
همه ما والدین گاهی با رفتارها و سوال هایی از 
سوی فرزندمان مواجه می شویم که نگرانمان 
می کند، رفتارهایی که می توان از آنها برداشت 
جنسی کرد و از آنجا که در ذهن ما این قبیل 
رفتارها روابط جنسی را تداعی می کند، نگران 
و مضطرب می شویم و نمی دانیم باید چه 
بدهیم و رفتار درست  عکس العملی نشان 
چیست؟ متاسفانه در جامعه ما والدین کمتر در 
مورد این مسائل آموزش دیده اند و در برخورد 
 با آنها وحشت زده می شوند. خانم ساندرین فان

مسائل  پژوهشگر  و  روان شناس  در دوف، 
جنسی کودکان و نوجوانان در این مورد کتابی 
تالیف کرده  که خالصه ای از کاربردی ترین 
نکات آن را در ادامه به زبان ساده خواهید 

خواند.

تفاوت تمایالت جنسی کودکان و 
بزرگساالن

مدت های مدید وجود احساسات جنسی در 
کودکان به کلی انکار می شد. البته این انکار 
معادل  را  جنسی  احساسات  که  در صورتی 
است  درست  بگیریم،  درنظر  جنسی  روابط 
این است که احساسات جنسی  اما موضوع 
حیطه بسیار وسیع تری را دربرمی گیرد، مثال نگاه 
کردن به بدن یکدیگر و بوسیدن و رفتارهایی 
از این قبیل می تواند احساسات و هیجاناتی در 
دستگاه تناسلی کودک ایجاد کند اما نکته مهم و 
قابل توجه این است که کودکان این رفتارها را 
با قصد ارضای جنسی انجام نمی دهند و هنوز 
قادر نیستند این رفتارها را با ارضای جسمانی 
ارتباط بدهند و این موضوعی است که آنها 
به مرور و طی سال های بلوغ درمی یابند.پس 
تمایالت جنسی در کودکان را نباید با تمایالت 

جنسی در بزرگساالن مقایسه کرد.
این رفتارها در کودکان اغلب معطوف به اکتشاف 

تن خودشان است. درواقع کودکان ابتدا از طریق 
لمس کردن دنبال کشف بدن خودشان هستند 
و به مرور که بزرگ تر می شوند، کنجکاوی در 
مورد بدن دیگران و مقایسه آن با آنچه در مورد 
خودشان کشف کرده بودند باعث می شود  به 
لمس و نگاه کردن بدن دیگران تمایل پیدا کنند. 
برای کودکان 3 یا 4 ساله نگاه کردن به بدن 
یکدیگر بازی جالبی است و احساسی را در 
آنها ایجاد می کند که با احساس هیجان ناشی 
از بازی قایم باشک و.... متفاوت است. آنها در 
این سن دوست دارند آلت تناسلی خود را نشان 
دهند و آن را لمس کنند اما این کار به جای 
اینکه به قصد ارضای جنسی باشد، به منظور 
کسب آرامش است و برای کودک درست همان 
معنایی را دارد که مکیدن شست یا پستانک 
دارد. ممکن است بپرسید چرا بعضی بچه ها 
بیشتر از بقیه این کار را تکرار می کنند؟ طبق 
تحقیقات انجام شده، حساسیت اعضای جنسی 
در افراد مختلف، متفاوت است. از طرفی دختران 

دیرتر از پسران به مرحله کشف اندام تناسلی 
خود می رسند. میزان نیاز به تماس جسمانی در 
کودکان نیز متفاوت است و والدین به خوبی 
می توانند میزان و نوع این نیاز را در پسر و 

دختر خود تشخیص دهند.
وقتی کودکان به 6-5 سالگی می رسند سواالت 
بسیاری در مورد نحوه به دنیا آمدن، بارداری و... 
می پرسند. اغلب والدین با شنیدن این پرسش ها 
آشفته می شوند و از آنجا که در ذهن خودشان 
بین این پرسش ها و مسائل جنسی رابطه واضحی 
وجود دارد، برای پاسخ دادن با مشکل مواجه 
می شوند و گاهی با گفتن دروغ های عجیب و 
غریب کودک را گمراه می کنند، غافل از اینکه 
ذهن پرسشگر کودک ساکت نمی نشیند حتی اگر 
کودک با شنیدن پاسخ شما که قانع کننده نبوده، به 
ظاهر ساکت شود. بنابراین والدین و مربیان باید 
به سواالت کودکان تا حد امکان روشن و واضح 
پاسخ دهند. توجه داشته باشید ذهن پرسشگر 
کودک همان طور که درباره یک وسیله آشپزخانه 

یا یک اسباب بازی کنجکاو است، درباره جنسیت 
و آلت تناسلی نیز کنجکاوی می کند و برای او 
معادل هم هستند. این ما هستیم که موضوعات 
جنسی را متفاوت می بینیم و از صحبت درباره 
آن با فرزندمان احساس ناخوشایندی داریم و 
کودکان بعد از عکس العمل های غیرعادی ما 
کم کم این احساس بزرگ ترها را کشف می کنند.
مرحله اول این است که بفهمید ذهن کودک 
دقیقا به چه موردی مشغول است و خودش 
درباره جواب سوالش چه فکری می کند. با این 
کار متوجه می شوید او چه چیزی را می داند و 
چه چیزی را هنوز نمی داند. باید مراقب باشید 
اطالعات درست اما ساده ای به کودک بدهید. در 
این میان می توانید ارزش ها و هنجارهای خودتان 
را نیز به کودک منتقل کنید.به این ترتیب به مرور 
کودک متوجه می شود چه مواردی برای شما 
مهم است اما اگر همیشه از پاسخ دادن طفره 
بروید، کودک برای دانستن آنچه که ذهنش را 
مشغول کرده به دوستان و اینترنت و فضای 

مجازی و... متوسل می شود و باعث می شود 
شما به عنوان والد دیگر از اینکه کودکتان به 
چه و چگونه می اندیشد، مطلع نخواهید بود.

تفاوت کودکانی که با آنها صحبت 
می شود با سایر کودکان

پژوهش های بسیاری نشان داده ، کودکانی که در 
محیطی رشد کرده اند که در آن درباره مسائل 
جنسی به حد نیاز و به شکل مثبت و منطقی 
صحبت شده، در زندگی خود برای ایجاد یک 
رابطه سالم و مثبت جنسی کارایی و آمادگی 
بیشتری دارند و در این زمینه با مشکالت کمتری 
مواجه می شوند. برعکس، کودکانی که این امکان 
را نداشته اند که درباره مسائل جنسی سوال کنند 
و با آنها در این  باره صحبت نشده یا به شکل 
منفی با این گونه مسائل برخورد شده، همواره 
تا بزرگسالی با مشکالت و معضالت گوناگونی 
روبرو می شوند. از طرفی، ثابت شده کودکانی 
که با آنها درباره این مسائل صحبت می شود، 
کمتر مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند 
را  افراد فرصت طلب  با  مقابله  راه های  چون 
بلدند و اگر در موقعیتی قرار بگیرند که احساس 
کنند فردی قصد سوء استفاده از آنها را دارد 
سریع تر و با خجالت و احساس گناه کمتری 
مساله را با والدین یا افراد مورد اعتمادشان در 

میان می گذارند.

چه کودکی خودش را ارزشمند 
می داند؟

والدین با رفتارشان به کودکان  پیام هایی را منتقل 
می کنند که تا بزرگسالی همراه آنها خواهد بود. 
کودکی که مرتب مورد نوازش و بوسیدن قرار 
می گیرد و در آغوش گرفته می شود این پیام را 
دریافت می کند که ارزشمند و دوست داشتنی 
است. برعکس، کودکی که کمتر مورد توجه واقع 
می شود، خودش و بدنش را کمتر خواستنی و 
دوست داشتنی می یابد. این ارزشگذاری مثبت 
یا منفی نقش بسزایی در زندگی جنسی کودک 

در آینده خواهد داشت.

چطور درمورد سوء استفاده جنسی با 
کودک صحبت کنیم؟

یکی از نگرانی های همه والدین این است که 
اما  نگیرد  قرار  سوءاستفاده  مورد  فرزندشان 
هنگامی که تصمیم می گیرند در این باره با او 
صحبت کنند، کلمات مناسب پیدا نمی کنند و 
نمی دانند چگونه بدون ایجاد رعب و وحشت 
می توانند  رابطه جنسی  از  منفی  تصویری  و 
راه های مقابله با این خطر را به او بیاموزند. 
روشی که برای گوشزد کردن این خطر، مورد 
قبول صاحب نظران قرار گرفته این است که 
والدین به همان شیوه ای که خطرات دیگر مثل 
دوچرخه سواری یا عبور از خیابان و... را مطرح 
می کنند، درباره سوءاستفاده جسمی و جنسی نیز 
هشدار بدهند. پیام اصلی که باید به کودک منتقل 
شود این است که اگر کسی کودک را مجبور 
کرد به نقاط خصوصی بدنش دست بزند یا به 
آن نگاه کند یا کسی درباره چنین کاری صحبت 
کرد یا آن را انجام داد، کودک باید سریع این 
موضوع را با والدین یا فرد مورداعتمادش در 
میان بگذارد و از هیچ تهدیدی نترسد. کودک 
باید بداند هر فردی یک حریم شخصی دارد 
و نقاطی از بدن که نقاط خصوصی هستند را 
هیچ کس به جز والدین و پزشک آن هم در 

مواقع ضروری نباید ببینند.
این احترام به حریم خصوصی را باید تمرین 
کرد و این تمرین از خود ما شروع می شود. 
اول از همه خود ما باید به حریم های فرزندمان 
احترام بگذاریم، مثال بعضی بچه ها از بوسیدن و 
بوسیده شدن خوششان نمی آید. چنین کودکی 
را نباید در دیدوبازدید ها مجبور کنیم دیگران 
را ببوسد. برخی دیگر از اینکه کسی آنها را بغل 
کند، خوششان نمی آید. ما باید این حریم ها را 
بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم. به این ترتیب 
کودک یاد می گیرد بزرگساالن اجازه ندارند هر 
موقع اراده کردند و به هر شکلی که خودشان 
دوست دارند او را لمس کنند و اگر مایل نیست 
بوسیده شود یا کسی او را درآغوش بگیرد، 

می تواند محترمانه »نه« بگوید.

تمایالت و رفتارهای جنسی کودکان را چگونه می توان تفسیر کرد؟ والدین چگونه باید این تمایالت و رفتارهای کودکان خود را مدیریت کنند؟

در مسیر کشف تن
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