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 جلسه اول

 بخش اول

 پردازیم.های تربیت جنسی و وجود تمایالت جنسی در کودکان میدر این بخش به تعریف تربیت جنسی، نظریه

 نقش ماما در تربیت جنسی کودکان

های قبـل ه ماماها از بدو تشکیل یک خانواده در بسیاری از مسائل از جمله مشاوره ازدواج، مراقبـتاز آنجا ک

ترین شوند. مادران خصوصیو حین و پس بارداری از بـارداری در کنار زن بوده اند، امین مادران محسوب می

گذارند، طبیعی است که مشکالت مسائل خود مانند تنظیم خانواده و مشکالت جنسی را با ماماها در میان می

 .(1)و مسائل جنسی کودکان خود را که جزئی از رشد و تکامل کودکان است نیز با ماماها در میان بگذارند 

 (2)نه تنها برای زنان، بلکه برای خانواده و جامعه دارند  مشاوره و آموزش بهداشتی مهمی در ا وظیفهماماه

و یکی از وظایف اصلی آنها در حوزه بهداشت و درمان، مشاوره و آموزش، در خصوص مسائل و مشکالت جنسی 

، یزی در تعریف رشته ماماییهمسو با این تعاریف بین المللی، در اولین جمله شورای عالی برنامه ر (3)باشد می

توسط دانش آموختگان این رشته، گنجانده شده است. در حقیقت « ارائه آموزش و مشاوره سالمت جنسی»

گذارد و در انتخاب یک راه یا یک ماما  با برقراری یک  ارتباط متقابل، اطالعات واقعی را در اختیار مادر می

 کند. ماماها نقش مستقیمی در آموزشا حل مشکل به او کمک میگیری برای تغییر رفتار  یتصمیم یا تصمیم

ها در جهت آگاهی مادران به ها، سخنرانی در سرای محله و شهرداریجامعه دارند، بطوریکه عالوه بر درمانگاه

به عالوه وظیفه آموزش مدارس و بهداشت مدارس به عهده ماماهاست و ماماهای شاغل . (4)ت عهده ماماهاس

مدارس محدوده خود سر بزنند و تامین  ها به طور خاص موظفند در طول سال چندین بار بهدر درمانگاه

داشتن اطالعات ها الزم در مورد دوران بلوغ را بر عهده دارند. به همین دلیل سالمت جنسی کودکان و آموزش

 نکته قابل رود.و دانش کافی در زمینه تربیت جنسی کودکان برای ماماها یک امر مهم و ضروری به شمار می

ها به ماماها سپرده شده و ماماها در مورد این مسائل مورد مشورت سئولیتتوجه این است که اگرچه این م

بینی شده آنهاست، ماماها در طی دوران تحصیل یا پس از اتمام گیرند و همچنین از وظایف پیشقرار می
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بینند در نتیجه کادر بهداشتی ما هم اطالعی تحصیالت خود هیچ آموزشی در زمینه تربیت جنسی کودکان نمی

 های آموزشی به این منظور بسیار کم هستند. ها و دورهدر مورد این مسائل ندارند؛ و کارگاه

 تربیت جنسی

گیری شخصیت انسان دارد. یکی از غرایز مهم و اساسی غریزه جنسی است که نقش مهمی در چگونگی شکل

توان گفت هر کس دارای یاهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که م

شخصیت جنسی مخصوص به خودش است. تربیت جنسی باید در یک برنامه ریزی زمان بندی شده متناسب 

قابلیتهای افراد صورت  گیرد عدم توجه به  مبتنی بر شناخت نیازها و به پیروی از عقل و با مقتضیات سنی و

 ای مسائل جنسی میتواند آسیب زا باشد وشرایط سنی و ذهنی در هر مرحله از رشد وطرح شتاب زده 

 (.5ناهنجاریهایی را به وجود آورد که فلسفه ی تربیت ورشد ناسازگارند)

 نظریه های تربیت جنسی

اختالف دیدگاه های مردم جهان در این مساله مهم زندگی بساری زیاد است. در جوامع غربی سه دیدگاه اصلی 

وجود دارد. یکی دیدگاه مذهب کاتولیک در مذهب اخالقی جنسی  و بسیاری نگرش های متفرقه در این مورد

که تا اندازه زیادی به موازین اسالمی نزدیک است، دوم دیدگاه مذهب پروتستان که آمیخته ای از نگرش های 

سنتی و نگرش های لیبرالی در اخالق جنسی است و دیدگاه سوم دیدگاه الئیک است)دیدگاه اثباتی( که اساسا 

 (.6بند و باری جنسی است و اخالق جنسی را صرفا به تصمیم گیریهای افراد واگذار میکند) نوعی بی

 

 آیا تمایالت جنسی در کودکان وجود دارد؟

رسید، چراکه شد و این امر البته منطقی به نظر میها وجود احساسات جنسی در کودکان انکار میسال

ه گردید کشود. در نتیجه اینطور تصور میها مشاهده نمیهآغوشی و ارضاء شدن در بچرفتارهایی از قبیل هم

تری به تمایالت جنسی داشته باشیم، در آنصورت ها فاقد احساسات جنسی هستند. اما اگر نگاه وسیعبچه

گیرد. به طور مثال، نگاه کردن به بدن یکدیگر و لمس آن، نگاه تری را دربر میمسائل جنسی حیطه وسیع

و  توانند احساساتسلی و لمس آن، یا دکتربازی و یا بوسیدن همدیگر. همه این رفتارها میکردن به آلت تنا
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توانند همه این رفتارها را داشته باشند و دچار هیجانات هیجاناتی در دستگاه تناسلی ایجاد کنند. کودکان می

 (.7ناشی از این رفتارها نیز بشوند)

ی است که هر کدام به ترتیب دارای کارکردهای مختلفی تمایالت جنسی دارای دو وجه عاطفی و جسمان

آغوشی و ارضای جنسی و یا ایجاد ارتباط و آرامش. با گذر سالیان، تمایالت جنسی باشند. از جمله: هممی

گیرد. این تمایل در ابتدا به ویژه متوجه لمس کردن و اکتشاف تن خود شکل نوعی وسیله ارتباطی به خود می

انجامد. تمایالت جنسی کودکان نباید با تمایالت جنسی به کشف و لمس بدن دیگر می است و در ادامه

های دیگری نیز هست و عملکردها و بزرگساالن مقایسه شوند، چراکه تمایالت جنسی کودکان دارای جنبه

 (.8باشد)اشکال بروز آن متفاوت از بزرگساالن می

 

 جنسیبخش دوم: اهمیت و زمان مناسب آموزش مسائل 

 اهمیت گفتگو با کودکان در مورد تمایالت جنسی

که  باشد. هنگامیدالیل متفاوتی وجود دارد که نمایانگر اهمیت گفتگو در مورد مسائل جنسی با کودکان می

کنید، باید مراقب باشید که آیا اطالعاتی که کودک کسب با فرزند خود در مورد مسائل جنسی صحبت می

درست و کافی هست یا خیر. اگر شما از گفتگو پیرامون مسائل جنسی سر باز زنید،  کند، خوب و مفید، ومی

اه خوب آنگ کند که این اطالعات را به طرق دیگری کسب کند.کودک تالش میو قضایا را به سکوت برگزار کنید، 

دیگر از چگونه  شنود. در این صورت، شماو بد امور، و مناسب و نامناسب بودن کارها را از زبان دیگران می

 (.9اندیشیدن کودک خود در مورد تمایالت و مسائل جنسی اطالع نخواهید داشت)

 زمان مناسب آموزش مسائل جنسی به کودکان

زمانی است که خود کودک سوال ها برای آموزش مسائل جنسی به کودکان ترین زمانشاید یکی از مناسب

ع حس کنجکاوی کودک برانگیخته شده و باید از آن به کند. در این موقو موضوعی را مطرح می پرسدمی

و سپس والدین بادقت درباره  بهتر است اول از خود کودک جواب سوال پرسیده شودبهترین شکل بهره برد. 

 (.11پاسخ کودک و جواب مناسب به بحث و بررسی اقدام نمایند)

 :نکاتی قابل توجه در پاسخگویی به سواالت جنسی کودکان 
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 که خوب است همواره در نظر داشته باشید آن است که هنگام بحث درباره این موضوع به ای نکته

نیز اشاره کنید. ترکیب این مفاهیم با صراحت و صداقت،  های اخالقیاحساسات، عواطف، عشق و ارزش

دار و دارای کند تا در بزرگسالی در مورد رفتارهای جنسی خود، خویشتنبه فرزند شما کمک می

 صحیح باشد.  قضاوت

 در مورد جواب سوالش کمک بگیریم. خود کودکتوانیم از می 

 ید کنترل تا بتوان همیشه قبل از اینکه کودک سوال کند شما باید پیش دستی کنید و مطالب را عنوان کنید

 آن را به دست بگیرید.

 د.شنونده خوبی باشد، اجازه بدهید فرزندتان سواالت خود را در کمال آرامش مطرح کن 

 ای به کودک ارائه دهید تا کنجکاوی کودک در جواب کودک حقیقت را بگویید و جواب قانع کننده

 ارضا شود.

  تصور نکنید که در ابتدای راه باید تمامی جزئیات را برای کودک شرح دهید. این کار نه الزم است و

شدیدا به هراس  نه برای کودک شما مناسب است؛ زیرا ممکن است به علت نفهمیدن برخی مسائل

 افتد.

 ها ساده و متناسب با سطح رشد و سن کودکان باشد.جواب 

 اید، جمله او را با کمی تغییر مجددا از برای آنکه مطمئن شوید پرسش کودک را درست متوجه شده

پدر می خواهم در مورد به دنیا »کودک بپرسید)به این مثال توجه کنید؛ کودکی از پدرش می پرسد: 

پدر با شنیدن این جمله کمی مضطرب می شود و از کودک می خواهد « شما سوال بپرسم.آمدنم از 

کنار او بنشیند. سپس پدر شروع می کند به توضیح دادن در مورد نحوه تشکیل جنین و رشد کودک 

در رحم مادر. در واقع پدر به صورت کامل اطالعاتی را در اختیار فرزندش قرار می دهد اما در پایان 

من منظورم این نبود. دوست من در یک بیمارستان به دنیا آمد »های پدر، کودک می گوید:  صحبت

 «(.و من هم می خواستم بدانم دقیقا در چه بیمارستانی متولد شدم؟
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 های مشکل و توضیح خود را خیلی ساده و بدون پیچیدگی به کودک بدهید. در جمالت خود از واژه

 نامربوط استفاده نکنید.

 11. تنها کودکان تواند در ابتدا کلی و ساده باشددهید، میسال می 8 -7ایی که به کودکان زیر هپاسخ- 

 (.11تر نیاز دارند)تر و مفصلهای کاملبه توضیحسال  11

 
 مدیریت سواالت جنسی کودکان 

بارت عهای آنان است. پاسخگویی صحیح به سواالت کودکان و به سواالت متعدد کودکان نشانگر کنجکاوی

تر مدیریت سواالت آنان بسیار ضروری است، زیرا در صورتی که سواالت کودکان به صورت دقیق مدیریت دقیق

تواند آثار زیانباری برای آنان به همراه داشته باشد. مدیریت سواالت کودکان به این معنی نیست که نشود، می

نسبت به سواالت کودکان توجه جدی داشته همه سواالت آنان پاسخ داده شود. درواقع والدین الزم است 

 باشند.

 نکات الزم در خصوص مدیریت سواالت کودکان:

  برای طرح سوال از سوی کودکان فضای مناسب را فراهم کنید. در این صورت میزان سوال کردن در

آنان افزایش خواهد یافت. فضای مناسب سوال کردن، فضایی است که کودک در آن احساس امنیت 

 مورد تمسخر و تحقیر قرار نگیرد. کند و

 توان از طریق سواالت کودکان از سواالت کودکان برای طرح سواالت بیشتر استفاده کنید. درواقع می

ساز طرح سواالت بیشتر از سوی تواند زمینهبه نوعی شناخت نسبت به آنها دست یافت که خود می

 آنان باشد.

  برای تحمل کردن سواالت آنان آماده کنید. برخی از کودکان برای افزایش سوال کردن کودکان، خود را

 در صورتیاز خالقیت باالیی برخوردارند و ممکن است سواالت بسیار عجیب و غریبی مطرح کنند. 

دانید، نگران و ناراحت دانید، پاسخ دهید و در صورتی که پاسخ سوال را نمیکه پاسخ سوال را می

 ذارید که با هم پاسخ را جستجو کنید.نشوید و با کودکان در میان بگ
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  از لحظات قابل تعلیم برای باز کردن بحث با کودکی که هیچ سوالی در مورد موضوعات جنسی

پرسد، استفاده کنید)به عنوان مثال اظهارنظر در مورد دوران بارداری یک دوست یا فامیل ممکن نمی

کند، باشد(. ین در داخل رحم رشد میاست مقدمه خوبی برای موضوع بارداری و اینکه چگونه جن

های تلویزیونی، مقاالت روزنامه یا کتاب سایر وسایلی هستند که می توانند در شروع یک بحث برنامه

 کمک کننده باشند.

 .سعی نکنید تمام مطالب و اطالعات را در یک جلسه به کودک منتقل کنید 

 دن های بهای زیبا برای بعضی از قسمته از نامهای صحیح استفاده کنید. برای کودکان استفاداز واژه

 کننده است.های بدن برای کودکان گیجو نام نبردن از بعضی قسمت

 کودکان بزرگتر در مدرسه ناچارا نظرات یا کلماتی که آنها  های قبلی کودکان را بررسی کنید.دانسته

نکه در مورد یک موضوع خاص فهمند خواهند شنید. تمایل خود را برای بحث با پرسیدن ایرا نمی

تواند جنسی چه اطالعاتی دارند، نشان دهید. انجام این کار موجب تشویق به برقراری ارتباط شده و می

 به شما فرصتی برای اصالح اطالعات نادرست کودکان را بدهد.

  کهبه کودکان اجازه بدهید که طرز تفکر شما در مورد مسائل مختلف و همچنین معیارهای رفتاری 

باید در خانه را بدانند. همچنین مهم است کودکان بدانند که از نظر اجتماعی چه چیزی درست و چه 

چیزی نادرست است. کودکان باید بدانند که اگر سوال یا مشکلی داشتند باید چه بکنند. همانطور که 

ا ست متفاوت بشوند، باید درک کنند که استانداردهای زندگی افراد دیگر ممکن اکودکان بزرگ می

 (.12استانداردهای زندگی آنها باشد)

  گفتن« نه » مهارت 

ول ترین اصترین اصول تربیت کودک، یادگیری مهارت نه گفتن به کودک است. یکی از اصلییکی از مهم

 های غیر معقول و غیر منطقی است.مهارتی در روابط اجتماعی و رفتاری مرتبط با توانایی نه گفتن به خواسته

ترها گوش کرد و همیشه حق با آموزندکه همیشه باید به حرف بزرگخی والدین به فرزندان خود میبر

 هایما در واقع، این آموزش کامال غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواستهترهاست ابزرگ
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ی امارگونه و آزاردهندهبی چون در غیر این صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواسته بگوید« نه»دیگران 

گفتن به آنان در مقابل رفتاری که در « نه»خواهد کرد. آموزش حقوق جنسی به کودکان و تقویت مهارت 

دهد تا از خود در مقابل بیماران حوزه دین، اخالق و قانون به شدت تقبیح شده، سالحی به دست کودکان می

ان ابتدای کودکی با رفتارهای عملی در منزل شکل بگیرد. گفتن باید از هم« نه » جنسی مراقبت کنند. مهارت 

شود و اگر دیدیم فرزند ما در برابر ها را از خانه خود شروع نماییم تبدیل به یک عادت میاگر این مهارت

گفت، باید او را تحسین و تشویق کنیم، او باید منطقی و غیر منطقی بودن « نه » های نامعقول دیگران خواسته

 (. 13را تشخیص دهد) یک عمل
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 جلسه دوم

 سال 2تا  0بخش سوم: کودک 

تواند توسط آن با دیگران تماس برقرار کند. تمایل به ای است که میبرای نوزاد، دهان به منزله تنها وسیله

کند. کودک از مکیدن در نوزادان بسیار قوی است و با رشد کودک دهان همچنان نقش مهم خود را حفظ می

پردازد. نوزاد بسیار دوست دارد که پوست بدنش نوازش داده دهان به شناسایی دنیای پیرامون خود میطریق 

شود و یا هنگام شیرخوردن یا نظافت، بدنش به آرامی نوازش داده شود؛ یا بعد از حمام کردن، بدنش با روغن 

دهند، نند و به آنها پاسخ مثبت میکماساژ داده شود. والدین و پرستارانی که به این نیازهای کودک توجه می

 (.8شوند )در حقیقت باعث رشد سالم تمایالت جنسی در کودکان می

 سواالت کودکان در این سنین

 هایی از سواالت کودکان در سنین پیش دبستان:مثال

 «.من چطور وارد شکم شما شدم؟» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 «.من قبل از اینکه وارد شکم شما بشم کجا بودم؟» نند: ککودکان از مادر خود سوال می

 «.من چطور از شکم شما بیرون اومدم؟ » کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 «.آیند؟ ها از کجا میبچه» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 (.14«)وت دارد؟چرا شکل آلت تناسلی دختران با پسران تفا» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 آموزش و مواجهه با رفتار

های جنسی سالم در آنان به نکات ساله و رشد ویژگی 2تا  1توانند به منظور کمک به کودکان مادر و پدر می

 آموزشی زیر دقت کنند:

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

ها برای دیدن و ... و همان هنگام راجع باشد، چشمها برای خوردن و جویدن غذا میدندان مثال، دهان و

 .به اندام تناسلی هم توضیح دهید
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  کودک را در آغوش بگیرید و اجازه دهید عالقه و محبت شما را از این طریق درک کند. کودکان نیاز به

 ی خود دارند.های جسمانی با والدین و اعضای خانوادهبرقراری تماس

 چه ای برای سواالت کودکان در مورد بدن و عملکردهای بدن آماده کنید. چنانهای بسیار سادهپاسخ

ترین عبارات و جمالت جواب او را ی حاملگی سوالی پرسید؛ سعی کنید با سادهفرزند خردسالتان درباره

 آید، ما نباید به او بگوییم که بچهپرسد که بچه از کجا میبدهید)بطور مثال: وقتی کودک با تعجب می

از کیف خانم دکتر، از بیمارستان، از سوپرمارکت، از پستخانه، یا از النه لک لک می آید. ما به او می 

 (.15«( )کند و از آنجا بیرون می آید.بچه در جای مخصوصی توی شکم مادر رشد می»گوییم: 

 

 ساله 7 -2بخش چهارم: کودک 

بینند و به خویشتن و جسم دکان خود را به عنوان موجودی مستقل از دنیای اطراف میدر این دوره سنی کو

کنند که ظاهری متفاوت با دیگر کودکان یا بزرگساالن دارند. از این زمان یابند. آنها کشف میخود آگاهی می

ن سن دهد. هویت جنسی و درک از جنسیت در ایکودک به جسم خود و دیگران توجه بیشتری نشان می

 (.16گیرد )شکل می

ها عالقه زیادی به وارسی و مطالعه بدن خود و دیگران و همینطور آلت تناسلی خود و دیگران در این سن بچه

های دیگر را دارند. آنها دوست دارند آلت تناسلی خود را نشان دهند، آن را لمس کنند)یا آلت تناسلی بچه

 (.17آورند، تجربه کنند )ه دست میلمس کنند( و از این طریق احساسی را که ب

 هویت جنسی

ها متوجه تفاوت است. به رغم اینکه بچه یک موضوع کامال روانیها در این سن، مساله هویت جنسی بچه

یابند اندام جنسی آنها شبیه یا متفاوت از کودک شوند و درمیسالگی می 5های جنسی در حول و حوش اندام

دهیم، شکل ک کودک با توجه به کارهایی که ما از کودکی برای او انجام میدیگر است، اما هویت جنسی ی

هایی چون عروسک، قابلمه و کاسه و بازی(. مقصود این است که وقتی ما برای کودک خود اسباب15گیرد)می

او را  یخریم، داریم هویت جنسکنیم یا برای او تفنگ و ماشین و هواپیما و امثال آن میاز این قبیل تهیه می
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یم. دهکنیم، داریم به او هویت جنسی میهای صورتی و دخترانه انتخاب میسازیم. اگر برای دخترمان رنگمی

گیری هویت جنسی او موثر است. والدینی که با عالوه بر اینها، رفتار ما با کودک دختر و پسرمان در شکل

آرایند، دامن ها میود را همچون دختربچهکنند یا کسانی که پسر خدختر خود همانند یک پسر رفتار می

خواهد به قولی این پسر آخری را کمی دردانه و لوس کنند کنند و دلشان میپوشانند، موهایش را بلند میمی

کنیم دختردار ساله حس می 3، 2گویند با پوشاندن لباس دخترانه به این پسر تا به آرامش برسند! و می

ه کنند. همگیری هویت جنسی پسرشان صدمه وارد میع غافلند که دارند به شکلایم! آنها از این موضوشده

سازیم. ما هستیم که با رفتارهای ها را میاین باورها و رفتارها یعنی اینکه ما هستیم که هویت جنسی بچه

ا ر توانیم به پسرمان بیاموزیم درست مانند یک مرد سالم و خوشحال زندگی کند، هیجانات خوددرست می

بروز دهد، احساسات خود را به روش صحیح ابراز کند و در برقراری رابطه با دوستان، همسر و اجتماع موفق 

 (.9شود)

 هارفتارها، تمایالت، بازی

  استفاده  1سال کاربرد ندارد و صرفا از واژه خودتحریکی 7خودتحریکی)واژه استمناء در سنین زیر

بخش و تسکین دهنده و نه برای لذت جنسی رخ آرامشکنیم( معموال به عنوان یک رفتار می

 دهد)ممکن است در جمع باشد یا در خلوت و خصوصی(.می

 شود. ی تمام مسایلی که به جنسیت، روابط جنسی و تولیدمثل مربوط میاحساس کنجکاوی درباره

.. کودک چگونه به شوند؟ .برای مثال ، دختر و پسر چه تفاوتی با هم دارند؟ ... چرا مردان حامله نمی

 آید ؟ و ...دنیا می

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

 و مرد بودن(.

  ممکن است نسبت به بدن بزرگساالن کنجکاو شوند)به عنوان مثال: مایل هستند با والدین خود به

 زنند و غیره(.می حمام بروند، به سینه زنان دست

                                                           
1 - self stimulation 
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 های مختلف بدن و عملکردهای بدن.استفاده از اصطالحات عامیانه برای قسمت 

  کنند برند و سعی میهای جزئی بین دختر و پسر)زن و مرد( پی میسالگی به تدریج با تفاوت 5 -4در

 بندی کنند.های گوناگون را بین دو گروه)زنانه و مردانه( طبقهرفتارها، کارها، مشاغل و فعالیت

  اغلب « چرا؟ » کند و سالگی نحوه سوال پرسیدن کودکان حالت پرسشی پیدا می 7تا  5در سنین

 شود.شنیده می

  اغلب کودکان تا قبل از این سن تصور  برند.سالگی کودکان به ثبات جنسیت خود پی می 7 -6در

ان را انجام دهند، تغییر جنسیت های جنس دیگر را بپوشند و یا اگر کارهای آنکنند که اگر لباسمی

کنند که جنسیت آنها با انجام چنین کارهایی سالگی درک می 7 -6خواهند داد. در حالیکه بعد از 

 تغییر نخواهد کرد.

 (19و  8دکتربازی در کودکان.) 

 حرف زشت زدن)بد دهنی و فحش دادن(

نامربوط و زشت به زبان نیاورند. بعضی از گاه بد دهنی نکنند یا کلمات نادرند کودکانی که حداقل گاه و بی

شوند، کنند. بعضی وقتی عصبانی میبه این کار مبادرت می برای اینکه استقالل خود را نمایش دهندکودکان 

ی بکنند. در اکثر موارد برند و به عنوان تفریح بد دهنی میدهند. بعضی دیگر از این کار لذت میفحش می

شود، در مدت کوتاهی این مشکل رفع شود. باعث می یی)نخندیدن یا لبخند نزدن(اعتنایی به چنین رفتارها

ایم که خودمان را کنترل کنیم و گذرد، ما آموختههای رکیک گهگاه از ذهن ما میهای زشت و فحشکلمه

 (.21آنها را بر زبان نیاوریم و این درست همان رفتاری است که کودکان هم باید بیاموزند)

 دک در این سنینسواالت کو

 هایی از سواالت کودکان در سنین پیش دبستان:مثال

 «.من چطور وارد شکم شما شدم؟» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 «.من قبل از اینکه وارد شکم شما بشم کجا بودم؟» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 «.ما بیرون اومدم؟ من چطور از شکم ش» کنند: کودکان از مادر خود سوال می
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 «.آیند؟ ها از کجا میبچه» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 (.14«)چرا شکل آلت تناسلی دختران با پسران تفاوت دارد؟» کنند: کودکان از مادر خود سوال می

 آموزش و مواجهه با رفتار

های جنسی سالم درآنان به نکات ویژگی ی خود و رشدساله 2-7توانند به منظور کمک به کودکان مادر و پدر می

 آموزشی زیر دقت کنند.

 ی جنسیت کودک را تشویق کنید که مفهوم خصوصی بودن را درک کند)وقتی با کودکان درباره

وان تهای کوچکتر میرا برای آنها بازگو کنید. برای بچّه« سری»و « خصوصی»کنیم واژه صحبت می

یم، دهبندیم و این کار را به تنهایی انجام میرویم و در را میوالت میی ما به تهمه»این مثال را گفت: 

چون خصوصی و سری است. همین طور اعضای خصوصی بدن ما سری است و باید از لباس استفاده 

دبستانی و دبستانی( خود بگویید: گرچه موضوعات خصوصی را های بزرگتر )پیشبه بچّه«.کنیم

د این مسائل با کودکان کوچکتر از خود صحبت نکنند و اگر کودکان سوالی دانند، ولی هرگز در مورمی

 «(.دراین باره از پدر و مادرت سوال کن»کردند به آنها بگویند: 

  را توضیح دهید. به عنوان مثال: در آغوش گرفتنی که  لمس خواسته و لمس ناخواستهتفاوت بین

 فتنی که ناخواسته و ناراحت کننده است.احساس خوبی دارد و مثبت است در مقابل در آغوش گر

 ا والدین یهای تناسلی، از ی جنسیت و اندامکودک را تشویق کنید تا سواالت مختلف خود را درباره

 (.11و  21بپرسد) افراد قابل اطمینان خانواده

 بهترین برخورد والدین هنگام مواجهه با دکتربازی کودکان چه خواهد بود؟

متوجه حضور والدین نبودند، با آرامش، روند بازی کودکان را با صدا زدن و دعوت برای در صورتی که کودکان 

قطع کنیم سپس در قالب بازی به آنها آموزش حریم خصوصی  …دیدن یک کارتون یا خوردن یک خوراکی یا

دم ت به عهای جنسی و با عنایخواهیم داد. والدین باید در نظر داشته باشند با توجه به طبیعی بودن بازی

ها، بهتر است با حفظ آرامش و خودداری از برخوردهای موفقیت والدین جهت جلوگیری کامل انجام این بازی

زده و فراگیری رفتارهای طبیعی در هر مرحله از رشد کودک و اعمال بهترین روش برخورد با کودک در شتاب
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ست، کمک کرد و از بروز مشکالت آتی در این موارد، به کودک در روند رشد جنسی که جزئی از طبیعت او ا

 (.22کودک جلوگیری نمود)

 

 سال 3 – 8کودک بخش پنجم: 

رسد که برای کودکان این گروه سنی، دیگر نامند. به نظر میمی دوران نامرئی میل جنسیاین دوره سنی را 

دام ر بطور آشکار به انکنند؛ کمتهای کمتری مطرح میامور جنسی به میزان سابق جذابیت ندارد. آنان پرسش

شان همچنان ادامه دارد و توجه به دیگران در کودک دهند؛ اما رشد تمایالت جنسییکدیگر توجه نشان می

گذارد. بازی با غیرهمجنس شکلی متفاوت با بازی گیرد. دوست داشتن)عاشق شدن( پا به میان میشکل می

را در کودک برانگیزد، بدون اینکه با احساس جنسی تواند احساس شدیدی یابد. عاشق شدن میبا همجنس می

از  شود و بسیاریهای کودکان این گروه سنی اغلب آلت تناسلی دیده میاو ارتباطی داشته باشد. در نقاشی

شود. ها و شعرهایی که کلمات جنسی در آنها به کار برده شده، میان این گروه کودکان رد و بدل میجوک

 (.23کنند)حضور بزرگترها از بیان آنها خودداری می چیزهایی که معموال در

 ها:رفتارها، تمایالت، بازی

  ساله مایل به دوست شدن و بازی کردن با کودکان همجنس خودند. این گروه  8-9اغلب کودکان

 شان حساس و هوشیارند.های جنسیتیکامال به نقش

 هایی برای کشف جنسیت د و فعالیتخو یا غیر همجنس های جنسی با دوستان همجنسانجام بازی

 و اعضای بدن.

 ی مسایل جنسی.ها و ... دربارههای دوستان، اعضای خانواده، رسانهتوجه به صحبت 

 های جنسیتی. انجام دادن رفتارها و هنجارهای مرتبط با جنسیت خود)برای تر از نقشدرک عمیق

 مثال دختران تمایل به بستن موهایشان دارند(.

 .بعضی از کودکان ممکن است برای کسب لذت اندام تناسلی خود را لمس کنند. کودکان در  استمناء

 (.9دهند)این سنین این رفتار را بیشتر در خلوت انجام می
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 های زیر است:سواالت کودکان در این سنین در حیطه 

 هایی از سواالت کودکان در این سنین:مثال

 شوند؟ دارتوانند بچهدخترها در چند سالگی می 

 شوند؟چرا پسران دچار نعوظ می 

 (14قاعدگی چیست؟.) 

 آموزش و مواجهه با رفتار:

های جنسی سالم در آنان، به نکات ی خود و رشد ویژگیساله 8-9توانند به منظور کمک به کودکان مادر و پدر می

 آموزشی زیر توجه داشته باشند.

 مورد مسایل مربوط به جنس خود باال ببرید. گاهی های فرزندتان را در ها و دانستهسعی کنید آگاهی

ن ورزند. در ایروند یا اجتناب میکودکان این سن و سال، از پرسیدن چنین نکات و سواالتی طفره می

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

 ختیار او قرار دهند.شود، در ااش میحس کنجکاوی

  کمک به ارتقاء درک قوی از جنس و هویت جنسی. کودکانی که به عنوان تراجنسی و جنسیت مبهم

کنند، اما ممکن است با سردرگمی روبرو شوند و نیاز شوند این مراحل را تجربه میتشخیص داده می

 به حمایت والدین دارند.

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

ای از این گونه تغییرات ی خود بدهید. هر چند کودکان این سن و سال هنوز تجربهساله 8به کودک 

آمیز برای ی آن موجب صمیمیت، یکرنگی و ایجاد فضایی احترامندارند، ولی صحبت درباره

. برای مثال، گفتن این که در دوران بلوغ زیری و بمی شودهای بعدی شما با نوجوانتان میوگویگفت

د. کنهای بعدی شما باز میها و هدایتکند و از این قبیل، راه را برای راهنماییها تغییر میصدای بچه

دهد، در برخی از آنها ممکن سالگی رخ می 13تا  11اگر چه در اکثر کودکان تغییرات بلوغ در سنین 
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تواند برای کودکانی که آمادگی ی شروع شود. شروع پریود یا احتالم در خواب میسالگ 8است در اوایل 

 (.15آن را ندارند، ترسناک باشد)

های جنسیتی خود و انتظاراتی که به عنوان یک دختر شود، به هویت و ویژگیبه تدریج که کودک بزرگتر می

شامل شناخت او از اعضای مختلف بدن، درک برد. در حقیقت هویت جنسی کودک و یا پسر از او دارند، پی می

باشد. برای مثال، دختر را برای اش میهای مرتبط با جنسیتها، نیازها و خواستهاحساسات، هیجانات، ارزش

کنند. به همین دلیل است که کودکان آمیز و پسر را برای رفتارهای ماجراجویانه تشویق میرفتارهای مالطفت

تن هایشان نیاز به دانسآلم درباره جنسیت خود و شکل بخشیدن به تصورات و ایدهبرای داشتن دیدگاهی سال

های زندگی فردی، مفاهیم مربوط به روابط شناسی)چگونگی کارکرد اعضای بدن انسان(، مهارتدانش زیست

بتوانند  هاها و مهارتهای مسئوالنه والدین و مربیان خود دارند تا به وسیله این دانستهانسانی و آموزش

 (.24پسند را بشناسند و برای آینده خود تصمیم بگیرند)های اخالقی و معیارهای جامعهارزش
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 جلسه سوم

 ساله 62 – 3بخش ششم: کودکان 

های آغازین عشق ورزیدن کودکان دانست و با رشد هرچه بیشتر توان سالسالگی را می 11تا  9سنین بین 

ی در زندگی آنها بازی خواهد کرد. در این سنین تمایل جنسی در کودکان ترکودکان این احساس نقش اساسی

یل یابد، به همین دلدر حال رشد است. توجه و عالقه به ارتباط جنسی میان بزرگساالن در این سنین ازیاد می

ی هاهای سکسی بنشینند یا به مجالت و عکسافتد که کودکان در این سن و سال به تماشای فیلماتفاق می

 (.25کنند)دختران زودتر از پسران( )سکسی نگاه کنند. کودکان در این گروه سنی به سرعت رشد می

 بلوغ در پسران

 18سالگی شروع و در  11-5/13ها و اسکروتوم از رشد و تکامل دستگاه تناسلی: رشد اولیه بیضه-

 .شودسالگی تکمیل می 5/14

  شودع میسالگی شرو 5/12رشد آلت: به طور متوسط در. 

  رشد موهای زهار، زیربغل و صورت: هورمون تستوسترون )هورمون جنسی مردانه( مسؤول رویش این

موهاست. هم زمان با رویش مو بر سینه و چهره فعالیت غدد عرق و چربی افزایش یافته و آکنه ایجاد 

 .شودمی

 افتدی اتفاق میشبانه یا نزدیک به صبح و در خواب و غیر اراد“ اولین احتالم: معموال. 

  سانتی متر به قد پسران افزوده  7-5/12سالگی شروع شده و در مدت کوتاهی  5/14جهش قد : در

 .رسندقد نهایی خود می %98سالگی پسران به  15شود. به طور متوسط در می

  (.26کند)سالگی رشد می 15-14موی زیر بغل در پسرها معموال بین 
 احتالم در فرایند بلوغ پسران

نعوظ بر اثر  .آموزش قبل از بلوغ در مورد طبیعی بودن این امر تاثیر زیادی درکاهش نگرانی کودکان دارد

کند. پسرها پرخون شدن آلت ایجاد می شود و در آن هنگام آلت سفت می شود و حالتی ایستاده پیدا می

رخ  به خودن بلوغ به صورت خودهمیشه بر داشتن یا نداشتن نعوظ کنترل ندارند و این حالت در مراحل آغازی

تواند در هر زمان و تحت شرایطی متفاوت رخ آید و مینعوظ همیشه بر اثر افکار جنسی پدید نمیدهد. می

وظ به آورترین جنبه بلوغ است، نعترین و شرمبینی بودن نعوظ برای بیشتر پسرها، سختغیر قابل پیش .دهد

کشد. وقتی بدن پسر شروع به تولید اسپرم قیقه بیشتر طول نمیشود و معموال یکی دو دسرعت برطرف می



 

18 

 

کند، او نخستین انزال شبانه یا احتالم خود را تجربه می کند، این انزال به صورت غیرارادی و در هنگام می

میزان منی خارج شده از بدن هم به  لزوما با افکار جنسی همراه نیست،دهد و خواب یا چرت زدن، رخ می

چه یک قاشق چایخوری است. مبهوت شدن پسران از این تغییرات بدنی امری طبیعی است و چناناندازه 

 هایی بدهید که در خلوتها صحبت کند، به او کتابوالدین شرایطی فراهم سازند که فرزندشان بتواند با آن

تی کند، دیگر از این ای او را مطمئن سازند که بتواند نسبت به بدن خود احساس راحخود بخواند و به گونه

 (. 27تغییرات نخواهد ترسید)

 بلوغ در دختران

 مراحل تکاملی بلوغ:

بندی، توالی و سرعت متفاوت هستند. بینی است که از نظر زمانای از حوادث قابل پیشبلوغ شامل مجموعه

گذاری حتی خمکهای بدون تیابند و وجود سیکلماه ادامه می 18تا  12گذاری اغلب های بدون تخمکسیکل

سال بعد از منارک، ناشایع نیست. در اوایل شروع پریودها معموال نظم طبیعی در زمان پریودها وجود  4تا 

شود و جای نگرانی گاهی ممکن است حتی چندین ماه عقب بیفتند که موضوعی طبیعی محسوب میندارد. 

 (. 26)ندارد

 ای از حوادث بلوغ:خالصه

های فوق کلیوی)آدرنارک( در پاسخ به محرکی ناشناخته افزایش و بعد از آن ندروژندر اواخر دوران کودکی ا

ک کند. بعد از ییابد و در نهایت رشد موهای عانه و زیربغل)پوبارک( را تحریک میبطور پیوسته افزایش می

در پاسخ به گناد احتماال  -هیپوتاالموس -یابد و محور هیپوفیزافزایش می GnRHدهه سکون، ترشح ضربانی 

سالگی بطور  11قبل از  LHو  FSHشود )گنادارک(. میزان های متابولیک از محیط، مجددا فعال میمحرک

ک دهد که تکامل پستان را تحرییابد و بدنبال آن افزایش تدریجی غلظت استرادیول رخ میمتوسط افزایش می

ن یابد که برای پرولیفراسیوحدی افزایش می کند)تالرک(. تولید استروژن گنادی در اواسط دوران بلوغ بهمی

از چند ماه قبل از عادت ماهانه، دخترها  .شوداندومتر کافی است و در نهایت منجر به آغاز قاعدگی)منارک( می

در  رنگ زرد، که ممکن است، شورت آنها را به بو و نخ مانندی را درخود احساس میکنندرنگ، بیترشحات بی

دهد که قاعدگی به این عالمت نشان می .، که طی آن واژن خود را تمیز میکندبیعی استطبیاورد. این امری 
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ته را در نظر داش های ادراری، تناسلیعفونت، البته بایستی احتمال وجود شودماه تا یکسال بعد آغاز می 6فاصله 

 (.26)باشیم

 رشد قدی بعد از منارک

نه شروع بلوغ است که به طور متوسط دو سال بعد از شروع وقوع اولین خونریزی ماهانه معموال آخرین نشا

درباره رشد قدی که نگرانی مهم  .سالگی رخ می دهد 12۲5رشد پستان ها رخ می دهد و در نژاد ما حدود 

والدین است، نیز باید دانست یک تا دو سال بعد از شروع عادت ماهانه درجاتی از رشد قدی ادامه می یابد که 

ودکی با دیگری متفاوت است)البته جهش رشد قبل از منارک است و بعد از منارک سرعت رشد البته در هر ک

 شود(. آهسته می

 عادت ماهانه دختران و آموزش والدین

کنید، تا حدودی از خود ناراحتی بیشتر دخترها وقتی برای اولین بار با آنها درباره دوره عادت ماهانه صحبت می

تواند بر دیدگاهی و نخستین رویارویی دختران با موضوع عادت ماهانه می  روندفرو میدهند یا در فکر نشان می

 که در آینده نسبت به بدن خود پیدا میکنند، تأثیری ماندگار بگذارد. بنابراین:

 تمهیدات اولیه توسط والدین 

 هایی را آماده کنید. برای توضیح موضوع از قبل عکس 

 کنار دخترتان بنشینید. 

 کیف زیبایی آماده کنید و برایش نوار بهداشتی و شورت مخصوص دوران قاعدگی خریداری  از قبل

  کنید

 .اگر دخترتان قادر به خواندن است، میتوانید کتابی برای مطالعه کامل بعدی نیز آماده کنید 

 ن یدر بعضی مناطق گرفتن جشن بلوغ میتواند، خاطرهای به یاد ماندنی برای فرزندتان ایجاد کند. ا

 جشن میتواند به صورت یک جشن کوچک خانوادگی با خرید هدیه برای نوجوان همراه باشد.
 

 نکاتی برای کاهش عالئم و شدت درد قاعدگی دختران 

  دقیقه روی موضع درد؛ 11تا  5یک پارچه یا حوله را گرم کنند، روزانه چند بار به مدت 

 بگذارند و در بقیه ساعات نیز لباس زیر گرم بپوشند؛ 

 های شدید در حین بروز درد اجتناب کنند؛از فعالیت 

 تواند مؤثر باشد؛روی میخم شدن روی آرنج و زانوها و انجام برخی نرمشها و پیاده 

 ؛ از غذاهای ساده و زود هضم استفاده کنند 
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 شکم، کمر و پهلوها را ماساژ دهند؛ 

 دوش آب گرم؛ 

 تجویز پزشک مؤثر است؛های مفنامیک اسید یا پروفن با استفاده از مسکن 

 (.25و  28دهد)استفاده از چایی ویا قهوه درد را کاهش می 
 

 :هایی برای شروع و توضیح درباره عادت ماهانهمثال

 افتدهای مهمی در بدنشان میشوند اتفاقدخترها وقتی دارند بزرگ و خانم می . 

 توضیح دهیدها بلند شدن قد و... در مورد عالئم دیگر بلوغ شامل رشد پستان. 

 شوددار شدن آماده میدر بین این تغییرات رحم نیز برای بچه . 

 شودبه این منظور ماهانه از اندام تناسلی زن مقداری خون خارج می . 

 دار شودتواند بچهعادت ماهانه نشان میدهد که دختر بزرگ و خانم شده است و می. 

 دن است.شعادت ماهانه بخشی کامالً طبیعی از بلوغ و بزرگ 

  ،رزند را کردن فبه معنی این نیست که فرد توانایی بزرگمکررا تأکید کنید توانایی جسمی باردار شدن

 های خانواده صحبت کنید.. در مورد ارزشدارد

 

 بهداشت ناحیه تناسلی:

  ه بدر خانمها به علت نزدیک بودن مقعد به فرج و نیز مجرای خروج ادرار، امکان انتقال انواع میکروبها

دستگاه تناسلی وجود دارد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع عفونت، به هنگام طهارت باید ابتدا فرج 

یا قسمت جلویی دستگاه خارجی تناسلی و سپس مقعد با آب شسته شود. در دوران قاعدگی نیز باید 

ورت ص پس از هر بار دستشویی رفتن به خصوص پس از اجابت مزاج، شستشو به طریقه گفته شده

ا شستشوی دستگاه تناسلی بگیرد و پس از شستشو، در صورت امکان با دستمال تمیز خشک شود)

زیرا در صورت استفاده مداوم و طوالنی مدت از ژل های بهداشتی شود ژل بهداشتی بانوان توصیه نمی

ها  واژن تغییر کند که خود عاملی برای رشد قارچ ها و میکروب PHشستشوی بانوان ممکن است 

است و در صورتی که خانمی مرتب استحمام کرده و بهداشت فردی را رعایت کند دیگر نیازی به 

استفاده از این ژل ها نیست(. حد امکان سعی کنیدد برای طهارت از آب سرد استفاده نکنی، زیرا 

 ممکن است سبب به وجود آمدن انقباض و درد زیر شکم شود. دقت کنید هیچگاه با دست کثیف یا
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لباس زیر باید زود به زود تعویض شود.  .آلوده طهارت نگیری و همشیه از جلو به عقب خود را بشویید

 تابش مستقیم نور خورشیدحتی المقدور لباس های خود را)به ویژه لباس زیر( در طول روز و در زمان 

 (.25و در مسیر هوا خشک کنید)
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 جلسه چهارم

 کودکان بخش هفتم: مشکالت جنسی شایع در

در این بخش به مشکالتی نظیر: ابهام جنسی در کودکان، عدم نزول بیضه، و استمنا کودکان پرداخته شده 

 است:

 ابهام جنسی در کودکان

ن فهمید«. نوزاد دختر است یا پسر؟»پرسند این است که شود سوالی که همه میوقتی یک نوزاد متولد می

 (. 29ای برای شما و خانواده داشته باشد.)تواند صدمات روانی و گیج کنندهاینکه نوزاد شما ابهام تناسلی دارد می

 شود.نوزاد، یک نوزاد دارای ابهام تناسلی متولد می 4511شیوع: در هر 

توجه به این نکته مهم است که سعی نکنید جنسیت نوزاد را حدس بزنید. نتایج آزمایشات به احتمال زیاد 

 جنسیت نوزاد را مشخص خواهند کرد.علت ایجاد ابهام تناسلی و 

 نوزادان با دستگاه تناسلی مبهم به جز با چند مورد استثناء از نظر فیزیکی سالم هستند.

 (.31ابهام تناسلی به دلیل هیپرپالزی مادرزادی آدرنال یک اورژانس پزشکی است)بسیار نادر است()

 عوارض ابهام تناسلی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 دار شوند بستگی به شدت عارضه دارد. برای مثال توانند بچهیی: اینکه آیا افراد با ابهام تناسلی مینازا

 توانند باردار شوند.زنان با هیپرپالزی مادرزادی آدرنال می

 (.31ها)افزایش خطر ابتال به برخی از سرطان 

ساختن فرد برای داشتن جنسی و باروری درمان و داروها: هدف از درمان بهبود سالمت روانی و اجتماعی، قادر 

 است. شروع درمان بستگی به وضعیت خاص فرزند شما دارد.

داروها: داروهای هورمونی ممکن است به اصالح یا جبران عدم تعادل هورمونی کمک کند. برای مثال در یک 

زادی آدرنال دچار نوزاد که از نظر ژنتیکی مونث است و به دلیل درجات خفیف تا متوسط هیپرپالزی مادر

 تواند به کاهش اندازه کلیتوریس کمک کند. بزرگی خفیف کلیتوریس شده است، هورمون درمانی می

 جراحی: در کودکان مبتال به ابهام تناسلی جراحی ممکن است به:
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 حفظ عملکرد جنسی طبیعی 

 .ایجاد اندام تناسلی با ظاهر طبیعی کمک کند 

دهند جراحی را تا زمانی که فرد با ستگی دارد. برخی از پزشکان ترجیح میزمان انجام عمل به شرایط نوزاد ب

 (. 29ابهام تناسلی به اندازه کافی بالغ شود که بتواند در انتخاب جنسیت خود تصمیم بگیرد، به تعویق اندازند)

 عدم نزول بیضه

 37فعالیت بیضه ها در دمای  بیضه ها در انسـان برای فعالیت طبیعی باید خارج از حـفره شکم باشـند زیـرا

 .درجه بدن متوقف می شود و اگر بیـضه هـا بطـور مـداوم در دمای باال قرار گیرند احتمال ناباروری وجود دارد

درصد موارد هر دو بیضه نزول پیدا  11گیرد اما در حدود ها تحت تاثیر قرار میمعموال فقط یکی از بیضه

درصـد  5رین اخـتالل سیـستم تناسـلی در نوزادان پسر است بطوریکه تـا اند. عدم نزول بیضه شـایعتنکرده

کودک این اختالل پایـدار  8نـوزاد دچار این اختالل، در  1111نـوزادان دچار این عارضه می شوند. البته از هر 

ر از موعد ماند و در بقیه بطور خودبخود اصالح می شود. شـیوع ایـن عارضـه در نـوزادان پسری که زودتمی

به دنیا می آیند ده برابـر بیشتر از نوزادانی است که در موعد مقـرر متولـد می شوند. اگر بیضه خودبخود نزول 

شود(، با عمل جراحی ماهگی نزول پیدا نکند احتماال مشکل خودبخود اصالح نمی 4پیدا نکند)اگر بیضه تا 

ن بیضه نزول پیدا نکرده زمانی که پسر شما هنوز بچه توان بیضه را به داخل اسکروتوم منتقل کرد. درمامی

 (. 31دهد)است خطر ابتال به عوارض بعدی در زندگی از جمله ناباروری و سرطان بیضه را کاهش می

 تواند نشانه اصلی یک بیضه نزول نکرده باشد.عالئم: ندیدن یا احساس نکردن بیضه در اسکروتوم می

شخص نیست. ترکیبی از ژنتیک، سالمت مادر و دیگر عوامل محیطی ممکن علل: علت دقیق عدم نزول بیضه م

 است نقش داشته باشند. 

 :عوارض عدم نزول بیضه عبارتند از 

شود. دلیل کنند آغاز میهایی که در بیضه اسپرم نابالغ تولید میکنسر بیضه: سرطان بیضه معموال در سلول

ول پیدا نکرده دارند در معرض افزایش ریسک سرطان بیضه این امر ناشناخته است. مردانی که یک بیضه نز

ه در ای کای که در داخل شکم قرار دارد نسبت به بیضهقرار دارند)ریسک سرطان در عدم نزول بیضه در بیضه
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هد اما کشاله ران قرار دارد بیشتر است(. تصحیح جراحی بیضه نزول پیدا نکرده ریسک سرطان را کاهش می

 . برداز بین نمی

 مشکالت نازایی: به دلیل تعداد پائین اسپرم، کیفیت پائین اسپرم و کاهش باروری.

 دیگر عوارض مربوط به محل غیرطبیعی بیضه نزول نکرده شامل:

نی را ای که متورشن بیضه: پیچش بیضه به پیچش طناب اسپرماتیک، که شامل عروق خونی، اعصاب، و لوله

شود شود. این وضعیت دردناک منجر به قطع خونرسانی به بیضه می، گفته میبردها به آلت تناسلی میاز بیضه

و اگر به سرعت درمان نشود ممکن است منجر به از دست رفتن بیضه شود. احتمال پیچش بیضه در بیضه 

 برابر بیشتر از احتمال آن در بیضه نرمال است. 11نزول پیدا نکرده 

 د، ممکن است در اثر فشار استخوان پوبیک آسیب ببیند.تروما: اگر بیضه در کشاله ران واقع شو

ند وارد کانال توافتق اینگیونال: اگر منفذ بین شکم و کانال اینگوینال بیش از حد شل باشد بخشی از روده می

 شده و به کشاله ران فشار وارد کند.

 درمان عدم نزول بیضه:

 جراحی 

  هورمون درمانی: تزریق هورمونHCG ب حرکت بیضه به اسکروتوم شود. هورمون ممکن است موج

 شود زیرا بسیار کمتر از عمل جراحی موثر است.درمانی معموال توصیه نمی

 (.32ها در منزل )سبک زندگی و توصیه 

 ای و حمایتی:های مقابلهمهارت

ورد ظاهر شود. او ممکن است در ماگر پسر شما یک یا هر دو بیضه را ندارد، او در مورد ظاهر خود حساس می

هایش)به خصوص در زمان تعویض لباس در کالس ورزش( نگران باشد. متفاوت از دوستان یا همکالسی

 های زیر ممکن است به او در کنار آمدن با وضعیت موجود کمک کند:استراتژی

کند از کلمات درست استفاده ها صحبت میبه پسر خود آموزش دهید زمانی که در مورد اسکروتوم و بیضه

 کند.
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هایش یا هر دو را از برای او توضیح دهید که معموال دو بیضه در اسکروتوم وجود دارد. اگر او یکی از بیضه

دست داده است،با عبارات ساده وضعیت موجود را برای او توضیح دهید و به او بگوئید که او هنوز هم یک پسر 

 سالم است.

 ر بیماری نیست.به او یادآوری کنید که او بیمار یا در معرض خط

 تواند یک گزینه خوب برای او باشد با او صحبت کنید.در مورد اینکه پروتز بیضه می

 به او کمک کنید اگر کسی به او طعنه زد یا از او در مورد وضعیتش سوال پرسید چه پاسخی بدهد.

لب توجه کند برای های ورزشی کمتر جهای پادار و نیم تنه شنا که ممکن است در هنگام شنا و بازیشورت

 (.33او بخرید)

 2استمنا کودکان

خود ارضایی در کودکان چیزی بیش از کنجکاوی در مورد اندامهای جنسی است و ممکن است کودک یکبار 

در هفته و یا گاهی حتی تا چندین بار در روز به آن بپردازد. کودک با تکرار این رفتار و تحریک اندام تناسلی 

بخشی دست خواهد یافت. معموال خودارضایی بصورت ناگهانی آغاز می شود و والدین، خود به احساسات لذت 

پسر بچه ها را در حالت کشیدن آلت و دختر بچه ها را در حال مالیدن ناحیه تناسلی غافلگیر می کنند. کودک 

 داشتهگر گرفته و عرق کرده به نظر برسد و در حال خر خر کردن باشد و یا تنفس نامنظمی ممکن است 

 باشد. 

 5رفتار جنسی با سن رابطه عکس دارد و در کل بیشترین تکرار آن، هم در دختران و هم در پسران، تا سن 

سالگی است. بعد از این سن، رفتارهای جنسی بارز در هر دو جنس کاهش پیدا می کند. به نظر نمی رسد که 

 2 - 5راحل اتفاق می افتد: سنین پیش از مدرسه )این کاهش همواره ادامه داشته باشد، اما احتماالً در این م

سالگی(. علت ایجاد این مسأله مربوط می  11 - 12سالگی( و بلوغ ) 6 - 9سالگی(، اواسط دوران کودکی )

شود به اجتماعی شدن فرد و اینکه یک نوزاد یاد می گیرد که خود را با فرهنگ و جامعه تطابق دهد. نیازی 

بیند بچه دستهایش را به سمت ناحیه تناسلی می برد، دستهای او را چک کند و نیست که مادر هروقت می 

                                                           
2  -child Masturbation 
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مثال بگوید: دستهاتو بیار باال ببینم. و یا او را از دمر خوابیدن و خوابیدن روی شکم منع کند. بلکه پرت کردن 

توصیه می  حواس کودک از این رفتار و مشغول کردن او به کارهایی که دستهایش را مشغول نگه می دارد،

 (. 34و  29شود)

 باشد و والدین بایستی به جای اضطراب یا علل دیگریافتد ممکن است نشانه اگر خودارضایی زیاد اتفاق می

 (.29واکنش نشان دادن علیه خودارضایی، به دنبال دلیل اصلی ایجاد کننده آن باشند )

 سوء استفاده جنسی از کودکان

شود( یک مشکل جهانی با عواقب استفاده، بدرفتاری و آزار نیز استفاده می های سوءسوء رفتار با کودک)واژه

دهد. سوء استفاده از کودکان از جمله سوء استفاده سال رخ می 18جدی مادام العمر است که برای کودکان زیر 

ان کهای فرهنگی و یا مذهبی است. سوء رفتار با کودجنسی مشکل تمام جوامع بدون در نظر گرفتن زمینه

عبارت است از هر عمل جسمی، جنسی، عاطفی، روانی و یا هر عملی که به قصد آسیب زدن به کودک باشد. 

سوء رفتار با کودک موجب درد و رنج کودکان و خانواده شده و با عواقب کوتاه مدت و بلند مدت بر سالمت 

 (.35جسمی و روانی کودک همراه است )

ها یزیکی، غفلت، سوء رفتار جنسی و عاطفی معرفی شده است. برخی ایالتنوع عمده سوء رفتار ف 4در امریکا 

اند که ممکن است جداگانه یا همراه رها کردن کودک و سوء مصرف مواد را نیز جزء سوء رفتار با کودک دانسته

 با سایر انواع سوء رفتار روی دهد. 

و مجبور کردن کودک به همکاری سوء رفتار جنسی ممکن است به صورت انگیزش میل جنسی طرف مقابل 

. اینگونه مهاجمین خصوصیات شناسدفرد مذکری است که کودک او را میانجام شود. معموال عامل آن 

توانند متعلق به هر طبقه اجتماعی باشند. عکسبرداری از اعمال جنسی و اجبار کودکان مشخصی ندارند و می

غریبه و یا والدین کودک صورت بگیرد. پسران نیز ممکن به رابطه جنسی با کودکان ممکن است توسط افراد 

است چه داخل خانواده و چه خارج از آن، مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرند اما کمتر چنین مواردی را 

 (.35شوند )کنند در حالیکه از نظر عاطفی دچار صدمات شدیدی میگزارش می

 کودک:پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آزار جنسی در 
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 الف( پیامدهای کوتاه مدت آزار جنسی در کودک:

آسیب کلی روانی: در کل آسیب شناسی روانی شدید در کودکان که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. باالتر  .1

ساله عموماً آسیب پذیرتر از کودکان آزار دیده پیش  13تا  7از کودکان عادی هم سن آنان است. کودکان 

 .درصد هم می رسد 41سال هستند. درجه تفاوت تا  13ان آزار دیده باالتر از از مدرسه یا نوجوان

 83تا  45ترس: شایعترین عارضه اولیه پس از آزار جنسی کودک عبارتست از ترس که این وضعیت از  .2

 .درصد موارد در شش ماه ابتدای آزار مالحظه می شود

آزار جنسی در عرض نه ماه دچار افسردگی  افسردگی: در یک بررسی دیده شده یک سوم از کودکان مورد .3

 و اضطراب شدند و این میزان در عرض دو سال تقریباً ثابت ماند. 

تخاصم و پرخاشگری: برخی از قربانیان کودک آزاری جنسی به وسیله معطوف کردن خشم و پرخاشگری  .4

 خود به بیرون واکنش نشان می دهند. 

 جنسی دچار احساس حقارت می شوند. آزار دیدگان %61کاهش عزت نفس: نزدیک به  .5

عوارض جسمی: طبق یک بررسی، یک سوم از قربانیان در عرض نه ماه دچار مشکالت خواب و در حدود  .6

 .یک پنجم آنان دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع شده بودند

 «: بیرون ریزی» فرار از خانه و دیگر رفتارهای .7

 ی ناتوانی شناختی، رشدی و کاهش کارکرد آموزش .8

رفتارهای نامناسب جنسی: رفتارهای زودرس و بیش از حد جنسی در کودکان مورد آزار جنسی گزارش  .9

 (.35می شود که هر چه سن کودک باالتر باشد میزان آن هم افزوده می شود)

 ب( پیامدهای دراز مدت آزار جنسی در کودک:

قرار گرفته بودند دو برابر بیش از  ترس و اضطراب: طبق یک بررسی، زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی .1

 سایر زنان دچار ترس، اضطراب و کابوس های شبانه و سه برابر بیش از آنان دچار مشکالت خواب بودند. 

افسردگی و خودکشی: در بیشتر موارد، رابطه ای بین آزار جنسی در کودکی با افسردگی و خودکشی در  .2

 بزرگسالی گزارش شده است. 
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برابر بیش  6تا  4خودپنداره مفنی در زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند عزت نفس پایین:  .3

 .از زنان دیگر است

افزایش احتمال آزار دیدگی مجدد جنسی: دو سوم زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند  .4

 احتمال دارد قربانی تجاوز جنسی در بزرگسالی شوند. 

وهش ها حاکی از وجود رابطه ای بین آزار جنسی در کودکی با اختالل در رفتار جنسی اختالل جنسی: پژ .5

 بزرگسالی است. از جمله رابطه ای بین فحشا و آزار جنسی در کودکی گزارش شده است. 

مشکالت روانپزشکی: در تاریخچه زندگی بیمارانی که مشکالت روانپزشکی دارند احتمال یافت شدن آزار  .6

 (.36رابر کل جمعیت است)جنسی تا سه ب

 آموزش چه مهارتهایی به کودک می تواند احتمال وقوع آزارجنسی را کاهش دهد:

های مقابله با های احتمالی آزارجنسی و روشهای شناسایی موقعیتتبادل مناسب اطالعات و آموزش روش

 بارتند از:ها عتواند به کودک کمک کند تا کمتر دچار آسیب شود. برخی از این روشآن می

ـ به کودکان درمورد مراقبت از بدنشان آموزش بدهید: به کودکان درمورد نحوهء مراقبت از قسمتهای مختلف  1

بدن و اهمیت عدم دستیابی سایر افراد به قسمتهای محرمانهء بدن آموزش بدهید. این آموزشها باید مطابق 

 . اشدسطح درک و فهم کودک و با ارائه مثال های روشن و واضح ب

ـ درمورد مفهوم آزار با کودک صحبت کنید: مفهوم آزار و کودک آزاری را با کلمات ساده و قابل فهم برای  2

کودک توضیح دهید باید دقت کنید که درمورد مسائل جنسی اطالعات متناسب با سن کودک ارائه شوند و 

 . دادن اطالعات زیاد ازحد و نامتناسب با سن برای کودک آسیب زاست

ـ مدل رفتاری کودک برای اینگونه مراقبتها باشید: والدین باید با رفتارشان به عنوان یک مدل روش مراقبت  3

 . از بخش های مختلف بدن ازجمله اندامهای جنسی را به کودک آموزش دهند

د و ز دهـ به کودکان آموزش دهید که برخالف قانون است که کسی رفتاری جنسی را نزد آنها یا با آنها برو 4

دراین مورد مثال بزنید . به کودکان آموزش دهید که چه قسمتهایی از بدنشان را کسی حق ندارد ببیند یا 

 . لمس کند
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ـ به کودکان آموزش دهید که هر فردی می تواند مهاجم باشد. اینکه فرد مورد نظر عضو خانواده ، دوست  5

 . ار او را موجه نمی سازد. باشد رفت…خانوادگی ، فرد مورد اعتماد خانواده و 

ـ به کودکان آموزش دهید که درصورت مواجهه با این درخواست ها یا احساس اینکه فرد مورد نظر قصد  6

چنین رفتارهایی را دارد با نه گفتن و مخالفت ، مانع رفتار شده و به سرعت ازموقعیت خارج شوند و با والدین 

 تماس بگیرد.

احترام به بزرگترها به معنای اطاعت بدون چون و چرا از درخواست های آنها ـ به کودک آموزش دهید که  7

 نیست و برای آنکه بچهء با ادبی به نظر برسد ، الزم نیست هرخواسته ای را اطاعت کند.

ـ به کودک آموزش دهید درمواقعی که مهاجم به زور متوسل می شود با فریاد کشیدن و کمک خواهی و  8
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