آنچه والدین باید درباره
تربیت جنسی کودکان بدانند
به همراه پاسخ به  ۱۰۱سؤال رایج درباره تربیت جنسی کودکان

نویسندگان:

دکتر راضیه معصومی
فوق دکتری سکسولوژی ،دکتری تخصصی سالمت باروری
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمیه سلیمانی
کارشناس ارشد مامایی

    :معصومی ،راضیه ،- ۱۳۶۳
		
سرشناسه
    :آنچه والدین باید درباره تربیت جنسی کودکان بدانند:
عنوان و نام پديدآور
به همراه پاسخ به  ۱۰۱سؤال رایج درباره تربیت جنسی کودکان /نویسندگان راضیه معصومی ،سمیه سلیمانی.
    :تهران :مشق شب.1397 ،
مشخصات نشر
 164    :ص :.مصور،جدول ؛  21/5×14/5سم.
مشخصات ظاهری
9 78-600-8920-30-4    :
		
شابک
وضعیت فهرست نویسی          :فیپا
    :به همراه پاسخ به  ۱۰۱سؤال رایج درباره تربیت جنسی کودکان.
		
عنوان دیگر
    :امور جنسی  --آموزش به کودکان
		
موضوع
Sex instruction for children    :
		
موضوع
    :کودکان و امور جنسی
		
موضوع
Children and Sex    :
		
موضوع
    :کودکان  --رفتار جنسی
		
موضوع
Children -- Sexual behavior    :
		
موضوع
    :سلیمانی ،سمیه ، ۳۶۰-۱
شناسه افزوده
    :۸ ۱۳۹۷آ۶مHQ۵۷/
رده بندی کنگره
    :۶۲۹/۶۵
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی  ۵۴۴۴۲۴۳    :

ناشر :انتشارات مشق شب
نام كتاب :آنچه والدین باید درباره تربیت جنسی کودکان بدانند
به همراه پاسخ به  ۱۰۱سؤال رایج درباره تربیت جنسی کودکان
نویسندگان :دکتر راضیه معصومی ،سمیه سلیمانی
صفحهآرایی و طراحی جلد :آیدین علیبیگی
شمارگان 1000 :نسخ ه
نوبت چاپ :اول97 /
شابك978-600-8920-30-4 :

سؤاالت خود را از ما بپرسید:

mashgheshab84

@mashgheshab

mashgheshab84@yahoo.com

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر میباشد.
نشانی مرکز نشر و پخش :تهران ،میدان انقالب ،ابتدای خیابان قدس
ساختمان آناتول فرانس (شماره  )3واحد 11
تلفن تماس 66962516-17 :نمابر66488820 :
www.mashgheshabpub.ir

فهرست مطالب
چیستی و چرایی تربیت جنسی11 ..........................................................
رفتار جنسی طبیعی کودکان22..............................................................
رفتار جنسی غیرطبیعی کودکان 30..........................................................
رفتارهای جنسی غیرطبیعی 32..............................................................
اهمیت رفتارهای جنسی غیرطبیعی33......................................................
علل و ویژگی های رفتار جنسی غیرطبیعی33................................................
رفتارهای جنسی غیرطبیعی با توجه به سن کودکان 36.....................................
سوءاستفاده جنسی از کودکان41 ..................................................................
پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان 43..............................................
سوءاستفاده جنسی از کودکان چیست؟ 44.................................................
چه زمانی به فعالیتهای جنسی بین دو کودک به دیده سوءاستفاده نظر کنید؟45.......
سوءاستفاده جنسی از کودکان چقدر شایع است؟45.......................................
آیا گروه مشخصی از کودکان در معرض خطر بیشتری قرار دارند؟45.........................
افراد متجاوز اغلب چه کسانی هستند؟46...................................................
افراد متعرض از چه راهکارهایی استفاده میکنند؟ 46.......................................
موقعیتهای نگرانکننده کدامند؟47.......................................................

چگونه میتوانید به سوءاستفاده جنسی شک کنید؟48....................................
ا گر کودک شما از یک سوءاستفاده جنسی با شما صحبت کرد ،شما باید چهکار کنید؟ 50 ......
تأثیر کوتاه مدت سوءاستفاده جنسی بر کودکان چیست؟51 ................................
تأثیر طوالنیمدت سوءاستفاده جنسی بر کودکان چیست؟51 ..............................
فاشسازی چیست؟ 52......................................................................
عدم آشکارسازی سوءاستفاده جنسی از جانب کودکان به کدام دالیل است؟ 53..........
باورهای درست و نادرست در مورد سوءاستفاده جنسی از کودک 54.......................
آیا راهی بهمنظور پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان وجود دارد؟ 55..............
راهکارهایی بهمنظور پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان 55.......................
استراتژی های جایگزین57..................................................................
ایمنی بدن69...............................................................................
دلیل این همه تأ کید برای گفت وگو از ایمنی با کودکان چیست؟ 70 ........................
چگونه با کودکان از ایمنی صحبت کنیم؟ 70 ................................................
موضوعات شایع در تربیت جنسی 77......................................................
لمس و نوازش کودک77......................................................................
مدیریت تمایل کودک به برهنگی78.........................................................
مدیریت خود تحریکی کودک78..............................................................
مدیریت سؤال جنسی کودک 79.............................................................
مدیریت بازی جنسی کودک 80 ..............................................................
حدود پوشش در منزل83....................................................................
روابط همسران در مقابل کودکان 84.........................................................
جداسازی بستر کودکان 84...................................................................
مدیریت رسانه و شبکههای مجازی 85......................................................
راهنمایی برای والدین کودکان  5تا  8سال88...............................................
سؤاالت رایج در تربیت جنسی کودکان 94..................................................
منابع162....................................................................................

مقدمه ناشر
به نام نور
آنچـه والدیـن بایـد بداننـد در سـطح گسـترده و بـاز شـامل هـر گونـه اطالعاتـی
میشود که بتواند پاسخی بر پرسشهای اولیا و فرزندان باشد تا در مسیر پرالتهاب
ارتباطـات اجتماعـی و فـردی ،راهگشـا ،پیشبرنـده و کارسـاز باشـد.
ایـن تعریـف کلـی و تـا حـدی بالتکلیـف؛ بارهـا و بارهـا در نشسـتها ،سـخنرانیها
و کتابهـا بـه انحـای مختلـف بیـان شـده و در عیـن حـال کـه اقدامـات زیربنایـی
خوبـی هـم در زمینههـای مختلـف تربیتـی صـورت گرفتـه اسـت ،امـا توفیـق جامـع
و هدفمنـدی حاصـل نشـده اسـت و ایـن عـدم موفقیـت مرهـون نداشـتن برنامـۀ
منسـجم ،نداشـتن منابع قابلوثوق و از همه بدتر ،نداشـتن برنامهریزی در محیط
خانواده به جهت بهرهمندی از اطالعات و امکانات در راه افزایش آ گاهی و دانستن
کالن تصمیمسـازان حـوزۀ
و همچنیـن کاسـتیهایی اسـت کـه در برنامهریزیهـای ِ
خانـواده ،تعلیـم و تربیـت و فرهنـگ وجـود دارد.
بنابرایـن بهتـر اسـت سیاسـتگذاران و تصمیمسـازان بـه جـای فـرار بـه جلـو ،بـه
وضعیت موجود نیم نگاهی داشـته باشـند و برای یک بار هم که شـده از شـعار زدگی
ِ
و زیادهگویی پرهیز کنند و بدانند بسیاری از موضوعاتی که دیروز مسئله بود و امروز
بحـران ،فـردا تهدیـد محسـوب میشـود .از شـمار ایـن بحرانهـا همیـن مقولۀ تربیت
جنسـی کودکان اسـت که ا گر بهموقع وا کاوی و چارهاندیشـی نشـود ،بحرانش در راه
اسـت و چـه بسـا همیـن حـاال به بحران تبدیل شـده باشـد.
سـرکار خانـم دکتـر راضیـه معصومـی نویسـندۀ نامآشـنای انتشـارات مشـق شـب و
فـوق دکتـری سکسـولوژی و همـکار اهلقلم و خوشفکرشـان خانم سـمیه سـلیمانی

در پژوهشـی دقیـق و کارآمـد ،بـه بح ِـث تربیـت جنسـی و آنچـه پـدران و مـادران در این
نیـاز روز و بازخوردگیـری ،مطالبـی را
خصـوص بایـد بداننـد ،پرداختهانـد و بـا توجـه بـه ِ
ارائـه کردهانـد کـه ندانسـتنش بحـران و دانسـتنش راهـکاری بـرای داشـتن جامعهای
سـالم و توانمنـد در حـوزۀ تربیـت جنسـی اسـت.
کتـاب «آنچـه والدیـن بایـد دربـاره تربیـت جنسـی کـودکان بداننـد» کوششـی اسـت
حاصـل ارتباطگیـری و بازخوردگیـری از بسـیاری از پـدران ،مـادران،
بسـیار کارآمـد و
ِ
آمـوزگاران ،مشـاوران مدرسـه ،مربیـان مهدکـودک ،دانشآمـوزان و کـودکان اسـت.
آ گاهـی ،تربیـت و دانسـتن ،تنهـا راه برونرفـت از بحرانهایـی اسـت کـه در زمینـۀ
امـور جنسـی بـرای کـودکان و بزرگسـاالن مـا در حـال شـکلگیری و تکویـن اسـت؛
دانسـتن مدیری ِـت بحـران و رفـع تهدیـد بعـد از آن.
آ گاهـی پیـش از انتخـاب ،نـه
ِ
بیش از همه امور و پیش از هر مطلبی ،توصیۀ من به آ گاهی و دانستن و استفاده
ً
تربیت جنسی کودکان است.
از منابع قابل وثوق در هر امری ،مخصوصا ِ
انتشـار کتبـی از ایـن دسـت و البتـه مطالعـۀ دقیـق محتـوای آن ،میتوانـد سـطح
آ گاهـی مخاطـب و خواننـده را بـاال بـرده و ایـن موضـوع منتـج بـه عکسالعملهـای
درسـت در زمانهـای بحرانـی میشـود و بـه حتـم ،بـرگ برنـدهای در تعامـل و ارتبـاط
متقابـل اولیـا و کـودکان خواهـد بـود.
بعـد از مطالعـۀ کتـاب «آنچـه والدیـن بایـد دربـاره تربیـت جنسـی کـودکان بداننـد»
خواهیـم دانسـت در زمـان مشـخص و بـا توجـه بـه رفتار ،گفتـار و عملکـرد کودکمان و
یـا افـراد مرتبـط بـا او ،چـه عکسالعملـی را بـروز بدهیـم.
رضا هوشمند

مقدمه مؤلفان
به نام خدا
تربیـت جنسـی یکـی از حقـوق کـودکان و از جملـه عوامـل مهـم در رشـد مطلـوب
و شـکلگیری شـخصیت سـالم آنـان اسـت .کـودکان بایـد در زمینـۀ سـکچوالیتی
بهدرسـتی تحـت تربیـت قـرار گیرنـد .منظـور از تربیـت جنسـی ،فراهـم آوردن زمینـۀ
رشـد و تکامـل جنسـیتی و جنسـی سـالم ،متناسـب بـا سـن اسـت کـه کـودک را بـرای
ایفـای نقشهـای جنسـیتی و جنسـی در آینـده آمـاده مینمایـد.
تربیت جنسـی فرآیندی پویا اسـت که از بدو تولد آغاز میشـود .اولین و مهمترین
عاملان تربیت جنسـی کودکان والدینشـان هسـتند .بـرای آغاز این فرآینـد ،والدین
باید از قبل از تولد فرزند ،خود آمادگی و مهارت الزم را کسـب نمایند تا بتوانند رشـد
و تکامل جنسـی کودک خود را به طور صحیح کانالیزه کنند ،رفتارهای جنسـی او را
ارزیابـی و مدیریـت کـرده و اطالعـات جنسـی را صحیـح و بـه فراخـور سـن کـودک خود
در قالب پاسـخ به سـؤاالت جنسـی به او منتقل کنند .هر قدر والدین در پی ارتقای
کمیـت و کیفیـت مهـارت خـود در این زمینـه برآیند به همان میـزان قادرخواهند بود
تا فرزندان خود را در مسـیر رشـد و تکامل جنسیشـان حمایت کرده و مراتب رشـد و
شـکوفایی ظرفیتهـای وجودی آنـان را فراهم آورند.
تألیـف پیـش رو بـا هـدف خودکارآمـد کردن والدین در زمینۀ تربیت جنسـی کودکان
تربیت
زیـر  12سـال تهیـه شـده اسـت .محتوای کتاب حاصل پژوهشـی در زمینـۀ تأثیر ِ
جنسی بر خودکارآمدی والدین است که پس از مرور گستردۀ معتبرترین و جدیدترین
کوریکولومهـای ارائـه شـده توسـط نهادهـای بینالمللـی مرتبـط و طـی کـردن فرآینـد
تطابـق فرهنگی-اجتماعـی ،منطبـق با شـرایط جامعۀ ایران آماده شـده اسـت.

هـر چنـد مطالعـۀ کامـل محتـوای پیـشرو بینـش عمیقتـر و جامعتـری بـرای
خواننده فراهم میسـازد ،اما نگارش کتاب در دو بخش ارائۀ مطالب علمی و پاسـخ
بـه  101سـؤال رایـج در زمینـۀ تربیـت جنسـی کـودکان بـه گونـهای طراحی شـده اسـت
کـه خواننـده قـادر خواهـد بـود بـه فراخـور و بـه طـور مسـتقیم در بخـش سـؤاالت بـه
جسـتوجوی اطالعـات موردنیـاز خـود بپـردازد.
مطالعۀ این کتاب عالوه بر والدین ،به افراد زیر نیز توصیه میشود:
•زوجینی که قصد فرزنددار شدن دارند
•مربیان مهدکودکها
•معلمان مدارس
•مشاوران مدارس
•مشاوران کودک و نوجوان
تیم نویسـندگان از زحمات همۀ همکاران عزیز در مجموعۀ انتشـارات مشقشـب
از جملـه آقـای رضـا هوشـمند مدیرمسـئول انتشـارات و دوسـتان و همراهـان ایشـان
زهـرا رشـوند ،آیدیـن علیبیگـی و رضـا احمـدی کـه در زمینـۀ آمادهسـازی ،ویرایـش،
طراحـی و صفحهآرایـی ایـن اثـر تلاش کردنـد ،کمـال قدردانـی و تشـکر را مینماینـد.
ایـن کتـاب در زمـرۀ اولیـن مسـتندات علمـی ،مبتنـی بـر شـواهد و زبـان فارسـی در
زمینۀ تربیت جنسـی کودکان اسـت که امید اسـت مورد اسـتفاده خوانندگان گرامی
قـرار گیـرد و از آنجایـی کـه هـر مکتوبـی در حوزۀ پژوهش خالی از ایراد نیسـت ،لذا تیم
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.
به امید روزهای شاد و آیندهای سالم و روشن برای کودکان ایرانزمینمان
دکتر راضیه معصومی
سمیه سلیمانی

چیستی و چرایی تربیت جنسی
تربیـت بـه معنـای رشـد دادن اسـت و هـدف از آن فراهـم کـردن زمینههـای بـه
فعلیـت رسـاندن یـا شـکوفا کـردن اسـتعدادهای انسـان در جهـت رشـد و تکامـل
اختیـاری او بهسـوی آرمانهـای مطلـوب اسـت.
تربیـت جنسـی یکـی از ابعـاد تربیت میباشـد .منظور
تربیـت ابعـاد مختلـف دارد و
ِ
از تربیـت جنسـی فراهـم آوردن زمینـۀ رشـد و تکامـل جنسـی مطلـوب و متناسـب بـا
سـن میباشـد کـه فـرد را بـرای ایفـای نقشهـای جنسـیتی و جنسـی در آینـده آماده
کند.
بهعنـوان یـک والـد ،برقـراری ارتبـاط بـا کـودک و تعلیـم و تربیـت او همـگام بـا رشـد
و تکامـل جسـمی او بسـیار مهـم اسـت .بـرای والدیـن ،آمـوزش تفـاوت خـوب و بـد در
امـور غیرجنسـی راحـت اسـت ،امـا زمانـی که این آموزش در زمینۀ امور جنسـی اسـت
کار برایشـان مشـکل میشـود .تخمیـن زده میشـود کـه  40تـا  85درصـد کـودکان
قبـل از سـن  13سـالگی حداقـل برخـی رفتارهای جنسـی را بروز میدهنـد و  80درصد
کودکان تا  3سـالگی خودتحریکی را تجربه میکنند .هر قدر اطالعات والدین در این
زمینـه بیشـتر باشـد ،آنهـا در هدایـت کـودکان در سـیر تکامـل جنسیشـان موفقتـر
عمـل خواهنـد کرد.
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آنچه والدین باید درباره
تربیت جنسی کودکان بدانند

سـکچوالیتی 1بـه هـر آنچـه کـه مربـوط بـه امـور جنسـیتی و جنسـی اسـت ،اطلاق
میشـود ،لـذا مفهومـی فراتـر از جنـس اسـت .در حقیقـت ارزشهـا ،نگرشهـا،
احساسـات ،تعاملات و رفتارهـای مـا را در برمیگیـرد و دارای ابعـاد احساسـی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و فیزیکـی اسـت.
سکچوالیتی(تصویر شماره  )1بخش مهمی از وجود انسان است .سکچوالیتی هر
انسانی شامل چند بعد است؛ بخش اول را از طبیعت وجودیاش به ارث میبرد که
به آن جنسیت زیستی گفته میشود و شامل مشخصۀ تناسلی ،شکل بدن ،مسائل
هورمونی و کروموزومی و غیره میباشد .بخش دوم هویت جنسیتی است که احساس
درونی فرد از زن بودن ،مرد بودن ،هر دو و یا هیچکدام از این دو جنس علیرغم جنس
بیولوژیکی وی که در هنگام تولد به ثبت رسیده است ،میباشد .بخش سوم نقش
جنسیتی است و شامل چگونگی تظاهر جنسی فرد میباشد که از طریق ظاهر ،نام و
رفتار اجتماعی خود آشکار میکند .بخش چهارم نیز جهتگیری جنسی فرد میباشد؛
یعنی کشش و گرایش جنسی فرد نسبت به دیگران که حالتی سیال دارد و ممکن
است بازتاب این جهتگیری در رفتارهای جنسی او آشکار باشد یا نباشد.
بعد دیگری از سکچوالیتی دربرگیرندۀ آن چیزی است که ما از پیرامون خود
کسب میکنیم که چگونه باشیم مثل ارتباطات (طریقی که افراد با هم تعامل
دارند) ،نمادهای رفتار (نمودی برای آشکار ساختن آنچه در زمینۀ فعالیتهای
جنسی چون بوسیدن ،لمس جنسی ،مقاربت جنسی آموختهاند) ،جامعهپذیری
(فرا گیری رسومات نگرشها و ارزشهایی که در فرهنگ و اجتماع موردپسنداست
و هنجار در نظر گرفته میشود) ،تصویر ذهنی (چگونگی تصور فرد از شخصیت،
ظاهر و ارزشهای فردی خود) و در نهایت دو بعد ذکر شده در باال بهعالوه آنچه
فرد بهعنوان ارزشها میآموزد ،در کنار تجربیاتی که در طول زندگی کسب میکند،
سکچوالیتی وی را شکلمیدهد.
1- Sexuality

در این کتاب با توجه به تعریف ارائه شده از این واژه ،از همان کلمه انگلیسی استفاده شده است.

یسنج تیبرت ییارچ و یتسیچ
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کسی که بهواسطۀ یادگیری
از پیرامون خود هستیم

کسی که بهواسطۀ
سرشت خود هستیم

نمادهای رفتار
طریقی که مردم سکچوالیتی
را تجربه و بیان میکنند.
شامل :بوسیدن ،لمسهای
جنسی و مقاربت جنسی.

جنسیت زیستی
ویژگیهای فیزیکی که
نشاندهندۀ جنسیت
فرد به عنوان مرد یا زن در
هنگام تولد است ،مثل
آلت تناسلی ،هورمونها و
کروموزمها.

باور افراد در مورد چگونه
بودن چیزها ،باورهایی که توسط
مردم مهم تلقی میشوند

ارتباطات و تعامالت
طریقی که مردم با هم ارتباط
برقرار میکنند و اطالعات،
اهداف و ایدههایشان
نمادهای رفتار
را به اشترا ک گذاشته
و همدیگر را درک
میکنند.
ارتباطات
جامعهپذیری
یادگیری
رفتارهایی شامل
تصویر ذهنی
رسوم ،نگرشها و
ارزشهایی که مورد
پذیرش گروه اجتماعی و یا
مطابق با فرهنگ است.

ارزشها
هویت جنسی
نقش جنسیتی
سکچوالیتی
جنسیت زیستی

جامعهپذیری

تصویر ذهنی
چگونگی تصور هر فرد در
مورد خود و دیگران،
شامل شخصیت ،ظاهر و
ارزشها.

تجربیات

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

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

هر آنچه در طول زندگی انجام
میدهند یا با آن مواجه میشوند

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

شکل شماره  :۱ابعاد و عوامل مؤثر بر سکچوالیتی
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