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ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ ﭘﺴﺎ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن  Post-Traumatic Stress Disorderو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﻒ  PTSDﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻦ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس
«ﺷﺮم »ﻧﯿﺰ در ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای وی ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮری در آنﭼﻪ ﺑﺮ او رﻓﺘﻪ ،ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮای
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺣﺎدﺗﺮ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آنﻗﺪر ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﭼﻪ را در دروﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮان
ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺘﻮاﻧﺪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و از
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،او را دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش
را ﺗﺎ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﻨﺪروم ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺮوﻣﺎی ﭘﺲ از آزار ﺟﻨﺴﯽ
آنﭼﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﭘﺲ از آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪروم ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻤﻠﻮ از« ﺷﺮم »ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارد
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﺷﺮم ﺑﯽاﻧﺪازه ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب از ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺗﺮوﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن «،آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
«آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک »ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎره آنﭼﻪ« آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمIncest Survivors
Resource Networkاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد را در آن ﻣﯽﺗﻮان
«زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم »ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رواﺑﻂ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ازدواج ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص را از آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

«اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﻮاﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭼﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽای
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد».
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺑﺰرگﺳﺎﻻری در ﺳﺎﺧﺘﺎر آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
آنﭼﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻧﻮع ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎره ،ﻣﺘﻨﺎوب ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ،ﮐﻮدک ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻓﺰونﺗﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﺑﺪن
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد.
دوم آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و روان ﮐﻮدک ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﺧﺎﻧﻪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﻪ روز ﺷﺪه و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﯾﮏ در ﺷﺶ (» (1in6 Non-Profit Organizationﮐﻪ
از ﺳﺎل  ۷۰۰۲درﺑﺎره ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺮد ،ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار ،اذﯾﺖ
و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ دارد و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺴﺮان در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آزار و اذﯾﺖ ،ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻮ ،داﯾﯽ و…  ،ﺑﺎ ﮐﻮدک در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖورزان ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و…  ،ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان« ﺗﻨﻬﺎ »زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان داﻧﺴﺖ و
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﺑﺎر در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺪف آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎً در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﻢ ،اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺮس ،ﻏﻢ و ﺷﻮک از ﺟﻤﻠﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼً« درﺳﺖ »در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻧﺘﻈﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻣﻼً آن را ﺑﺮآورده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ دور از آﺳﯿﺐ ﻣﺠﺪد ،ﻗﻀﺎوت و ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ اول اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن راﯾﻦ ) (Rainnﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن« دوﺳﺘﺖ دارم» «،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ »و
«ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای اﻣﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ »را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻨﺪ:
●

●

●

●

ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ و ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﻔﺮادی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
ﺣﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورش درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮا و آن ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ
و ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ.
ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎری زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﺛﺮ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

