چگونه با فرزندانمان درباره مسائل جنسی صحبت کنیم؟
صحبت كردن با كودكان راجع به عشق ،عالقه ،محبت و مسائل جنسي يك بعد مهم در
فرزندپروري است .والدين مي توانند با ايجاد يك محيط راحت و آرام براي گفتگو
درمورد مسائل فوق خيلي مفيد و مؤثر باشند ولي با وجود اين خيلي از والدين از گفتگو
راجع به اين مساءل اجتناب مي كنند  .شما مي توانيد از طريق گفتگو با كودكتان
ارزش ها و هنجارهاي خود را به او منتقل كنيد .اگر شما از گفتگو پيرامون اين مسايل
سرباز بزنيد كودک تالش مي كند كه اين اطالعات را به طرق ديگري كسب كند .در
اين صورت شما از چگونه انديشيدن كودک خود در مورد مسايل جنسي اطالعات
نخواهيد داشت.
صحبت كردن راجع به رفتار و روابط جنسي ممكن است هم براي والدين و هم براي
فرزندان مشكل باشد .والدين بايد براساس سطح كنجكاوي و نيازهاي فرد ي كودكشان
پاسخ دهند و اطالعاتي فراتر و يا كمتر از آنچه كودک به دنبال آن هست و يا برايش
قابل فهم نيست ،ندهند .زماني كه بچه ها در مورد مسايل جنسي مي پرسند به احتمال
زياد به اين معني است كه تا اندازه ي زيادي در آن مورد اطالعات دارند .بنابراين بايد
حواسمان باشد كه جواب اشتباه به انان ندهيم .البته نبايد هم همه ي حقيقت را با
جزئيات برايشان بازگو كرد .
كودكان براساس سن و سطح رشدي درجات متفاوتي از كنجكاوي و درک را نشان مي
دهند و وقتي بزرگتر مي شوند ،به دنبال جزئيات بيشترراجع به مسائل جنسي هستند.
بنابراين پاسخ ما به سواالت انها و يا اموزشهاي ما بايد براساس سطح فهم و درک انها
باشد .بعالوه شروع اموزش مسائل جنسي سن خاصي ندارد هر زمان كه فرزندتان
كنجكاوي نشان داد بايد برايش توضيح دهيد .البته بهتر است با زبان خودشان با آنها
صحبت شود .خيلي از بچهها اصطالحات و كلمات خاص خود را براي قسمتهاي

مختلف بدن دارند ،مهم است كه هنگام صحبت كردن با آنها از كلماتي استفاده كنيم
كه برايشان قابل فهم تر است وبا آن راحت هستند.
تمایالت جنسی در کودکان:
قطعا تمايالت جنسي در كودكان با آنچه در بزرگساالن وجود دارد متفاوت است .به
طور مثال نگاه كردن به بدن يكديگر و لمس آن ،دكتر بازي و يا بوسيدن همديگر .بهتر
است بگوئيم كه اين تمايالت در كودكان به ميزان زيادي معطوف به اكتشاف بدن
خودشان و احساساتي كه به اين كشف مربوط مي شوند،است .الزم است بدانيم رشد
جنسي همانند رشد جسماني ،رشد احساسات و رشد عقالني يكي از ابعاد رشد محسوب
مي شود.كه آشنايي والدين با روند رشد رواني  -جنسي كودكان و نحوه ي برخورد با
آن بسيار كمك كننده خواهد بود..
نوزادی تا دو سالگی:
دهان منبع لذت و ارامش است .كودک نوازش و ماساژ را بسيار دوست دارد .توجه به
اين نياز كودک موجب رشد سالم تمايالت جنسي و ايجاد احساس اطمينان و امنيت در
او مي شود.
دو تا چهار سالگی:
هويت جنسي و درک از جنسيت در اين سن شكل مي گيرد .در اين سن كودكان
تفاوت جنسيت دختر و پسر را منوط به تفاوت هاي ظاهري مي دانند .مثل موي بلند يا
كوتاه و لباس دخترانه يا پسرانه .همچنين عالقه به وارسي اعضاي بدن خود در اين
سنين اغاز مي شود.

چهار تا شش سالگی:
در اين سن كودكان پرسش هاي زيادي در مورد زاد وولد مي پرسند كه هيچ ربطي به
احساسات جنسي انها ندارد.
مثال وقتي كودكي  5ساله در مورد چگونگي و به وجود آمدن بچه مي پرسد ممكن
است اين پاسخ مناسب باشد كه بچه ها ازتخم و دانه اي كه در جاي خاصي درون شكم
مادر رشد مي كند و بزرگ مي شود ،بوجود ميآيند .پدر به اين موضوع كمك مي كند
وقتي بذر و دانه او با بذر و دانه مادر تركيب مي شود باعث مي شود كه بچه رشد خود
را شروع كند.
شش تا هشت سالگی:
براي كودكان اين گروه سني ديگر امور جنسي به ميزان سابق اهميت ندارد .پرسش
هاي كمتري مطرح مي كنند و بيشتر به دنبال معيار هاي اجتماعي هستند.
اما مثال اگر يك كودک  8ساله بخواهد بداند كه چگونه بذر پدر داخل بذر مادر مي
شود ،والدين ممكن است توضيح دهند كه چگونه تخم و بذر پدر (يا اسپرم ) از دستگاه
تناسلي او مي آيد و با بذر و دانه مادر (يا تخمك) در رحم مادر تركيب شده و سپس
بچه در يك مكان امن در داخل رحم مادر به مدت  9ماه رشد كرده و بزرگ مي شود
تا اين كه به اندازه كافي قوي مي شود تا متولد شود.
هشت تا ده سالگی:
سال هاي آغازين عشق ورزيدن در كودكان است .يعني احساسات نقش اساسي تري در
زندگي آنان خواهد داشت .پس از هشت سالگي نخستسين عالئم بلوغ در كودكان ظاهر
مي شود به طوريكه بازيها و گفتگو هاي كودكان هم جنس با انچه با غير هم جنس
خود دارند متفاوت است.

ده تا دوازده سالگی:
نخستين گام ها به سوي بلوغ برداسته شده مثال عاشق شدن هايي كه با احساسات
شديد همراه است.
به عنوان مثال،يك كودک  11ساله ممكن است بخواهد در مورد روابط زن و مرد
بيشتر بداند والدين با گفتن اين كه چگونه يك مرد و زن به يكديگر عالقمند مي شوند
و تصميم مي گيرند با هم رابطه جنسي داشته باشند ،مي توانند به وي كمك كنند.الزم
است درمورد مسئوليت ها و پيامدهاي ناشي از فعاليت جنسي صحبت شود  .حاملگي،
بيماري هاي مقاربتي جنسي ،احساسات ما راجع به ارتباط جنسي ،مسائل مهمي
هستند كه بايد بحث شوند.
نوجوانان مجبورند با شدت احساسات جنسي خود ،استمنا ،قاعدگي ،سردرگمي راجع به
هويت جنسي و چگونگي رفتار جنسي در يك ارتباط ،مدارا كنند و نيازها و احساسات و
رفتار خود را با خانواده ،مذهب و فرهنگ خود هماهنگ كنند.
ارتباط باز و آشكار و اطالعات صحيح از سوي والدين اين شانس را افزايش مي دهد تا
نوجوانان رابطه ي جنسي را به تعويق بياندازند.

در مورد چه موضوعاتی می توانیم با بچه ها صحبت کنیم؟

خيلي بيش از انچه كه شما فكر ميكنيد مي توان در اين مورد با بچهها صحبت
كرد.البته اگر باور داشته باشيد كه موضوعات مختلف جنسي براي كودكان مانند بقيه
امور روزمره ي زندگي عادي و طبيعي هستند.

الزم به ذكر است بدانيد مسائل جنسي بزرگساالن مربوط به دنياي خودشان است و به
دنياي بچه ها مربوط نمي شود .والديني كه از سر سهل انگاري يا عقايد اشتباه كودكان
خود را در معرض محتواهاي نا متناسب با سنشان قرار مي دهند در حقيقت به مرز بچه
ها بياحترامي مي كنند .و متوجه نيستند كه اين صحنه ها در ذهن كودكانهي انها
تعبير و تفسير مي شود.
توصیه ها:
• درک فرزندتان را بسنجيد تا بتوانيد متناسب با آن به وي اطالعات دهيد.
• حس شوخي داشته باشيد و نترسيد كه راجع به احساس ناراحتي خود صحبت
كنيد.
• رابطه جنسي را به عشق  ،عالقه  ،محبت  ،توجه و احترام به خود و طرف مقابل
ارتباط دهيد.
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•
•
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•

درمورد ارزشها ،عاليق درگفتگو با كودک و نوجوان درمورد رفتار و روابط
جنسي مفيد است كه:
او را تشويق به حرف زدن و پرسيدن سواالتش كنيد.
محيطي آرام و فارغ از قضاوت را براي بحث حفظ كنيد.
از كلماتي راحت و قابل فهم استفاده كنيد.
سعي كنيد در سطح دانش ،آگاهي و نگرانيهاي خود به طور باز و آشكار با او
صحبت كنيد
راجع به اهميت مسئوليت پذيري براي انتخاب ها و تصميمات بحث كنيد.
كمك كنيد تا فرزندتان نقاط ضعف و قدرت انتخابش را بفهمد.
با دادن اطالعات باز و درست درمورد ارتباط و رفتار جنسي ،مسئوليت پذيري و
انتخاب مي توانيد به نوجوانتان كمك كنيد تا ارتباط جنسي را به روشي سالم و
مثبت بياموزد.

•

•
•
•

در مورد الگو هاي رفتاري خود و پيام هاي دريافتي از تلويزيون از جمله لباس
پوشيدن شوخي ها و ارتباطات تجديد نظر كرده و نسبت به سن كودكتان انها را
تعديل كنيد.
پاسخ به سواالت كودک را به اينده موكول نكنيد.
خجالت خود را كنترل كنيد و دچار شرم و اضطراب نشويد.
حريم خصوصي و مراقبت از خود ،جرات ورزي و مهارت نه گفتن را به كودكتان
بياموزيد.
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