ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدک
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ،روی آوردن ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و اﻋﺘﯿﺎد در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ،
ﺑﺰﻫﮑﺎری و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺷﻬﺒﺎزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن رﺳﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﺗﺮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﻮدک در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ دوره از زﻧﺪﮔﯽ دارای ﺣﻘﻮق وﯾﮋه و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺣﻀﻮری ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه در
اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻬﺒﺎزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺣﻖوﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آنﻫﺎ را
ﺷﻔﺎف و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﭙﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﮐﻮدک ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن داﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز از ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از او اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺪن
ﮐﻮدک ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد از ﻫﻤﺎن دوران ﺑﭽﮕﯽ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﺷﻬﺒﺎزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه و واژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ
ﻧﺪارم ،ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻢ را ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺘﮏ از واﻟﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎور در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ زﯾﺮ  2ﺳﺎﻟﮕﯽ از
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎﺧﺸﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد دﻧﯿﺎ را از دﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ
اﺗﮑﺎ و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ را ﻗﺮار اﺳﺖ در آﻧﺎن ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ،روی آوردن ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و اﻋﺘﯿﺎد در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﺰﻫﮑﺎری و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از
دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺴﺖ.
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