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سفر ذهنی به تصویر مطلوب

سال بعد20

رشد جنسی/ رشد همه جانبه



حرمت تن

اصول 
پاسخگویی به

سواالت کودک و
نوجوان

حیا

مسیر دوره



اصول اساسی دوره

.باشدپاک و طیب محیط رشد کودک الزم است •

.  آموزش به کودک نداریمبه هیچ وجه ما در هفت سال اول •

.در هفت سال اول ما مراقب تمام و کمال کودک هستیم•

.سبک زندگی ما پیام های الزم را به کودک می دهد•



هویت

منشناخت  

من دخترم یا پسر؟

اشاره اطرافیان•
...تفاوت اسباب بازی، رنگ، پوشش و •
توجه به تفاوت اندام •



جنسیکنجکاوی های•

سواالت جنسی•

جنسیبازی های•

:موارد غیرقابل قبول

تکرار-1

سال4فاصله سنی دو کودک بیشتر از -2



رفتار

احساس

نیاز



.  نندپدر و مادر و دکتر اجازه ندارند بدن تو را ببینند یا لمس کحتیهیچکس 

.(پوشانده می شودمایومنظور از بدن، مناطق خصوصی بدن است که با )

پیام حرمت تن



آموزش های حرمت تن

دستشویی رفتن•

استحمام•

تعویض لباس•

حد پوشش•



مفاهیم حرمت تن

عمومی و خصوصی•

غریبه و آشنا•

لمس خوب و لمس بد•

راز خوب و راز بد•



استراتژی شنیدن راز بد

.آرامش خود را حفظ کنید-1
.دندان روی جگر بگذاریدابرازشبگذارید کامل حرفش را بزند و تا آخر -2
.  با حالش همدلی کنید-3
.  قدردانی کنیدابرازشاز او بابت -4
بعضی موارد را بچه خودش الزم است اقدام . برای هم آوردن موضوع عجله نکنید و زمان بدهید-5

.  کند و او به زمان نیاز دارد
د با این دو سوال می توانی. را بگیریدمشارکتشبرای حل مساله از خودش کمک بخواهید و -6

.  مشارکت او را جلب کنید
حاال چه کار کنیم؟ 1.
چه کار می کنی؟مواردیدفعه بعد در چنین 2.



مخالفشاز زمانی که کودک متوجه تفاوت خود با جنس 

همچنین در دوره نوجوانی. می پردازد، به طرح سواالتی می شود

دمی کنبا توجهی که نوجوان به تغییرات جسمانی خود پیدا 

از وظایف . می شودسواالت جنسی به طور جدی برایش مطرح 

.  استمهم والدین و اولیای تربیتی، پاسخگویی به این سواالت

عده ای از والدین هنگام مواجه شدن با این نوع سواالت، 

.هندچگونه بایستی به آن پاسخ دنمی داننددستپاچه شده و 

ه در برای پاسخگویی به سواالت جنسی چه در دوره کودکی و چ

:دوره نوجوانی، در نظر گرفتن شرایط زیر الزم است

اصول پاسخگویی به سواالت جنسی کودکان و نوجوانان



تن انگاره

تصویر ذهنی از بدن

ارتباط مستقیم با عزت نفس



پذیرفتن جنسیت-1

تیپذیرفتن نقش های جنسی-2

تا پایان نوجوانی



سیر سالم در ارتباط با جنس مخالف بعد از بلوغ



سیر ناسالم در ارتباط با جنس مخالف



عوامل موثر بر سیر ناسالم



نظریه عشق استرنبرگ



عوامل موثر بر سیر سالم بعد از بلوغ

تبدیل تفکر عینی به تفکر انتزاعی

هویت یابی    

هویت فردی•

هویت خانوادگی•

هویت ملی•

هویت مذهبی•

تکمیل سیستم ارزشی

معنایابی در زندگی

بلوغ فکری



نگاهسیر سالم در ارتباط با جنس مخالف بعد از بلوغ در یک


