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 مقدمه

 به فرزندانشان سالم جنسی رفتارهای پرورش در موثر نقشی خانواده ی کننده تعیین اعضای و پدر ، مادر

 و ظریف های واقعیت ، نوجوانان و کودکان جنسی رشد مراحل شناخت با کنند سعی باید آنان.  دارند عهده

 و هنگام زود های آموزش.  کنند منتقل هایشان بچه به را خود ی جامعه و فرهنگ مرسوم تربیتی دابآ

 اصول که کند می اضطراب و دلهره دچار چنان را آنان گاه نوجوانان و کودکان به جنسی مسایل ی ناشیانه

 غیر و کافی نا ، هنگام دیر ها آموزش این اگر ، دیگر طرف از.  سازد می دار خدشه را خانواده روانی بهداشت

 جنسی های کنجکاوی و ها پرسش به بتوانند مادر و پدر اگر.  گردند واقع مفید توانند نمی ، باشند واقعی

 مخفی و جنسی سرکوب ، فکری انحراف از مانع توانند می ، بدهند سنجیده و مناسب های پاسخ خود فرزندان

 . شوند آنان کار

 و ها دیدگاه ، ها نگرش از متاثر تواند می که جنسیتی ، پسرند یا دختر جنسیت ایدار ، تولد هنگام ها بچه

 مراقبین و والدین.  باشد جامعه افراد متفاوت های برداشت و والدین.  باشد جامعه افراد متفاوت های برداشت

 موضوعات و مسایل ی بارهدر ، احترام و اعتماد با توام ، دوستانه ای رابطه برقراری با توانند می کودکان نزدیک

 این از توانند می والدین.  بدهند ها آن به صحیح و الزم های آگاهی و اطالعات ، جنسی امور جمله از ، مختلف

 ارزشی مبانی و باشند آشنا پویا و فعال صورت به فرزندانشان جنسی هیجانات و احساسات ، افکار با طریق

( پسر چه و دختر چه) فرزندانشان به والدین که هایی توصیه.  سازند مستحکم آن در تدریج به را خود

 مسایل رعایت ، جنسی هویت ، انسانی روابط ی درباره هایی دانسته و اطالعات ی برگیرنده در باید ، کنند می

 های گیری تصمیم ، نیازها و احساسات بیان ، انسانی اخالقیات و ها ارزش ، زندگی های مهارت ، بهداشتی

 مطمئن و موثر اعضای بین و خانواده در باید ها مهارت این.  باشد آنان نفس عزت افزایش و حفظ و مسئوالنه

 ها آن از شایسته نحوی به بتواند ، جوان و نوجوان ، کودک ، لزوم هنگام در تا شوند استوار و ریزی پایه آن

 ، باشند داشته تری بیش یخشنود و رضایت خود جنسیتی های نقش از پدر و مادر چه هر.  کند استفاده

.  باشند آنان برای شایسته الگویی و دهند انتقال نیز فرزندانشان به را خود هویت و ها دیدگاه توانند می بهتر
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 احترام اصل اساس بر را زندگی اساسی های مهارت بتوانند که اند هایی موقعیت و شرایط نیازمند کودکان

 در اخالقی سالم های ارزش ریزی پایه.  کنند تجربه و بیاموزند وادگیخان های دیدگاه و اخالقیات به گذاشتن

 را شان زندگی مسئولیت و بگیرند تصمیم بهتر نوجوانی و بلوغ هنگام تا کند می کمک ها بچه به خانواده

 . بپذیرند

 سوابق تحقیق

 همچون ، جنسی موضوعات گیری فرار دهند می نشان( GOSSART, MARY , 1001) مختلف ای پژوهش

 گام به گام و تدریج به باید ، آموزند می  آموزشگاه و مدرسه محیط در نوجوانان و کودکان که هایی درس سایر

 درک و آموزش ی شیوه ، سن با متناسب باید کودکان جنسی های پرسش به گویی پاسخ و وگو گفت.  باشد

 و ها ارزش ، هیجانات ، احساسات ی ربارهد تا آید می پیش فرصتی که بار هر توانند می والدین.  باشد آنان

 با و بکشند پیش ای ساده بحث ، کنند صحبت پسندیده و شایسته جنسی رفتارهای ی درباره خودشان عقاید

 بعد های سال در که ای رابطه ؛ سازند برقرار ها آن با صمیمانه ای رابطه ، فرزندانشان تدریجی های سازی آگاه

 . شود یکدیگر با ها آن مدای ارتباط موجب تواند می

 های آموزه و مسایل ی درباره کردن صحبت به ای عالقه ، خود های بینش و عقاید دلیل به والدین از برخی

.  شود می فرزندانشان جنسی ی غریزه شدن بیدار موجب اطالعات ی ارایه کنند می تصور زیرا.  ندارند جنسی

 مربوط مسایل و خود بدن ی درباره نوجوانان و کودکان های نستهدا و اطالعات چه هر بدانند باید که حالی در

 هر به ها بچه.  دهند می بروز خود از تری آگاهانه جنسی های رفتار ، باشد تر صحیح و تر بیش جنسیتشان به

 به. کنند می ارضا...  و ها رسانه ، نشریات ، دوستان مثل ، مختلف منابع طریق از را خود کنجکاوی حال

 ، آنان سالم آموزش از کردن حاصل اطمینان برای است بهتر خانواده موثر اعضای و والدین سبب همین

 . بگیرند عهده به خود را اصلی ی دهنده آگاهی ی وظیفه

 خوب فرزندانشان به جنسی مسایل دادن آموزش هنگام مادر و پدر که است آن زمینه این در دیگر ی نکته

 داشته توجه کودکان با کردن برقرار ارتباط و کردن صحبت حین خود ایرفتاره و ها العمل عکس به است
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 کند می تصور شما نوجوان یا کودک ، بگیرید خود به دفاعی حالت یا شوید عصبانی ، کنید اخم اگر.  باشند

 در رو از لذا ، بپرسد شما از راحتی به را خود های پرسش و کند برقرار شما با دوستانه ای رابطه تواند نمی که

 نادیده یا ، کند سرکوب یا را مسایلش گونه این دهد می ترجیح و کند می اجتناب شما با برخورد و شدن رو

 . بگذارد میان در دیگران با یا بگیرد

 متن اصلی تحقیق

 آله و علیه اهلل صلی خدا رسول. است شده داده قرار مادر و پدر دوش بر فرزندان، تربیت سنگین وظیفه

 است، ملعون یعول؛ من ضیّع من ملعونٌ ملعونٌ»: فرماید می خانواده حدود و حقوق ساختن هتبا درباره

 .«سازد ضایع را اش خانواده که هر! است ملعون

 و خود اید، آورده ایمان که کسانی ای نارا؛ اهلیکم و انفسکم قوا آمنوا ایهاالذین یا»: فرماید می خداوند

 (6:تحریم)« .یددار حذر بر آتش از را تان خانواده

 به مکلف هم باز باشد، عاجز خویش تربیت از کسی اگر حتی که است مهم آنچنان فرزندان تربیت اهمیت

 .است اش خانواده تربیت

 :فرماید می باره این در السالم علیه صادق امام

« .دارید حذر بر آتش از را تان خانواده و خود اید، آورده ایمان که کسانی ای»: شد نازل آیه این که هنگامی

 هستم؟ مکلف ام خانواده درباره چگونه هستم، عاجز خودم از من: گفت و گریست مسلمانان از مردی

 توصیه ای، شده امر آن به که آنچه به را آنها که است کافی تو برای: فرمود آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 .داری برحذر ای، شده نهی آنچه از و کنی
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 مادران و پدران مهم بسیار وظایف از اخالقی، مکارم آوردن دست به برای فرزندان نیکوی یتترب بنابراین،

 به الزم امری صحیح، مسیر در گرفتن قرار برای فرزندان به عملی و علمی آموزش امر میان، این در. است

 .آید می حساب

 کودک در جنسی همانندی درک

 مترادف پسر، مفهوم او برای و نیست مطمئن خودش جنس دیهمانن بودن ثابت از ساله، چهار تا دو کودکِ

 ناآگاه دارد وجود پسرها تمام میان که مشترکی های ویژگی و صفات از زیرا بود؛ خواهد( حسن مثالً) اسمش

 .است نکرده مشخص خودش برای را صفات این ثبوت روی، همین از و. است

 و کند مشخص را خودش جنسیت تواند می دختر؟ یا تاس پسر بپرسیم ساله سه کودکی از اگر حال، این با

 وجود با. دهد می تشخیص را دیگر اشخاص و خود جنسیت سر، موی آرایش لباس، روی از چهارسالگی در

 از: مثال طور به. ندارند اطمینان آن ثبوت و جنسی همانندی از کودکان بیشتر هم سالگی پنج در حتی این،

 موهایش یا بپوشد پسرانه لباس یا و بکند پسرانه های بازی دختری، اگر: دندپرسی ساله هشت تا چهار اطفال

 می بخواهد اگر که داشتند اظهار ساله چهار کودکان بیشتر شود؟ پسر تواند می کند، کوتاه پسرها مثل را

 یا باسل تغییر با دختر یک که داشتند اطمینان کامالً ساله هفت تا شش میان کودکان اکثر و شود پسر تواند

 جنسی همانندی مسئله توانند نمی سال پنج از کمتر های بچه که این علت و شود پسر تواند نمی رفتارش،

 که نیست ای اندازه به آنها فهم و درک میزان اصوالً بلکه نیست، روانی اختالالت دلیل به کنند، درک را

 .دهند تشخیص را کیفیت این ثبوت

 در جنسی خصوصیات بندی طبقه برای مناسبی عقالنی توانایی که سیدر ای مرحله به طفل که این از پس

 تشخیص است، همراه زنانگی یا مردانگی مفاهیم با که را هایی خصوصیت تواند می گاه آن آمد، وجود به او

 .کند درک را آنها و دهد
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 فرزندانشان با مادران و پدران عملکرد نحوه به گوناگون های روایت در که حساس است ای مرحله این و

 خواهیم آن به که است آمده دختران و پسران با ارتباط در خاصی های آموزش و است شده داده هشدارهایی

 .پرداخت

 

 جنسی هویت آموزش و خانواده

 عوامل دیگر با مقایسه در عامل دو فرزندان، جنسی هویت آموزش در که کرد نشان خاطر باید کلی طور به

 .محیط دیگر عامل و است خانواده عامل اولین: دارد امر این در سزایی به تأثیر

 .شود می تقسیم مستقیم غیر و مستقیم طریق دو به نیز محیط و خانواده در آموزش شیوه

 تواند می است، برادر و خواهر و مادر و پدر محدوده از فراتر تعبیری، به که خانواده: خانواده در آموزش شیوه

 .باشد مؤثر فرزندان به جنسی هویت شناسایی و انتقال در

 برای فرزندان، به تذکر صورت به تواند می فامیل در صحیح تعامل و معاشرت نحوه آموزش مستقیم؛ شیوه در

 و فامیل دختران و زنان جمع در دختران هدایت سپس و فامیل در مخالف جنس با روابط محدوده حفظ

 پسران اتاق کردن جدا نیز مستقیم غیر شیوه در. ذیردپ صورت فامیل پسران و مردان کنار در پسران هدایت

 .است شده توصیه اسالم در دختران از

 و هیجانات آنها در که است دلیل این به پسران، و دختران از یک هر برای شده کنترل محدوده حفظ علت

 تباهی و دفسا ساز زمینه هیجاناتی، چنین شدن خارج کنترل از که دارد وجود مخالف جنس به هایی کشش

 .بود خواهد آنان
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 حرام مجرد و متأهل نامحرمِ زنان موی به نامحرم مردان نگاه چرا که این به پاسخ در السالم علیه رضا امام

 زمینه و کند می ایجاد کشش فساد به که است فرد در هیجانی ساز زمینه نگاه، این زیرا: فرمود است؟

 .سازد می فراهم است، حرام که را ناپسند عمل ارتکاب

 و دختران و است اهمیت دارای بینجامد، حیا حفظ به خانواده میان در که هایی روش بردن کار به رو، ازاین

 مستقیم های آموزش با باید هستند، جنسی هویت تشخیص درباره درک قوه دارای کودکی در که را پسران

 و فساد دچار تا کنند حفظ را خویش محدوده باالتر سنین در تدریج به که کرد راهنمایی مستقیم غیر و

 .ندارند را الزم آگاهی خود صالح به آنان که چرا نگردند؛ تباهی

 و دختران از یک هر زمان مرور به که است شده پیشنهاد خانواده به مستقیمی غیر و مستقیم های روش

 .بمانند محفوظ آن آفات از تا ببرند پی خویش جنسی هویت اهمیت به پسران

 پسران و دختران خواب بستر کردن جدا. 1

 شما فرزندان که زمانی سنین؛ سبع بلغوا اذا المضاجع فی اوالدکم بین فرقوا: فرماید می اسالم گرامی پیامبر

 .«سازید جدا همدیگر از را آنها خواب بستر شدند، ساله هفت

 می آله و علیه اهلل یصل خدا پیامبر است، شده اشاره روش این به جداگانه طور به که دیگری حدیث در

 :فرماید

 .سنینَ بِعشر المضاجِعِ فی بینهم یُفَرِّقُ الصبیّة و الصبیّة و الصبّی و الصبّی

 .نخوابند بستر یک در ها دختربچه با ها بچه دختر و ها پسربچه با ها بچه پسر سالگی ده سن از

 این کارگیری به با کودکی همان از تاس بایسته که برد پی مهم نکته این به توان می شده یاد حدیث دو از

 و کنند رعایت را آنها تا بشناسانیم آنان به را کودکان حدود و حد و پسر و دختر بین فرق تدریج به روش،
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 پاسخ طبیعی و منطقی طور به طایفه، دو این از یک هر ذهنی های پرسش به بتوانند تا است ای زمینه این

 .دهند

 پوشاندن لباس نحوه. 1

 :فرماید می السالم علیه علی حضرت

 که گذشت می آنجا از مرکب بر سوار زنی. بودم نشسته آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر با بقیع در روزی

 حضرت آن به. گرداند دیگر جانبی به را خود روی رسول، حضرت. افتاد زمین به مرکب روی از ناگهان

 را خود بخشش و عفو خدایا،: فرمودند بار سه آله و علیه هللا صلی پیامبر. دارد پا به شلوار زن آن: گفتند

 زنانتان،. است لباس بهترین پوشش، یبرا شلوار مردم ای. کنند می پا به شلوار که ده قرار زنانی حال شامل

 .کنند حفظ شلوار با را خود منزل، از خروج هنگام

 و دختران به دختر جنسیت با سبمنا های لباس پوشاندن نوع تفاوت جسمانی، های خصوصیت علت به

 پر بسیار پسران، و دختران میان در جنس صحیح هویت شدن پیدا برای پسران؛ به پسر مناسب های لباس

 .است اهمیت

 به والدین زیرا دارد؛ قرار اهمیت اولِ درجه در فرزند طرف از جنسی نقش پذیرش در خانواده و والدین تأثیر

 بنابراین،. کنند حفظ بودن پسر یا دختر عنوان به را هایی ویژگی چه و اشندب چگونه که دهند می یاد آنها

 دادن عادت. کرد پرهیز دختران برای پسرانه های پوشش از و پسران به دختران لباس پوشاندن از باید

 .کند می هدف این به رسیدن برای مؤثری کمک روسری، و چادر پوشیدن به دختران

 دختران و پسران به والدین عواطف دندا نشان سنیِ مرز و حد. 3

 به نامحرم، توسط او نگرفتن آغوش در یا و ساله شش بچه دختر نبوسیدن مانند اسالم عملی دستورات

 که هایی پسربچه بوسیدن ممنوعیت نیز و آورد می پدید دختران در را جنسیت بودن جدا اندیشه تدریج
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 پسر فرزندان در را جنسیت جدایی نامحرم، دختران و زنان توسط است کرده تجاوز سال هفت از آنان سن

 .آورد می پدید

. نبوسد بچه پسر را ساله شش بچه دختر»: فرماید می باره این در آله و علیه اهلل صلی اسالم گرامی پیامبر

 .«کنند خودداری گذشته، سال هفت از سنش که ای پسربچه بوسیدن از زنان همچنین

 ندارد حق نامحرم شد، ساله شش ای بچه دختر وقتی»: فرماید می باره این در نیز السالم علیه علی حضرت

 .«بگیرد آغوش در را او تواند نمی همچنین، و ببوسد را او

 فرزند بوسیدن زیاد و کند می فراوان تأکید کودکان به کردن محبت به اسالم که است حالی در مطلب این

 را مرزها و حد این احتمالی، انحرافات از جلوگیری لحاظ به یول داند؛ می بهشتی درجات افزایش موجب را،

 به برای را فرزندان ذهنی و عقلی و روانی زمینه پیش اسالمی دستورات این واقع، در. است کرده معرفی

 و روانی تعادل به خودشان، جنسی هویت شناخت با بتوانند تا سازد می مهیا شان واقعی خودِ آوردن دست

 .بشناسند را خود حدود و برسند صحیح و نطقیم جسمی و روحی

 حجاب حفظ. 4

 :فرماید می کریم قرآن در تعالی خدای

 فال یعرفنَ ان ادنی ذلک جالبیبهنَّ من علیهن یدنین المؤمنین نساء و بناتک و الزواجک قل النبی ایها یا

 (55: احزاب. )رحیما غفورا اهلل کان و یؤذین

 این که پوشند فرو را خود( بزرگ روسری یا) چادر که بگو مؤمنان زنان و خود دختران و زنان به پیامبر، ای

 آمرزنده خدا و نکشند آزار رانان هوس جسارت و تعریض از تا شوند شناخته آنها که است این برای کار

 .است مهربان
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 در رو، این از و است پسران از بیش دختران عاطفی بُعد که است نکته این است، مهم میان این در آنچه

 دختر عاطفی نیازهای آن، با متناسب و داشت ای ویژه توجه مهم عامل این به باید جنسیتی، نقش پذیرش

 .کرد برطرف را

 زیرا است؛ داده قرار مدنظر دختران عاطفی بُعد منطقی حفظ را پوشش و حجاب اسالم که است لحاظ بدین

 بدین و دارد می نگه محفوظ عاطفی لحاظ از را دختران عفت، حفظ و است عفت حفظ موجب حجاب، حفظ

 هویت و دریابند را خود تا دهد می منطقی و صحیح پاسخی آنان عاطفی های خواسته و اظهارات به گونه

 .کنند ارضا کامل و صحیح طور به را بودن دختر جنسی

 بازی نوع. 5

 والدین که است دختر و پسر نسج دو از یک هر جنسیتی نقش ایفای برای ها راه ترین ساده از یکی بازی،

 .بگیرند نظر در خاص، های بازی به را یک هر رفتاری تمایالت بایستی

 در بیشتر که هایی بازی و بازی طناب داری، خانه به مربوط های بازی بازی، عروسک قبیل از هایی بازی

 مناسب بسیار دختران ایبر کند، می آمد و رفت خانه از بیرون به کمتر دختر و گیرد می صورت خانه محیط

 .است

 .است پسندیده بسیار پسران برای فوتبال، سوارکاری، تیراندازی، جمله از هایی بازی مقابل، در و

 :محیطی عوامل

 قرار آن با تعامل در معنوی یا مادی های جنبه در پسر و دختر فرزندان که است شرایطی کلیه شامل محیط،

 .دارند

 اندیشه تدریج به یک، هر به مخصوص سراهای فرهنگ نیز و پسران و دختران ژهوی های ورزشگاه از استفاده

 جداسازی روش رسد می نظر به و دهد می افزایش پسر و دختر جنس دو از یک هر در را جنسیت جدایی
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 خوری غذا و آموزشی فضای جداسازی.باشد معنا این انتقال های راه بهترین از یکی مستقیم، غیر طور به

 کم برخورد که چرا کند؛ می تبعیت سیستم این از غیره و دانشگاهی آموزشی، مراکز در پسران با دختران

 .شد خواهد آنان شخصیت حفظ موجب یکدیگر، با جنس دو این

 از را( نامحرم) دختران و زنان با کردن گو و گفت زیاد و کردن نگاه پیوسته آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 .فرماید می بیان دلی سخت و قلب قساوت عوامل جمله

 زنان با کم برخورد آنها از یکی که اند شمرده بر را هایی نشانه داران دین برای السالم علیه علی حضرت

 به را پسران و دختران برای هویتی گمراهی نتیجه در و آلودگی مقدمات فضا، بودن یکی زیرا است؛ نامحرم

 .آورد می بار

 :فرمود وفاتش از پیش های خطبه از یکی در آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 

 امر او به و آید می است، سرافکنده که حالی در قیامت روز بدهد، دست نامحرمی( دختر و) زن با کس هر

 زده حرف او با دنیا در که ای کلمه هر برای کند، شوخی نامحرم زن با کس هر. برود جهنم به که شود می

 آغوش در را او حرام طور به مرد و کند موافقت مرد با زن اگر و شود می زندانی تشآ در سال هزار است،

 شود، زشت عمل مرتکب او با یا کنند شوخی و باشند داشته تماس حرام طور به هم با و ببوسد یا بگیرد

 بر نز و مرد گناه کند، وادارش زور به مرد اگر ولی هست؛ نیز او برای هست، مرد برای که گناهی همان

 و مفتون مرد آن و بگوید او های زیبایی از و کند توصیف مردی برای را زنی کس هر و... است مرد عهده

 .کند می غضب و خشم او بر خدا که آن مگر شود، نمی خارج دنیا از شود، گناهی دچار و گردد زن شیفته

( نامحرم) مردان با که گرفتند بیعت زنان از خدا رسول: فرماید می باره این در السالم علیه علی حضرت نیز و

 .ننشینند خلوت در
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 پسر و دختر جنسی هویتی بی آثار

 و یکدیگر به مخالف جنس های عادت انتقال به پسر و دختر جنسیت دو از یک هر شخصیت نشدن تکمیل

 از جبمو تواند می افراطی حالت در و انجامد می آنها از یک هر شخصیتی بعد تکامل افتادن تأخیر به یا

 .شود دو آن از یک هر عزت و شخصیتی بعد رفتن میان

 پیدا را شان واقعی خودِ آنها از یک هر که است این به بسته پسر و دختر فرزندان در نفس عزت شدن پدیدار

 گیری شکل مرحله ترین ابتدایی از رو،یکی ازاین. دهند مثبت پاسخ خویش فطری نیازهای به تا کنند

 به صحیح و منطقی پاسخی آن سایه در بتواند تا است خویش جنسی هویت یافتن ن،انسا شخصیت ساختار

 به. گزیند دوری اندازد، می تأخیر به را او تکاملی سیر که مخالف جنس منفی پذیری تأثیر از و بدهد خود

 برای پسر، و دختر میان روابط این حدود رعایت و خود خودی به جنسی، هویت درک آموزش حتم، طور

 .است الزم انسان فردی و اجتماعی حیات منطقی تقراراس

 

 نوجوانان و کودکان جنسی رشد مراحل

 سالگی 3 تا تولد هنگام از( الف

 . آید می بر ها آن کشف صدد در و شود می کنجکاو خود بدن مختلف اعضای به نسبت ●

 لذت با ، ساله 1-3 کودک لذت که باشید داشته توجه) برد می لذت خود تناسلی آلت کردن لمس از ●

 (.دارد تفاوت جنسی

 . کند می صحبت خود بدن اعضای ی درباره شرمساری و خجالت گونه هیچ بدون و راحتی به ●
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 و مادر.  داد یاد او به را بدنش اعضای نام توان می.  است آنان های گفته درک و دیگران با صحبت به قادر ●

 به آنان در سالم جنسی های ویژگی رشد و( سالگی 3 تا) دسالخر کودکان به کمک منظور به توانند می پدر

 : کنند دقت زیر آموزشی نکات

 برای.  بدهید کودک به فهمی قابل و ساده توضیحات ، یک هر کارکرد و بدن مختلف اعضای ی درباره -1

 ... و دیدن برای ها چشم ، باشد می غذا جویدن و خوردن برای ها دندان و دهان ، مثال

 به نیاز کودکان.  کند درک طریق این از را شما محبت و عالقه دهید اجازه و بگیرید آغوش در را ودکک -1

 . دارند خود ی خانواده اعضای و والدین با جسمانی های تماس برقراری

 بینی ، مثال برای.  بدهید یاد را بدنش های اندام از بعضی بودن خصوصی و تفاوت فرزندتان به تدریج به -3

 دیگران و است خصوصی اندامی تناسلی آلت ولی ، ندارد اشکالی آن به زدن دست و است صورت از ویعض

 . بزنند دست آن به نباید

 او با خودش جنسی تفاوت ی متوجه و کند می بازی خودش جنس هم غیر کودک با فرزندتان چه چنان -4

 . دهید توضیح رایشب راحت و ساده خیلی را پسر و دختر تفاوت کنید سعی ، گردد می

 گفتن و کردن مخالفت با ، ببیند را او تناسلی آلت داشت قصد دیگری کودک اگر که بدهید یاد کودک به -5

 . شود کار این انجام از مانع ، "است خصوصی کامال من بدن از قسمت این":  که این

 جمالت و عبارات ترین ساده اب کنید سعی ؛ پرسید سوالی حاملگی ی درباره خردسالتان فرزند چه چنان -6

 . بدهید را او جواب

 کنید، می صحبت تناسلی آلت و پا ، دست ، سر از اعم – بدن اعضای ی درباره که هنگامی کنید سعی -7

 . باشید نداشته خجالت و شرمساری ، گناه احساس

 ساله 4-5 کودکان( ب
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 چه پسر و دختر ، مثال برای.  شود یم مربوط جنسیت به که مسایلی تمام ی درباره کنجکاوی احساس ●

 ... و ؟ آید می دنیا به چگونه کودک...  شوند؟ نمی حامله مردان چرا...  دارند؟ هم با تفاوتی

 .بازی دکتر مثل هایی بازی طریق از ، دیگر کودکان تناسلی های اندام ی درباره کنجکاوی حس ارضای ●

 . خود بودن پسر یا دختر دادن تشخیص توانایی و خود جنسیت از کردن حاصل اطمینان ●

 و زن) خانه در پدر و مادر های نقش بین گذاشتن تفاوت و مردانه و زنانه ای کلیشه رفتارهای درک و فهم ●

 (.بودن مرد

 ی ساله 4-5 کودکان به کمک منظور به توانند می پدر و مادر.  خود بدن اعضای به نسبت کامل آگاهی ●

 . کنند دقت زیر آموزشی نکات به درآنان سالم نسیج های ویژگی رشد و خود

 . بدهید یاد کودک به را تناسلی های اندام بودن خصوصی مفهوم -1

 .بیاموزید کودک به شایسته و درست الفاظ و کلمات با( خارجی چه و داخلی چه) را او بدن اعضای نام -1

 افراد یا شما از ، تناسلی های اندام و سیتجن ی درباره را خود مختلف سواالت تا کنید تشویق را کودک -3

 . بپرسد خانواده اطمینان قابل

 ساله 6-5 کودکان( پ

 کامال گروه این.  خودند همجنس کودکان با کردن بازی و شدن دوست به مایل ساله 6-5 کودکان اغلب ●

 . هوشیارند و حساس شان جنسیتی های نقش به

 جنسی مسایل ی درباره کردن صحبت از والدین اگر. ) سیتجن به مربوط مسایل بودن خصوصی تشخیص ●

 و سواالت گذاشتن میان در و کردن صحبت از تدریج به کودکان از گروه این ، کنند گناه و شرم احساس

 .( کرد خواهند امتناع خود جنسی های پرسش
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 . نسیج مسایل ی درباره...  و ها رسانه ، خانواده اعضای ، دوستان های صحبت به توجه ●

 پسرانه کار این ، مثال برای.  جنسیتی مسایل ی درباره ها خانواده قالبی تصورات و ها نقش کامل درک ●

 . دخترانه کار این و است

 کمک منظور به توانند می پدر و مادر.  خود ی انگاره تن و جنس نوع ی درباره قوی ای پنداره خود تشکیل ●

 داشته توجه زیر آموزشی نکات به ، آنان در سالم جنسی های گیویژ رشد و خود ی ساله 6-5 کودکان به

 . باشند

 گاهی.  ببرید باال خود جنس به مربوط مسایل مورد در را فرزندتان های دانسته و ها آگاهی کنید سعی -1

 هگون این در.  ورزند می اجتناب یا روند می طفره سواالتی و نکات چنین پرسیدن از ، سال و سن این کودکان

 حس ارضای موجب که را او نیاز مورد و سالم اطالعات توانند می خانواده موثر اعضای و والدین موارد

 . دهند قرار او اختیار در ، شود می اش کنجکاوی

 و یک هر حقوق رعایت بر ، دهید شرح فرزندتان برای را پسر و دختر های تفاوت کنید می سعی که زمانی -1

 . کنید تاکید ، روزانه وظایف و کارها انجام در آنان مساوی های نقش

 به رفتاری و عاطفی ، جسمانی گوناگون تغییرات و بلوغ ی درباره فهمی قابل و مختصر ، ساده توضیحات -3

 ، ندارند تغییرات گونه این از ای تجربه هنوز سال و سن این کودکان چند هر.  بدهید خود ی ساله 8 کودک

 بعدی های وگوی گفت برای آمیز احترام فضایی ایجاد و یکرنگی ، صمیمیت جبمو آن ی درباره صحبت ولی

 کند می تغییر ها بچه صدای بمی و زیری بلوغ دوران در که این گفتن ، مثال برای.  شود می نوجوانتان با شما

 . کند می باز شما بعدی های هدایت و ها راهنمایی برای را راه ، قبیل این از و

 ساله 10-14کودکان(ت

 . آن با متناسب وجود ابراز های شیوه و خود جنسیت به نسبت آگاهانه احساسی داشتن ●
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 . خود جنس رفتاری – عاطفی حاالت تغییرات به مربوط سالم احساسات تشخیص ●

 (.او آمادگی چگونگی) داد خواهد رخ چه آن و بلوغ مورد در اضطراب و نگرانی ●

 . خود جنسی سواالت نپرسید از شرمساری و خجالت احساس ●

 . خود بدن اعضای بودن خصوصی ارزش و اهمیت از آگاهی ●

 در حتما کنید سعی.  است نشده دیر هنوز ، اید نکرده صحبتی فرزندتان با جنسیت ی درباره تاکنون اگر

 قبل از نفرزندتا اگر. دهید انجام را کار این ، باشید داشته وگو گفت برای ای زمینه که ، مناسب فرصت اولین

 و تغییر این با تواند می بهتر ، باشد داشته را جسمی تغییرات و بلوغ خصوص در اطالعاتی پذیرش آمادگی

 ی مرحله به فرزندانشان تا کنند می صبر قدر آن والدین از گروهی متاسفانه.  آید کنار خود رشدی تحوالت

  حالی در.  کنند می باز ها آن با را صحبت سر گاه آن ، برسند روانی – جسمی تغییرات بروز و بلوغ

 

 

 

 

 خیلی ، بگذارند میان در فرزندانشان با را موضوعات گونه این دوستانه ای رابطه و ارتباط ایجاد با زودتر اگر که

 زیر آموزشی نکات از توان می منظور بدین.  بگیرند پی را وگوهایشان گفت توانند می تر آسوده و تر راحت

 : کرد استفاده

 فرزندانتان به کافی اطالعات ، شوند می آن دچار سن این در نوجوانان که تغییراتی و بلوغ ی درباره -1

 جای و است طبیعی و عادی کامال تغییرات این تمام که دهید شرح فرزندتان برای.  بدهید( دختران ویژه به)



 .اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید   ربای خرید افیل ورد . افیل ربای مشاهده است ین ا

18 
 

 گاهی.  بریزد هم به را کودکان و والدین بر حاکم روابط تواند می بلوغ.  نیست تشویشی و اضطراب گونه هیچ

 بین ارتباط. کنند می ایجاد خانواده در شماری بی های نابسامانی و ها آشفتگی ، بلوغ دوران خلقی تغییرات

 آمیز مشاجره های گو و گفت و جدایی ، سردی دچار گاهی ، بود گرم صمیمانه ، نزدیک قبال که ها بچه و والدین

 و ها  عصبیت دچار گاه پسرها و دهند می بروز راحتی به را خود عواطف و اساتاحس معموال دخترها.  شود می

 ها آن بدن در که است هورمونی تغییرات خلقی نوسانات این علل از یکی.  شوند می شدید های پرخاشگری

 بهتر ، کنند رفتار نوجوانشان با مالیمت و صبوری ، آرامش با والدین اگر شرایطی چنین در.  شود می ایجاد

 و دوستانه فضایی ایجاد و خانوادگی روابط پایداری.  نمایند حفظ ها آن با را کالمی ارتباط های راه توانند می

 امنیت ایجاد ، حمایت.  دارد نوجوانان هیجانی – عاطفی مشکالت حل در اساسی و مهم نقش ، صمیمی

 و ها بزهکاری ، ها کجروی ، انحرافات از یبسیار بروز از مانع تواند می نوجوان کنار در دایم حضور و روانی

 . شود اجتماعی های آسیب

 باشید داشته او با صمیمانه و نزدیک ای رابطه کنید می سعی که آن عین در ، فرزندتان خصوصی حریم به -1

 . بگذارید احترام ،

 . است متفاوت فردی هر بلوغ دوران تغییرات که دهید توضیح نوجوانتان برای -3

 شناختی ، عاطفی تغییرات با همراه او بدن جسمانی تغییرات که است ضروری نوجوان به نکته این رتذک -4

 . است سالم و طبیعی کامال او احساسات و هیجانات ، حاالت این تمام و بود خواهد رفتاری و

 وجوانتانن برای را...(  و محبت ، عالقه مثل) سالم عاطفی هیجانات و جنسی احساس بین مهم ارتباط -5

 (HUBERMAN, BARBARA, 1004.) دهید شرح

 ساله 15 -18 نوجوانان( ث

 . جنسی رفتارهای پیامدهای از آگاهی و جنسی ی غریزه شناخت و درک ●
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 . نامشروع و سالم غیر روابط از جنسی ی شایسته و سالم روابط تشخیص ●

 . جنسی عواطف و تمایالت بیان سالم های شیوه گزینش ●

 . خود جنسیت به مربوط هیجانات و ساساتاح بیان ●

 ...(. و ها عفونت ، حاملگی ، ایدز ، جنسی های بیماری به ابتال) جنسی روابط از ناشی منفی پیامدهای درک ●

 تشکیل و ازدواج برای عواطف و احساسات اهمیت درک و سالم جنسی های آموزش فراگیری قابلیت ●

 به آنان در سالم جنسی های ویژگی رشد و خود نوجوانان به کمک منظور به توانند می پدر و مادر.  خانواده

  ROFFMAN, DEBORAH)و1004. )  کنند دقت زیر آموزشی نکات

 زندگی مقررات و موازین به دادن اهمیت ی درباره خانواده های نگرش و ها دیدگاه واضح و شفاف بیان -1

 برای گیری تصمیم توانایی که زمانی تا بدانند ایدب نوجوانان.  است برخوردار زیادی اهمیت از مشترک

 و نابهنگام های ازدواج از ، نیستند خانواده و خانه سنگین های مسئولیت پذیرش به قادر و ندارند را شان آینده

 . بپرهیزند خود همجنس غیر افراد با نزدیک روابط برقراری

 روابط اهمیت و مشترک زندگی ی پایه عنوان به ، عواطف و احساسات نقش ی درباره وگو گفت و صحبت -1

 . شود نوجوانان صحیح گیری تصمیم موجب تواند می ازدواج از بعد و قبل خانوادگی

 در توانند می والدین که است هایی کمک جمله از همگی ، نوجوان با ارتباط ایجاد و هدایت ، راهنمایی -3

 . دهند انجام ، فرزندانشان توسط سالم جنسی روابط برقراری خصوص

 . نوجوان در گیری تصمیم و پذیری مسئولیت حس پرورش و تقویت -4

 . جنسی ناسالم و منحرف رفتارهای ی درباره وگو گفت و صحبت -5
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 جمله از – گوناگون مشکالت و مسایل گذاشتن میان در برای خانواده در راحت و باز فضایی داشتن -6

 . دارد می باز گوناگون های بزهکاری و انحرافات از را نوجوانان – جنسی مسایل

 ، همکاری ، متقابل احترام ، صداقت با توام رفتارهای) خانواده در سالم و شایسته رفتاری الگوهای ی ارایه -7

 ... (. و صمیمیت ، تعاون

 اجتماعی ارتباطات برقراری و یابی دوست ی زمینه در خانوادگی مقررات و ها محدودیت کردن مشخص -8

 . زندگی برای ریزی برنامه به دادن اهمیت و نوجوان در نگری آینده حس تقویت -5

 تربیت به توجه ضرورت بنابراین است، شده آغاز کودکی از بزرگسالی در جنسی انحرافات از بسیاری ی ریشه

 .گیرد صورت انسان زندگی اولیه مراحل همان از باید جنسی تربیت. یابد می اهمیت کودکان جنسی

 باید کودک است، جنسی هویت از درست انتظار و شناخت با سالم رشد برای مناسب شرایط آوردن جودو به

 در بتواند تا کند سپری را خود رشد مراحل مشغولیت و اضطراب و استرس بدون و آرام شرایطی در همواره

 قابل جنسی رشد نتواند خردسالی سنین در کودک اگر. باشد داشته طبیعی و مطلوب رشدی نوجوانی سنین

 بزرگسالی و جوانی ی دوره به سپس و نوجوانی ی دوره به را خود جنسی انحرافات باشد، داشته قبولی

 جنسی هویت از بجا توقعات داشتن و صحیح آگاهی آمدن وجود به باعث صحیح، تربیت. رساند خواهد

 باید هدف این. باشد داشته کامل مطابقت آنها های توانایی با تواند می صحیح آگاهی این. شود می کودکان

 را خود های مسئولیت بتواند بزرگسالی سنین در فرد تا شود، آورده بر نوجوانی و کودکی ی دوره در

 (نوجوانان و کودکان جنسی غریزه تربیت نعمتی،. )دهد انجام جنسیتش با متناسب

 

 .شود می کودکان جنسی هویت از بجا توقعات داشتن و صحیح آگاهی آمدن وجود به باعث  صحیح، تربیت
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 راهکار ها و پیشنهادات

 های گرایش والدین، های نگرش حتی اجتماعی، و عاطفی شناختی، روانی، زیستی، عوامل که آنجا از

 :که است الزم است، مؤثر فرزند هویت دهی شکل در دختر، و پسر با آنها برخورد و تربیت نوع و آنها فرهنگی

 ارزشمندی احساس باید بلکه کنند، خودداری پسر و دختر بین جنسیتی یضتبع از تنها نه والدین -

 هویت به مخالف، جنسیت داشتن آرزوی بدون و راحتی به بتوانند کودکان تا کنند منتقل آنها به را جنسیتی

 و پدری نقش و باشند نفس به اعتماد با و کامل مردان و زنان آینده در بتوانند و یابند دست خودشان جنسی

 . کنند ایفا خوبی به نیز را خود مادری

 جنسی هویت تا داده آموزش آنها به را خود پسر یا دختر فرزندان از یک هر جنسیتی نقش باید والدین -

 .بیاموزند را جنسیتشان با متناسب رفتارهای و گردد تقویت شان

 فرزندان برابر در زناشویی عمل انجام از خوداری - الف

 پدر اتاق به ورود هنگام کودکان که داده دستور خداوند: والدین اتاق به ورود برای رزندانف گرفتن اجازه -ب

 بلوغ حد به که تان کودکان و بردگان باید اید، آورده ایمان که کسانی ای»: بگیرند اجازه آنها از باید مادر، و

 را خود های لباس که هنگامی وز،ر نیم در صبح، نماز از قبل: بگیرند اجازه شما از وقت سه در اند، نرسیده

 شما بر نه آن، از پس. شماست برای کردن خلوت زمان هنگام، سه این. عشاء نماز از بعد و آورید می بیرون

 «.کنند شد و آمد و شوند وارد شما بر که آنها بر نه است، وارد اشکالی

  بسترشان جداسازی و معین سن از پس نامحرم کودکان گرفتن آغوش در و بوسیدن از خودداری -ج

 پس رفتار، این اما شده، سفارش ها بچه بوسیدن و کردن نوازش کردن، محبت به اسالم در که این رغم علی

 (اسالم در جنسی تربیت ثابت،. )شود می منع آنها با نامحرم افراد سوی از معینی، سن از
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 ارزشمندی احساس باید بلکه ند،کن خودداری پسر و دختر بین جنسیتی تبعیض از باید تنها نه والدین

 هویت به مخالف، جنسیت داشتن آرزوی بدون و راحتی به بتوانند کودکان تا کنند منتقل آنها به را جنسیتی

 .یابند دست خودشان جنسی

 جمله از. پردازند می چیزی هر در جستجو به خود، اطراف دنیای شناخت برای کنجکاوی دلیل به کودکان

 این در که آورند می روی بازی مامان و بازی دکتر نظیر هایی بازی به لذا. کنند کشف را بدن خواهند می

 های بازی از پیشگیری وظیفه والدین. شوند آگاه یکدیگر های اندام چگونگی از کنند می سعی ها بازی

 و نشود فراهم کودکان برای بازی نوع این برای محیطی شرایط تا باشند مراقب باید و دارند کودکان جنسی

 . کنند جلوگیری ها بازی از معقول، صورت به باید کردند، مشاهده را ها صحنه این احیاناً اگر

 با. کند پیدا را آنها همه درست جواب خواهد می که است مطرح سؤاالتی جنسی، مسائل درباره کودک برای

 به مادران آمدهای و رفت زا اطالع و پیاپی تولدهای از آگاهی کودکان، سنی رشد: چون مسائلی به توجه

 میزان و زایمان از پس دوره در شان مادران به و آنان به همه توجه جلب و نوزادها مشاهده بیمارستان،

 نمونه. است متنوع و متفاوت جنسی، مسائل زمینه در شان سئواالت کودکان، کنجکاوی حس شکوفایی

 از بچه چرا داد؟ ما به را نوزاد این خداوند چطور ؟است آمده کجا از بچه: از عبارتند سؤاالت، این از هایی

 نیستند؟ هم شبیه چرا ما، بدن اجزای چرا دارد؟ تفاوت من با بچه چرا آید؟ می بیرون مادر شکم

 تعابیری با و کنند می پوشی پرده و روند می طفره سؤاالت این به دادن پاسخ از مادران، و پدران از بعضی

 ساکت را ها بچه گویم، می برایت بعداً! فهمی می خودت شوی، می بزرگ! نیامده تو به ها پرسش این: چون

 این خدا: شود می گفته که این مثل دهند، می واقع خالف و نادرست های جواب هم ها بعضی و کنند می

 وابج ها، پاسخ این که فهمد می معموالً کودک! خریدیم بیمارستان از یا! فرستاده ما برای آسمان از را بچه

 . دهند می فریب را او مادر و پدر و نیستند او سؤاالت درست
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 نتیجه گیری

 مادر و پدر بر فرزندان، جنسی تربیت حوزه در مخصوصاً فرد سرنوشت در کودکی دوران اهمیت به توجه با

 ورتص به و مطالعه دقت با شد گفته که را مواردی و باشند داشته کافی توجه مسأله این به که است الزم

 به کودکان .شود شان پشیمانی باعث که نشوند رو روبه مسائلی با آینده در شاءاهلل إن تا گیرند بکار کاربردی

 ی وظیفه این. گزینند می خود برای اتفاقی دوستانی اغلب واقعی، دوست مشخصات به آگاهی عدم علت

 تأثیر تحت سالگی، هفت از کودکان .کنند راهنمائی سالم دوستان سوی به را کودکان که است والدین خطیرِ

 تر نزدیک جوانی و نوجوانی به و رود می باالتر کودکان سن چه هر. شوند می واقع خود دوستان و همساالن

 های سال در کودکی دوران در دوستی که، آنجا از. شود می بیشتر مراتب به نیز تأثیرپذیری این شوند، می

 با و وارد هایی محیط چه در را خود کودکان که نمایند دقت باید، والدین یابد، می ادامه نیز جوانی و نوجوانی

 می برقرار ارتباط کودکانی با والدین انگاری سهل علت به کودکان اوقات گاهی. شوند می آشنا افرادی چه

 ذهن مسائل این. کنند می آشنا جنسی اطالعات و زننده و مستهجن های عکس انواع با را آنها که کنند

 عیوب بتوانند آنها تا کنند کمک خود فرزندان به باید والدین. کند می منحرف و مشوش شدت به را دکانکو

. است آمده وجود به دوستانه ارتباطات و اطالعات در که نواقصی کنند، برطرف مورد این در را خود نواقص و

 تا کنند کمک آنها به و کنند کنترل را خود فرزندان احساسات بتوانند که کنند، عمل ای گونه به باید والدین

 دامن کودکان جنسی انحرافات به تواند می نیز مدرسه. بپردازند خویش اصالح به و کنند پیدا خوب دوست

 بار و بند بی افرادی اخالقی، لحاظ از که شوند آشنا هایی کالسی هم با مدرسه در کودکان است ممکن. زند

 آشنا جنسی اعمال با را آنها و کرده منحرف را کودکان فکر جنسی های صحبت با الابالی افراد این. هستند

 انحرافات نتیجه در. شوند آشنا اعمال این با مقرر زمان از زودتر کودکان که شوند می باعث و کنند می

 آید می پدید کودکان در جنسی
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 و متعادل رشد راستای در انسان زندگی دوران نخستین از که شود می گفته اقداماتی همه به جنسی تربیت

 جنسی، رفتارهای تکامل به کمک جنسی، رسانی اطالع هدف با و گیرد می صورت جنسی انگیزه مناسب

 متربّی به( والد) مربی فرایند، این در. است آرامش و رحمت مودت، به رسیدن و نسل ماندگاری و تداوم

 های شیوه با و بشناسد خوبی به زمینه این در را خود بالقوه استعدادهای بتواند تا کند می کمک( کودک)

 از فراتر جنسی تربیت واقع در. دهد قرار منطقی مسیر بهترین در را آن تا شود آشنا آن کنترل و بروز صحیح

 می دربر را جنسیت فرهنگی و اخالقی اجتماعی، های ویژگی بلکه جنسی، احساس تنها نه و است آموزش

 و صفات زدودن و سالم رفتارهای و صفات ایجاد برای هایی شیوه کارگیری به از است عبارت و گیرد

 شده آغاز کودکی از بزرگسالی در جنسی انحرافات از بسیاری ی ریشه که جایی آن از. ناسالم رفتارهای

 مراحل همان از باید جنسی تربیت. یابد می اهمیت کودکان جنسی تربیت به توجه ضرورت بنابراین است،

 و بنشینند گفتگو به خود فرزندان با مسائل از بعضی مورد در باید والدین و گیرد صورت انانس زندگی اولیه

 افراد و دوستان از خود سؤاالت پرسیدن به مجبور کودکان تا باشند داشته آنان سواالت برای مناسبی پاسخ

   . نشوند ناشایست
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