺑﺎز ﺑﻮدن در اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﺷﺎﻫﺪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺑﺎره رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﭼﺎر ﺗﺮس ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را
ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدر
دﻋﻮا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
– واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻖ آن ﻫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن زودرس ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎﻫﯽ و اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗﯽ آن ﻫﺎ
در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

