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ح ســواالتی  از زمانــی کــه کــودک متوجــه تفــاوت خــود بــا جنــس مخالفــش می شــود، بــه طــر
می پــردازد. همچنیــن در دوره نوجوانــی بــا توجهــی کــه نوجــوان بــه تغییــرات جســمانی خــود 
ــم  ــف مه ــود. از وظای ح می ش ــر ــش مط ــدی برای ــور ج ــه ط ــی ب ــواالت جنس ــد س ــدا می کن پی
والدیــن و اولیــای تربیتــی، پاســخگویی بــه ایــن ســواالت اســت. عــده ای از والدیــن هنــگام 
مواجــه شــدن بــا ایــن نــوع ســواالت، دســتپاچه شــده و نمی داننــد چگونــه بایســتی بــه آن 

پاســخ دهنــد.
بــرای پاســخگویی بــه ســواالت جنســی چــه در دوره کودکی و چــه در دوره نوجوانــی، در نظر 

گرفتن شــرایط زیر الزم اســت:

1- پاسخگویی وظیفه والد همجنس است.
ابتدا توجه داشــته باشــید جایی که مســائل کامال جنســی اســت، چه توضیح اتفاقات دوره 
بلــوغ، چــه زمانــی کــه صحبــت بــا فرزنــد درباره مســائل جســمانی اســت، فقط و فقط بایســتی 
والــد همجنــس ایــن کار را انجــام دهــد. ایــن موضــوع بــه حــدی مهــم اســت کــه تاکیــد شــده 
اســت در صــورت غیبــت والــد، ایــن وظیفــه را جنــس موافــق نزدیــک بــه فرزنــد انجــام دهــد 

یعنــی بــرای پســر پدربــزرگ، دایــی یــا عمــو؛ و بــرای دختــر مادربــزرگ، خالــه یا عمــه....

ح این سواالت عادی باشد. 2- برخوردتان نسبت به طر
هنــگام مواجــه شــدن بــا ســوال فرزنــد خود که چه بســا ممکن اســت یکبــاره و بــدون مقدمه 
اتفــاق بیفتــد، بســیار مهــم اســت کــه خونســردی خــود را حفــظ کنیــد و از پاســخ دادن طفــره 
نرویــد. گاهــی تعــدادی از والدیــن بــه شــدت نگــران می شــوند کــه فرزندشــان از جایــی 
ح ســواالتی  یــا کســی مطلبــی شــنیده یــا دیــده و در صــدد یافتــن آن فــرد برمی آینــد و بــا طــر
مثــل »کــی ایــن را گفتــه؟« و مشــابه آن، باعــث عقب نشــینی کــودک خــود از گرفتــن پاســخ 
می شــوند. از طرفــی، بــه علــت ایــن نــوع برخــورد، دیگــر فرزنــد شــما بــه خــود اجــازه پرســیدن 
نمی دهــد و رو بــه منابــع بیرونــی مــی آورد کــه طبعا صالحیت الزم را برای پاســخگویی نــدارد. 

ح سواالت بعدی کم خواهد کرد. حفظ آرامش و نشان دادن پذیرش، نگرانی او را از طر



3- توجه کافی نشان دهید.
هنگامی کــه بــا ســوال جــدی از جانــب فرزنــد خــود روبــرو شــدید، بــه آن توجــه کافــی نشــان 
دهیــد. چــه بســا او روزهایــی را بــا ایــن مســاله درگیــر بــوده و حــال بــا نگرانــی ایــن مســاله را بــا 
شــما در میــان می گــذارد. بــرای مثــال اگــر مشــغول انجــام کاری هســتید، آن کار را رهــا کنیــد 
و در کنــار فرزندتــان بنشــینید و بــا محبــت و دلســوزی بــه او گــوش دهیــد. اگــر در اتــاق افــراد 
دیگــری هســتند کــه شــما در مقابــل آن هــا مایــل بــه پاســخگویی نیســتید آن را بــا او در میــان 

بگذاریــد یــا بــه آرامــی او را بــه اتــاق دیگــری ببریــد.

گاه است. 4- اول ببینید خود فرزند چه میزان از جواب مساله آ
گاهــی ممکــن اســت کــودک یــا نوجــوان بــه دنبــال پاســخ دیگــری اســت امــا پرســش او ذهــن 
مــا را متوجــه مســاله دیگــری می کنــد. بــرای اجتناب از هرگونه ســوء برداشــت، ابتدا بایســتی 
مطمئــن شــوید کــه بــه خوبــی منظــور فرزندتــان را از ســوال متوجــه شــده اید، لــذا بــا پرســیدن 
ســواالت ســاده ای مثــل »چطــور مگــه؟« یــا »تــو چــی فکــر میکنــی؟« هــم بــه میــزان اطالعات 

او از مســاله پــی خواهیــد بــرد هــم از ســوالش مطمئــن خواهیــد شــد.
تکنیــک بعــدی بــرای فهمیدن میــزان اطالعــات او و فهم دقیق ســوالش، اکو کردن اســت. 

یعنــی برگردانــدن عیــن کلمــات و ســوال به خــودش به منظور رفــع ابهام. 
مهــم اســت بــرای تشــخیص میــزان دانــش بچــه، از کلمــه »چــرا« اســتفاده نکنیــم. چرایــی 
کــه مــا مــی پرســیم متاثــر از آمــوزش هــای مدرســه ای ماســت کــه در جــواب چــرا، بایــد دلیــل 
محکــم علمــی، قانــع کننــده و محکمه پســند ارائــه مــی دادیــم تــا از مــا راضــی شــوند. در کلمه 
چــرا، فشــار وجــود دارد. بــه جــای چــرا از کلمــه »چــی شــد کــه« و »چطــور شــد کــه« اســتفاده 

مــی کنیــم. ایــن دو کلمــه ذهــن فــرد را متوجــه فراینــد مــی کنــد.



5- پاسخ ها باید در بردارنده حقیقت باشد.

از گفتــن هــر مطلــب بــه دور از حقیقــت یــا داســتان ســرایی های زایــد بــه شــدت اجتنــاب 
کنید. دیر یا زود فرزند شــما با حقیقت آشــنا می شــود و اطالع از حقیقت و شــنیدن کذب و 

خطــا از والدیــن اعتمــاد او را خدشــه دار می کنــد.

6- از گفتن »نمی دانم« هراسی نداشته باشید.

ح ســوال، آمادگــی الزم را بــرای پاســخگویی نداریــد، آن را صادقانــه بــا فرزنــد  اگــر هنــگام طــر
خــود در میــان بگذاریــد. بــا رویــی خــوش بــه او بگوییــد کــه بــه درســتی جــواب ایــن ســوال را 
گــر بــه مــن چنــد روز فرصــت بدهــی برایــت جســتجو می کنــم و پاســخ آن را به  نمی دانــم ولــی ا
تــو خواهــم گفــت. ســپس در فرصــت به دســت آمــده با افــرادی که می توانند راهنمای شــما 

باشــند مشــورت کنیــد و پاســخ را بــه او بدهیــد.

7- جواب ها باید قانع کننده باشد.
اگــر جــواب شــما آنچنــان کوتــاه باشــد کــه حــق مطلــب را ادا نکنــد، ســوال همچنــان باقــی 
می مانــد. لــذا بایســتی در انتهــای صحبــت خــود آرامــش خاطــر را در فرزنــد خــود احســاس 

کنیــم و دریابیــم کــه بــه پاســخ خــود رســیده اســت.

8- جواب ها مبهم و گیج کننده نبوده و ساده و روان باشد.
گاهــی والدیــن چــون آمادگــی پاســخگویی را ندارنــد و فکر می کنند که باید ماجرا را ســریع تر 
تمــام کننــد جواب هایــی مبهــم می دهنــد کــه طبعــا فرزنــد را قانــع نخواهــد کــرد. در ضمــن 

پاســخ بایســتی از پیچیدگــی و ســختی بــه دور باشــد تــا ذهــن را بــر هــم نزند.

9- پاسخ ها متناسب با سن و رشد فرزندتان باشد.
نــه تنهــا در ایــن مســاله بلکــه در پاســخگویی بــه هــر مســاله دیگــری بایــد ایــن شــرط رعایــت 
شــود. طبیعــی اســت کــه نحــوه پاســخ بــه فرزنــد در دوره کودکــی بــا پاســخ در دوره نوجوانــی 

متفــاوت اســت.



10- در پاسخگویی از توضیحات اضافه و غیرضروری خودداری شود.

ــه انــدازه ای باشــد کــه جوابگــوی ســوال باشــد. توضیحــات اضافــه  پاســخ بایســتی ب
خــود ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد ســواالت بیشــتر و کنجــکاوی زایــد گــردد. گاهــی 
حتــی نحــوه ایــراد مطلــب یــا حالــت صــورت یــا ادای جمالتــی نظیــر »چیــزای دیگــه ای 
هــم هســت کــه حــاال الزم نیســت تــو بدونــی« می توانــد باعــث تشــدید مســاله شــود و 

ســواالت بیشــتری تولیــد کنــد.

11- پاسخ ها خود تحریک کننده نباشند.
ایــن نکتــه بســیار قابــل توجــه اســت کــه در پاســخگویی ســعی کنیــم کــه خــود تحریک 
مجــددی را ایجــاد نکنیــم یــا حتــی پاســخ ما باعث تشــدید مســاله ایجاد شــده نباشــد. 

بایــد بــه راحتــی و در حــد ســوال پاســخ داده شــود.

12- در پاسخگویی ادب و نزاکت توام با حفظ حیا رعایت شود.
در پاســخگویی رعایــت عفــت کالم و پرهیــز جــدی از بــه کار بــردن الفاظ نامناســب از 
مســائل مهم اســت. همچنین هر حرکتی مانند تمســخر، خنده بی جا یا شــوخی های 

بی مــورد، می توانــد فــرد را بــه انحــراف بکشــاند.

13- به تفاوت های فردی فرزندانتان توجه کنید.

همانگونــه کــه هیــچ دو ســر انگشــتی شــبیه هــم نیســت، هیــچ دو فــرد و هیــچ دو 
فرزنــدی شــبیه هــم نیســتند. هــر کــس خصوصیــات خــاص خــود را دارد، لــذا بایســتی 

هنــگام پاســخگویی بــه ایــن تفاوت هــا نیــز توجــه بشــود.



14- ارزش های خود را انتقال دهید.
ــا ارزش هــای فکــری و ضوابــط  ــه ســواالت جنســی، فرصتــی مغتنــم اســت ت پاســخگویی ب
و قواعــد خانوادگــی خــود را انتقــال دهیــد. بســیاری از ارزش هــای اخالقــی، بــه نــوع نــگاه و 
باورهــای خانــواده برمی گــردد رفتــار و برخــورد بــا جنــس مخالــف، نحــوه شــرکت در محافــل 
و مجامــع، ارتبــاط جنســی، نحــوه پوشــش، حــدود اســتفاده از فیلــم و کتــاب، تفریحــات و 
ده هــا موضــوع دیگــر دقیقــا مســائلی هســتند کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا باورهــای فــرد دارد کــه 

فرزنــدان آن هــا را مســتقیم و غیرمســتقیم از والدیــن خــود یــاد می گیرنــد.

15- استفاده از فرصت ها را فراموش نکنید.
آیــا بایــد همیشــه منتظــر بــود تــا فرزنــد ســوال کنــد؟ مســلما نــه! گاهــی بعضــی از کــودکان یــا 
خصوصــا نوجوانــان بــه علت شــرم یا حیا از پرســش خــودداری می کننــد. از کارهای مفیدی 
کــه والدیــن می تواننــد انجــام دهنــد، اســتفاده از فرصت هــای مغتنمــی اســت کــه بــه طــور 
تصادفــی پیــش می آیــد ماننــد موضــوع یــک فیلــم یــا خبــری در روزنامــه یا حتــی حادثــه ای در 

خانــواده.

16- همدلی فراموش نشود.
رویارویــی بــا مســائل جنســی بــرای کــودکان و نوجوانــان در عیــن ایــن کــه هیجــان آور اســت، 
می توانــد آن هــا را مضطــرب، نگــران، دلــزده یــا ناخشــنود ســازد. بــرای بعضــی می توانــد 
همــراه بــا تــرس بــوده یــا انجــام بعضــی امــور برایشــان ســخت باشــد. بســیار مهــم اســت کــه 
احساسشــان مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــا آن همدلــی صــورت گیــرد. توجــه کنیــد »همدلــی« 
بــا »همــدردی« تفــاوت دارد. منظــور از همدلــی، ظرفیــت و توانایــی درک احســاس طــرف 

مقابــل و خــود را بــه جــای دیگــری گذاشــتن و مســائل را از منظــر او دیــدن اســت.



17- از کلمات و اصطالحات مناسب استفاده کنید.
هنــگام پاســخگویی بــه ســواالت جنســی، کلمــات و اصطالحــات مناســب پیــدا کنیــد. 
اســتفاده از واژه هــای علمــی و مودبانــه، ســنگینی و فشــار را هــم بــر گوینــده و هــم بــر 
شــنونده کاهــش خواهــد داد. حواســتان باشــد بیــن الو و ســکس فــرق هســت. ســعی 
کنیــد بچــه هــا از رفتارتــان یــاد بگیرنــد کــه عشــق در هــر شــکلی زیباســت. فــداکاری در 

ــا فرزنــد چــه بیــن یــک زن و مــرد. عشــق وجــود دارد چــه بیــن مــادر و پــدر ب

18- حفظ حریم دیگران و احترام به حدود دیگران
گــر بــه هــر دلیــل ناچــار بــه توضیــح مســائل بــرای کــودک یــا نوجــوان خــود شــدید، بســیار  ا
مهــم اســت او را متعهــد کنیــد کــه انتقــال ایــن مطالــب بــه دیگــر همســاالن جایــز نیســت. 
ایــن مــوارد از حقــوق هــر خانــواده اســت کــه هــر زمــان خــود صــالح دانســتند موضــوع را 

بــه اطــالع فرزندشــان برســانند. پــس او امانــت دار حریــم دیگــران اســت. 

19- نگرشی انسانی و عاطفی به مسائل جنسی داشته باشید.
از نــکات مهــم در تبییــن و توضیــح مســائل جنســی، پاســخ دادن از منظــر عاطفــی و 
انســانی اســت. توجــه بــه ایــن کــه ایــن موضــوع، جزیــی از کل عاطفــه انســانی اســت 
ــی،  ــل عاطف ــا عام ــت و ده ه ــاد اس ــرام و اعتم ــا احت ــوام ب ــی، ت ــالم جنس ــاط س ــک ارتب و ی
اخالقــی انســانی در آن وجــود دارد کــه ایــن امــر را موضوعــی محتــرم، شــریف و انســانی 

می ســازد.



20- نکات بهداشتی را با کودکان و نوجوانان در میان بگذارید.
این نکات شامل موارد زیر است:

الــف- رعایــت بهداشــت انــدام جنســی، عــدم دســتکاری بــی مــورد، شستشــو در حــد الزم، 
اجتنــاب از تحریــک بی جــا و حفاظــت از دیــد و نظــر دیگــران.

ب- دادن اطالعــات الزم و آمادگــی بــرای دوره بلــوغ؛ بــه ایــن ترتیــب کــه از قبــل، فرزنــدان 
ــای  ــی از جنبه ه ــازیم و آن را یک گاه س ــوغ آ ــه بل ــرات و حادث ــا تغیی ــدن ب ــه ش ــرای مواج را ب

طبیعــی و عــادی زندگــی نشــان دهیــم.

منابعی برای مطالعه بیشتر:
1- کلیدهــای آمــوزش و مراقبــت از ســالمت جنســی در کــودکان و نوجوانــان، دکتــر کریســتال 

دفریتــاس، مترجــم ســارا رئیســی طوســی، کتاب هــای دانــه، انتشــارات صابریــن

2- تربیت جنسی کودک و نوجوان، علی اسالمی نسب، انتشارات نسل نواندیش

 




