ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻋﮑﺲPhilippe Put :

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﭘﺮدازش و رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﮐﻢ اﻃﻼﻋﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻏﻠﻂ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺪی ﺑﯿﺎﺗﯽ ،روان ﺷﻨﺎس ﮐﻮدک در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر
ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ )ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ(
اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش و ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﯿﺎﺗﯽ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﺪاری و ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎی
واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ رﺷﺪی ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺑﺪاﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ روان ﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ و آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺳﻮی
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺑﺪن و اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﺟﻨﺲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ورودی و آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  2دﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﻢ؛ﯿﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آزادی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯽ ﺑﻨﺪو ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﺪد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻓﺮد در ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻣﻨﻊ و آن را ﺑﻪ ﭘﺮ روﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﻪ ﺗﺎ  6ﺳﺎﻟﮕﯽ اوج ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪ،ﺎﻓﺰود :واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮس از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ را در ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮس ﮐﻮدک در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه و درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آن ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺪاﮐﺮدن اﺗﺎق ﮐﻮدک از واﻟﺪﯾﻦ از ﺳﻦ  1.5ﺗﺎ  2ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎ
ﺟﻨﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮد و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ از آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﺪ.

اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻋﺎری از ﻟﺬتﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻮدﮐﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن آن رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﻨﻔﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺤﺾ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.
وی دراداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻮدک را از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻨﻊ
ﮐﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺪون ﺣﺬف ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻨﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎدیﻫﺎ دراﮐﻮﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس درﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دراﮐﻮﻻ ﺑﻮدن دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎدی ﻫﺎ و…ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دراﮐﻮﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺰرگ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ دﭼﺎر اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﺗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﺧﻮد از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واﻟﺪﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک درﺣﺎل دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ
ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﭼﮑﺸﯽ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﺪن آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺘﻮای
آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ را آﻣﻮزش داد و ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ و ﯾﺎ آزادیﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ داده ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻮدک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯽ ﻋﺮﺿﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﻮدک از ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ درآﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﻮزه رﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و …ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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