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به نام نور
اطالعاتـی  گونـه  هـر  شـامل  بـاز  و  گسـترده  سـطح  در  بداننـد  بایـد  والدیـن  آنچـه 
که بتواند پاسخی بر پرسش های اولیا و فرزندان باشد تا در مسیر پرالتهاب  می شود 

کارسـاز باشـد. ارتباطـات اجتماعـی و فـردی، راه گشـا، پیش برنـده و 
کلـی و تـا حـدی بالتکلیـف؛ بارهـا و بارهـا در نشسـت ها، سـخنرانی ها  ایـن تعریـف 
کـه اقدامـات زیربنایـی  کتاب هـا بـه انحـای مختلـف بیـان شـده و در عیـن حـال  و 
گرفتـه اسـت، امـا توفیـق جامـع  خوبـی هـم در زمینه هـای مختلـف تربیتـی صـورت 
و هدفمنـدی حاصـل نشـده اسـت و ایـن عـدم موفقیـت مرهـون نداشـتن برنامـۀ 
منسـجم، نداشـتن منابع قابل وثوق و از همه بدتر، نداشـتن برنامه ریزی در محیط 
گاهی و دانستن  خانواده به جهت بهره مندی از اطالعات و امکانات در راه افزایش آ
کالِن تصمیم سـازان حـوزۀ  کـه در برنامه ریزی هـای  کاسـتی هایی اسـت  و همچنیـن 

خانـواده، تعلیـم و تربیـت و فرهنـگ وجـود دارد.
بنابرایـن بهتـر اسـت سیاسـت گذاران و تصمیم سـازان بـه جـای فـرار بـه جلـو، بـه 
که شـده از شـعار زدگی  وضعیِت موجود نیم نگاهی داشـته باشـند و برای یک بار هم 
که دیروز مسئله بود و امروز  کنند و بدانند بسیاری از موضوعاتی  و زیاده گویی پرهیز 
بحـران، فـردا تهدیـد محسـوب می شـود. از شـمار ایـن بحران هـا همیـن مقولۀ تربیت 
کاوی و چاره اندیشـی نشـود، بحرانش در راه  گر به موقع وا که ا کودکان اسـت  جنسـی 

اسـت و چـه بسـا همیـن حـاال به بحران تبدیل شـده باشـد.
سـرکار خانـم دکتـر راضیـه معصومـی نویسـندۀ نام آشـنای انتشـارات مشـق شـب و 
فـوق دکتـری سکسـولوژی و همـکار اهل قلم و خوش فکرشـان خانم سـمیه سـلیمانی 
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کارآمـد، بـه بحـِث تربیـت جنسـی و آنچـه پـدران و مـادران در این  در پژوهشـی دقیـق و 
خصـوص بایـد بداننـد، پرداخته انـد و بـا توجـه بـه نیـاِز روز و بازخوردگیـری، مطالبـی را 
کـه ندانسـتنش بحـران و دانسـتنش راهـکاری بـرای داشـتن جامعه ای  کرده انـد  ارائـه 

سـالم و توانمنـد در حـوزۀ تربیـت جنسـی اسـت.
کـودکان بداننـد« کوششـی اسـت  کتـاب »آنچـه والدیـن بایـد دربـاره تربیـت جنسـی 
کارآمـد و حاصـِل ارتباط گیـری و بازخوردگیـری از بسـیاری از پـدران، مـادران،  بسـیار 
کـودکان اسـت.  آمـوزگاران، مشـاوران مدرسـه، مربیـان مهدکـودک، دانش آمـوزان و 

کـه در زمینـۀ  گاهـی، تربیـت و دانسـتن، تنهـا راه برون رفـت از بحران هایـی اسـت  آ
تکویـن اسـت؛  و  مـا در حـال شـکل گیری  بزرگسـاالن  و  کـودکان  بـرای  امـور جنسـی 

گاهـی پیـش از انتخـاب، نـه دانسـتِن مدیریـِت بحـران و رفـع تهدیـد بعـد از آن. آ
گاهی و دانستن و استفاده  بیش از همه امور و پیش از هر مطلبی، توصیۀ من به آ

کودکان است. از منابع قابل وثوق در هر امری، مخصوصًا تربیِت جنسی 
کتبـی از ایـن دسـت و البتـه مطالعـۀ دقیـق محتـوای آن، می توانـد سـطح  انتشـار 
گاهـی مخاطـب و خواننـده را بـاال بـرده و ایـن موضـوع منتـج بـه عکس العمل هـای  آ
درسـت در زمان هـای بحرانـی می شـود و بـه حتـم، بـرگ برنـده ای در تعامـل و ارتبـاط 

کـودکان خواهـد بـود. متقابـل اولیـا و 
کـودکان بداننـد«  کتـاب »آنچـه والدیـن بایـد دربـاره تربیـت جنسـی  بعـد از مطالعـۀ 
کودکمان و  گفتـار و عملکـرد  خواهیـم دانسـت در زمـان مشـخص و بـا توجـه بـه رفتار، 

یـا افـراد مرتبـط بـا او، چـه عکس العملـی را بـروز بدهیـم.

رضا هوشمند



به نام خدا
کـودکان و از جملـه عوامـل مهـم در رشـد مطلـوب  تربیـت جنسـی یکـی از حقـوق 
سـکچوالیتی  زمینـۀ  در  بایـد  کـودکان  اسـت.  آنـان  سـالم  شـخصیت  شـکل گیری  و 
گیرنـد. منظـور از تربیـت جنسـی، فراهـم آوردن زمینـۀ  به درسـتی تحـت تربیـت قـرار 
کـودک را بـرای  کـه  رشـد و تکامـل جنسـیتی و جنسـی سـالم، متناسـب بـا سـن اسـت 

ایفـای نقش هـای جنسـیتی و جنسـی در آینـده آمـاده می نمایـد. 
که از بدو تولد آغاز می شـود. اولین و مهم ترین  تربیت جنسـی فرآیندی پویا اسـت 
کودکان والدین شـان هسـتند. بـرای آغاز این فرآینـد، والدین  عامـالن تربیت جنسـی 
کسـب نمایند تا بتوانند رشـد  باید از قبل از تولد فرزند، خود آمادگی و مهارت الزم را 
کنند، رفتارهای جنسـی او را  کانالیزه  کودک خود را به طور صحیح  و تکامل جنسـی 
کـودک خود  کـرده و اطالعـات جنسـی را صحیـح و بـه فراخـور سـن  ارزیابـی و مدیریـت 
کنند. هر قدر والدین در پی ارتقای  در قالب پاسـخ به سـؤاالت جنسـی به او منتقل 
کیفیـت مهـارت خـود در این زمینـه برآیند به همان میـزان قادرخواهند بود  کمیـت و 
کرده و مراتب رشـد و  تا فرزندان خود را در مسـیر رشـد و تکامل جنسی شـان حمایت 

شـکوفایی ظرفیت هـای وجودی آنـان را فراهم آورند.
تألیـف پیـش رو بـا هـدف خودکارآمـد کردن والدین در زمینۀ تربیت جنسـی کودکان 
کتاب حاصل پژوهشـی  در زمینـۀ تأثیر تربیِت  زیـر 12 سـال تهیـه شـده اسـت. محتوای 
که پس از مرور گستردۀ معتبرترین و جدیدترین  جنسی بر خودکارآمدی والدین است 
کـردن فرآینـد  کوریکولوم هـای ارائـه شـده توسـط نهادهـای بین المللـی مرتبـط و طـی 

تطابـق فرهنگی-اجتماعـی، منطبـق با شـرایط جامعۀ ایران آماده شـده اسـت. 
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بـرای  جامع تـری  و  عمیق تـر  بینـش  پیـش رو  محتـوای  کامـل  مطالعـۀ  چنـد  هـر 
کتاب در دو بخش ارائۀ مطالب علمی و پاسـخ  خواننده فراهم می سـازد، اما نگارش 
گونـه ای طراحی شـده اسـت  کـودکان بـه  بـه 101 سـؤال رایـج در زمینـۀ تربیـت جنسـی 
کـه خواننـده قـادر خواهـد بـود بـه فراخـور و بـه طـور مسـتقیم در بخـش سـؤاالت بـه 

جسـت وجوی اطالعـات موردنیـاز خـود بپـردازد.
کتاب عالوه بر والدین، به افراد زیر نیز توصیه می شود: مطالعۀ این 

که قصد فرزنددار شدن دارند	  زوجینی 
مربیان مهدکودک ها	 
معلمان مدارس	 
مشاوران مدارس	 
کودک و نوجوان	  مشاوران 

تیم نویسـندگان از زحمات همۀ همکاران عزیز در مجموعۀ انتشـارات مشق شـب 
از جملـه آقـای رضـا هوشـمند مدیرمسـئول انتشـارات و دوسـتان و همراهـان ایشـان 
کـه در زمینـۀ آماده سـازی، ویرایـش،  زهـرا رشـوند، آیدیـن علی بیگـی و  رضـا احمـدی 
کمـال قدردانـی و تشـکر را می نماینـد.  کردنـد،  طراحـی و صفحه آرایـی ایـن اثـر تـالش 
کتـاب در زمـرۀ اولیـن مسـتندات علمـی، مبتنـی بـر شـواهد و زبـان فارسـی در  ایـن 
گرامی  که امید اسـت مورد اسـتفاده خوانندگان  کودکان اسـت  زمینۀ تربیت جنسـی 
کـه هـر مکتوبـی در حوزۀ پژوهش خالی از ایراد نیسـت، لذا تیم  گیـرد و از آنجایـی  قـرار 
نویسـندگان آمادگی خود را برای دریافت نظرات، انتقادات، پیشـنهادات و سـؤاالتی 
کـه در ایـن مجموعـه دیـده نشـده اسـت، از طریـق ارتبـاط با ناشـر و نویسـندگان اعالم 

می دارد.

کودکان ایران زمین مان  به امید روزهای شاد و آینده ای سالم و روشن برای 
دکتر راضیه معصومی
سمیه سلیمانی



چیستی و چرایی تربیت جنسی
بـه  کـردن زمینه هـای  تربیـت بـه معنـای رشـد دادن اسـت و هـدف از آن فراهـم 
تکامـل  و  رشـد  انسـان در جهـت  اسـتعدادهای  کـردن  یـا شـکوفا  رسـاندن  فعلیـت 

اسـت. مطلـوب  آرمان هـای  به سـوی  او  اختیـاری 
تربیـت ابعـاد مختلـف دارد و تربیـِت جنسـی یکـی از ابعـاد تربیت می باشـد. منظور 
از تربیـت جنسـی فراهـم آوردن زمینـۀ رشـد و تکامـل جنسـی مطلـوب و متناسـب بـا 
کـه فـرد را بـرای ایفـای نقش هـای جنسـیتی و جنسـی در آینـده آماده  سـن می باشـد 

کند.
کـودک و تعلیـم و تربیـت او همـگام بـا رشـد  به عنـوان یـک والـد، برقـراری ارتبـاط بـا 
و تکامـل جسـمی او بسـیار مهـم اسـت. بـرای والدیـن، آمـوزش تفـاوت خـوب و بـد در 
که این آموزش در زمینۀ امور جنسـی اسـت  امـور غیرجنسـی راحـت اسـت، امـا زمانـی 
کـودکان  کـه 40 تـا 85 درصـد  کار برایشـان مشـکل می شـود. تخمیـن زده می شـود 
قبـل از سـن 13 سـالگی حداقـل برخـی رفتارهای جنسـی را بروز می دهنـد و 80 درصد 
کودکان تا 3 سـالگی خودتحریکی را تجربه می کنند. هر قدر اطالعات والدین در این 
کـودکان در سـیر تکامـل جنسی شـان موفق تـر  زمینـه بیشـتر باشـد، آن هـا در هدایـت 

کرد. عمـل خواهنـد 
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کـه مربـوط بـه امـور جنسـیتی و جنسـی اسـت، اطـالق  سـکچوالیتی1 بـه هـر آنچـه 
نگرش هـا،  ارزش هـا،  حقیقـت  در  اسـت.  جنـس  از  فراتـر  مفهومـی  لـذا  می شـود، 
احساسـی،  ابعـاد  دارای  و  برمی گیـرد  در  را  مـا  رفتارهـای  و  تعامـالت  احساسـات، 

اسـت. فیزیکـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
سکچوالیتی)تصویر شماره 1( بخش مهمی از وجود انسان است. سکچوالیتی هر 
که  انسانی شامل چند بعد است؛ بخش اول را از طبیعت وجودی اش به ارث می برد 
گفته می شود و شامل مشخصۀ تناسلی، شکل بدن، مسائل  به آن جنسیت زیستی 
هورمونی و کروموزومی و غیره می باشد. بخش دوم هویت جنسیتی است که احساس 
درونی فرد از زن بودن، مرد بودن، هر دو و یا هیچ کدام از این دو جنس علی رغم جنس 
که در هنگام تولد به ثبت رسیده است، می باشد. بخش سوم نقش  بیولوژیکی وی 
که از طریق ظاهر، نام و  جنسیتی است و شامل چگونگی تظاهر جنسی فرد می باشد 
رفتار اجتماعی خود آشکار می کند. بخش چهارم نیز جهت گیری جنسی فرد می باشد؛ 
که حالتی سیال دارد و ممکن  گرایش جنسی فرد نسبت به دیگران  کشش و  یعنی 

است بازتاب این جهت گیری در رفتارهای جنسی او آشکار باشد یا نباشد.
خود  پیرامون  از  ما  که  است  چیزی  آن  دربرگیرندۀ  سکچوالیتی  از  دیگری  بعد 
تعامل  هم  با  افراد  که  )طریقی  ارتباطات  مثل  باشیم  چگونه  که  می کنیم  کسب 
فعالیت های  زمینۀ  در  آنچه  آشکار ساختن  برای  )نمودی  رفتار  نمادهای  دارند(، 
جنسی چون بوسیدن، لمس جنسی، مقاربت جنسی آموخته اند(، جامعه پذیری 
که در فرهنگ و اجتماع موردپسند  است  گیری رسومات نگرش ها و ارزش هایی  )فرا
از شخصیت،  فرد  گرفته  می شود(، تصویر ذهنی )چگونگی تصور  نظر  و هنجار در 
ظاهر  و ارزش های فردی خود( و در نهایت دو بعد ذکر شده در باال به عالوه آنچه 
کسب می کند،  که در طول زندگی  کنار تجربیاتی  فرد به عنوان ارزش ها می آموزد، در 

سکچوالیتی وی را شکل  می دهد.

1- Sexuality
کلمه انگلیسی استفاده شده است. کتاب با توجه به تعریف ارائه شده از این واژه، از همان  در این 
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که به واسطۀ کسی 
سرشت خود هستیم

که به واسطۀ یادگیری  کسی 
از پیرامون خود هستیم

جنسیت زیستی
که  گی های فیزیکی  ویژ
نشان دهندۀ جنسیت 
فرد به عنوان مرد یا زن در 
هنگام تولد است، مثل 
آلت تناسلی، هورمون ها و 
کروموزم ها.

هویت جنسیتی
احساس درونی فرد 
از زن بودن یا مرد 
بودن بدون توجه 
که  به جنسیتی 
به واسطۀ ژن 
کرده است. کسب 

نقش جنسیتی
اینکه فرد چگونه 
جنسیت خود را بروز 
می دهد. یا ظاهر، نام و یا 
رفتارهای اجتماعی خود.

جهت گیری جنسی
گرایش جنسی فرد  کشش و 
به فرد دیگر. حالتی سیال 
دارد و ممکن است در 
رفتارهای جنسی او منعکس 
شود یا نشود.

نمادهای رفتار
که مردم سکچوالیتی  طریقی 

را تجربه و بیان می کنند.
شامل: بوسیدن، لمس های 

جنسی و مقاربت جنسی.

ارتباطات و تعامالت
که مردم با هم ارتباط  طریقی 

برقرار می کنند و اطالعات، 
اهداف و ایده هایشان 
گذاشته  ک  را به اشترا

و همدیگر را درک 
می کنند.

جامعه پذیری
یادگیری 

رفتارهایی شامل 
رسوم، نگرش ها و 

که مورد  ارزش هایی 
گروه اجتماعی و یا  پذیرش 

مطابق با فرهنگ است.

تصویر ذهنی
چگونگی تصور هر فرد در 

مورد خود و دیگران،
شامل شخصیت، ظاهر و 

ارزش ها.

باور افراد در مورد چگونه 
که توسط  بودن چیزها، باورهایی 

مردم مهم تلقی می شوند

هر آنچه در طول زندگی انجام 
می دهند یا با آن مواجه می شوند

ارزش ها

نمادهای رفتار

جامعه پذیری

ارتباطات

تصویر ذهنی

جنسیت زیستی

نقش جنسیتی

هویت جنسی

جهت گیری جنسی

تجربیات

سکچوالیتی

شکل شماره ۱: ابعاد و عوامل مؤثر بر سکچوالیتی
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