ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﻮدارﺿﺎﺋﯽ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻟﺬت ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺌﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺸﻐﻮل ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺒﻬﻮت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در روز ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮابآﻟﻮد ،ﺧﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل دﯾﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠـــــﻞ:
ﺑﺮوز ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻬﮕﺎه رﻓﺘﺎری ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﭘﺎﯾﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎوش
درﺑﺎره اﻧﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺮات ﺧﻮد را ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر
ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ،آن را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ )ﻣﺜﻼ ً در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درد ﯾﺎ
ﺧﺎرش ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ.
ﺳﯿــــﺮ ﻗﺎﺑـــــــﻞ اﻧﺘﻈــــﺎر:
وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺪرت آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر
ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪای در ﻣﻨﺰل رخ دﻫﺪ ﺑﻪ آن روی
آورد .ﺗﺎ ﺳﻦ  ۵ﯾﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ،اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت را درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و ﺳﺎﺋﻖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪهای ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺳــــــﻮء ﺗﻌﺒﯿـــــﺮﻫﺎی راﯾــــــــﺞ:
ﺧﻮدارﺿﺎﺋــﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارادی و ﭘﺲ از  ۵ﯾﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﻼء ﻋﺎم
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـــﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴــﯽ دارد ،ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در او ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ و آن را ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓـــﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک از ﻧﻈﺮ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ً دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺷﻮد.
ﻧﮑﺎﺗـــﯽ را درﺑـــﺎره ﺧﻮدارﺿﺎﯾــﯽ ﮐــﻮدﮐﺎن ﻣــــــــﺮور ﮐﻨﯿــﻢ:
 ۱٫اﻫﺪاف و ﻧﮕﺮش واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ۲٫ﺧﻮدارﺿﺎﯾــﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﭼـــﺮت زدن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻮدک ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﮐـــﻮدک را از دﻣــﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﻨـﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ
و اﮔــﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ از او ﭘـــﺮس و ﺟﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 ۳٫در ﺳﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎزﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد او
اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻘﺮر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻮاس او را ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ۴٫اﯾﻦ روش را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .از ﻣﺮاﻗﺐ ﯾﺎ
ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻮاس ﮐﻮدک را ﭘﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮد ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﻻن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮی،ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﻣﻬﺪ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺧﻮاب
ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۵٫ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن وﻗﺘﯽ در ﻃﻮل روز
ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﻧﻮازش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﻮدن
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎس ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۶٫اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﺎﯾﻊ .ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﻌﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺪه آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮرﻧﺪ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ،
ﮐﺜﯿﻒ ،ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻣﻠﻘﺐ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .دﺳﺘﺎن ﮐﻮدک را ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﻨﺪ و
ﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﯾﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮدک و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﻣﻬﺎر
ﺟﻨﺴﯽ او در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

