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 زهرا فتوت

 شیراز 2کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه  ،تربیتیاسی ارشد روانشناسی کارشن

 چكيده

 مدیریتگردد که نقش حیاتی در کنترل زندگی و سالمت روانی کودک محسوب میرفاه و هویت یک مفهوم کلیدی است که برای 

 زمانى و ســنى توجه به مقتضیات باوالدین و مربیان  که کندایجاب می چنین اینکنونى  عصر های ویژگی نماید.تجارب فرد ایفا می

های زمانی متفاوت است و آگاهی والدین و مربیان و هویت جنسی کودکان در هر کدام از برهه .ارائه دهند مناســب راهكارهاى

 اند عبارتهویت جنسی  سه مرحله متمایز در رشدتواند به کودکان کمک کننده باشد.مشاوران از این سیر تشكیل شدن هویت می

 مقتضیات با متناســب شــده، بندی زمان ریزی برنامهیک  در باید جنسی تربیت از : هویت جنسی، ثبات جنسی و استواری جنسی

 و ذهنی ســنی، شــرایط توجه به عدم. صورت گیرد فراگیران های قابلیت و نیازها شناخت بر مبتنی و عقل از به پیروی و سنی

 فلسفه با که شــود باعث را هایی ناهنجاریو  باشد زاآسیب تواندمی جنسی مسائل زده شتاب طرح و رشــد مرحله از هر در فكری

الت جنسی کودکان کمک به اهای در خور فهم و مناسب به سئوایجاد عادات مطلوب جنسی، پاسخ.باشد ناسازگار رشــد و تربیت

ز بیداری جنسی پیش از موعد اعم نكاتی است که باید در تربیت جنسی گیری هویت جنسی سالم کودک و پیشگیری اشكل

 ، بهدبستانی پیش دوره در جنسى تربیت ی هویت وگیرشكل به گذرا نگاهى حاضر مقاله مد نظر قرار گیرد. دبستانی پیشکودکان 

 دهد.ارائه می دبستانی پیشدوره  جنسى شناخت هویت و تربیت منظور به والدین و مشاوران براى رهنمودهایى و کشدمی تصویر

 دبستانی پیشهویت جنسی، تربیت جنسی، دوره  كلمات كليدي:

 

mailto:farzanehebrahimi289@gmail.com
mailto:farzanehebrahimi289@gmail.com
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

2 
 

 مقدمه

 تمامی از است عبارت جنسی تربیت زبان ساده ( به9831،زندوانیان) است تربیت لغزش پر و ظریف هایجنبه از جنسی تربیت
ای از تربیت جنسی مجموعه گردد.ارائه می جنسی غریزه مناسب و متعادل جهت رشد در انسان زندگی اولیه دوران از که اطالعاتی

های کند و با فراهم کردن زمینههایی است که فرد را با هدایت و تعدیل غریزه آشنا میسازیو زمینه ها موقعیتو ایجاد  ها آموزش

آموزش جنسی  .(2015٫hosseini) دارداخالقی و فرهنگی او را از انحراف و لغزش جنسی مصون می ،رشد شخصیت اجتماعی

ممكن  که داردبر سالمت جنسی فرد  ها آنرفتارهای جنسی و اثرات  ،اشاره به تعلیم اطالعات مربوط به سالمت و بهداشت جنسی

سن و تجربه جنسی  ها ارزش ،بافرهنگ ها آموزشآموزشی مرتبط تعلیم داده شود که این  های کالساست توسط مدارس یا 

بوده که اندک  ها تربیتترین البته تربیت جنسی یكی از دشوارترین و حساس (2015٫fernandes) داردناسبت م کنندگان شرکت

سال(،  6تا  8ستان )بپیش از د های سال (2007٫Carkuff) شوداشتباه و غفلتی در آن ممكن است باعث گمراهی کودکان 

 گیردای کودک در این دوره تكوین یافته و شكل مینگرش، آگاهی و رفتاره ،بسیار مهم است چرا که شخصیت ای دوره

(2015٫Kurtuncu)  یكی از موضوعات مورد کنجكاوی در این سنین مسائل جنسی است لذا جایگاه و اهمیت آموزش در این

می با این حال به جهت آداب و رسوم خرافی که باب اسال (2008٫Calisandemir) شودزمان از هر زمان دیگری بیشتر دیده می

این ها و نظام تربیتی حاضر به قبول و در فرهنگ ایرانی خانواده شده زدهشود از پرداختن به آن سرباز ندارد و حجب و حیا نامیده می

 .Shirazi)2015٫) شوندمسئولیت به طور کامل نمی

از زن یا مرد بودن خود دارد و  در واقع، تصویری که هر فرد .هویت جنسی مفهومی است که فرد از خود به عنوان زن یا مرد دارد

هویت جنسی از سوی کودکان نشانی از بروز نوعی  کسب. سازدیا مرد چگونه است هویت او را می برداشت او از این که زن

سی و ثبات تری در باب تشخیص جن، کودک ادراک دقیقتر باشددر مورد جنسیت است و هر چه این خودآگاهی عمیق خودآگاهی

گیری شكل هویت جنسی است.، گیری آن نقش موثری دارندهد داشت و یكی از مسائلی که پدر و مادر در شكلجنسی خود خوا

و باید و  ها مسئولیتو روابط با دیگران، به عهده گرفتن  ها فعالیتای است که طی تجارب ، هویت در اوایل کودکی مفهوم پیچیده

قبل از مدرسه اغلب کودکان در مورد این که چه کسی  (.Brooker& Woodhead,2008گیرد)های محیط شكل مینباید

و در میان همسایگان چیست ، تصوراتی دارند. نحوه رفتار والدین و مربیان به  دبستانی پیشهستند و نقش آنان در خانه ، مراکز 

عی، اهمیت بسزایی هویت کیفیت محیط اجتما گیری شكلنماید. در خالل گیری حسی از هویت در این دوران کمک میشكل

ار مهم است. ییابد، بس(. در خالل رشد هویت کودک توجه به زمینه و بافت اجتماعی که در آن پرورش میRaburu,2015دارد)

باشد از بدو تولد تا نوجوانی و حتی پس از این بافت متشكل از ساختار خانواده، شرایط و مختصات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می

در (.Penninton,2004)گذاردمی تأثیرشود که بر او باشد و با انواع عوامل محیطی مواجه میتغییر و تحول می آن بشر در معرض

توان به دو رویكرد ها و رویكردهای متفاوتی وجود دارد که از آن جمله مینظریه ،رابطه با نحوه کسب هویت جنسی در کودکان

ی هویت گیری شكلسیری بر نحوههدف از این پژوهش بررسی   (.9816مكاران،مبردی و ه) کردشناختی و طرحواره جنسی اشاره 

 باشد.می دبستانیدر کودکان پیش و تربیت جنسی

 رويكرد شناختي كلبرگ در مورد هويت جنسي

 ، به9161 و 9116) یابداز جهان فیزیكی تحول می ها آناورنس کلبرگ معتقد است که درک کودکان از جنسیت، همانند درک 

کند. وی بر این اساس معتقد است که (. طبق نظر کلبرگ دانش فرد از مدل رشد شناختی پیاژه پیروی می9131نقل از بورک لند،
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پیش  های سالدرک دقیقی از جنسیت و هویت جنسیتی ندارند. در طول  (سالگی 7کودکان تا قبل از مرحله عملیات عینی )حدود 

و مذکر  مؤنثفهمند که افراد به دو گونه می ها آنکنند. در ابتدا مورد مفهوم جنسیت کسب می از دبستان، کودکان دانش فراوانی در

کنند. در این مرحله شناسایی خود به عنوان زن یا مرد مبتنی بر شوند و خود را جزء یكی از این دو گروه محسوب میتقسیم می

های ظاهری همانند لباس یا نوع رفتارهای ز بیشتر بر پایه نشانهنیست بلكه این تشخیص و تمای ،دانش مربوط به دستگاه تناسلی

 زنانه و مردانه است. 

آگاهی کودک از دختر یا  ،یابند )منظور از تشخیص جنسیتکودکان، پیش از دبستان به توانایی تشخیص جنسیت دست می

ه عنوان عامل مهم در ادراک خود و دیگران و اوایل دبستان ب دبستانی پیش. تشخیص جنسیت خود در طول دوران (پسر بودن است

اکتساب  نیاز پیشکه درک پایداری جنسی  معتقد است همچنین. کلبرگ (Newman, Newman,1997)آید به حساب می

 شود.های جنسی قبل از رسیدن به پایداری جنسی کسب میهای اجتماعی است، هر چند بسیاری از نقشنقش

 نظريه طرحواره جنسي

(. 9831نقل از سامانی،  به ،9131بم،) استه طرحواره جنسی مبتنی بر مفاهیم رویكرد پردازشگری اطالعات اساس نظری

این نظریه به چگونگی  .تداعی است که راهنمای پردازش محتواهای رفتاری خاص است یای شناختی مربوط به تعدادسازه طرحواره

به نقل از سامانی،  ،9111العات اشاره دارد. طبق نظر مارتین و همكاران )پردازش اطالعات مربوط به جنسیت و سازماندهی این اط

به همین  .در جهان کودک است که هم به خود او و هم به دیگران مربوط است پذیر مشاهدهای بارز و ( جنسیت خصیصه9831

اره جنسی برای ارزشیابی میزان رفتارها از طرحو معموالًآید. کودکان سبب این طرحواره ابتدا به وسیله مشاهده کردن به وجود می

مناسب یک پسر است؟ پس از آنكه کودکان به این  (آیا این رفتار )فوتبال بازی کردنکنند. به طور مثال برای خود استفاده می

چگونه باید قواعد فوتبال چیست؟ پردازند )صورت مثبت پاسخ دهند، به اکتساب اطالعات بیشتری پیرامون آن رفتار میبه  ها پرسش

بدین ترتیب است که طرحواره کودکان برای کسب رفتارهای مناسب جنس خود، بهتر از اس داد؟ و مانند آن(. توپ را به دیگری پ

آموزند که کدام رفتارها برای کدام جنس مناسب کند. با این توصیف کودکان میجنس خود رشد می نامناسبطرحواره رفتارهای 

 9131 لوی و کارتر،) یستندنو کدامیک مناسب جنسیت او  او هستندمتناسب با جنسیت  ها یتفعالارها و است و کدام دسته از رفت

 (.9831به نقل از سامانی،  ،9131،بم

، فرآیند تحول هویت ن نتیجه گرفت که در نظریه شناختیتوای طرحواره جنسیتی میدو رویكرد نظریه ی یسهمقابدین ترتیب با 

اما ؛ کنندهای جنسیتی خود را اکتساب میکند و بر مبنای این موضوع کودکان نقشحول شناختی تبعیت میجنسیتی از فرآیند ت

هایی است که فرهنگ و اکتساب هویت جنسیتی است هنجارهای اجتماعی و طرحواره ساز ینهزمآنچه  ،در نظریه طرحواره جنسیتی

 دهند.ها هویت جنسی فرد را تشكیل میای از طرحوارهموعهدهد. در این دیدگاه، مججامعه برای فرد مناسب تشخیص می

 رشد پايداري جنسي

گردد و کماکان ثابت باقی تغییرات فیزیكی و ظاهری، دگرگون نمی رغم یعل ،این است که جنسیتمنظور از پایداری جنسی 

 ،9161ناختی کلبرگ تحقیقات دیورایز )از جمله نخستین مطالعات پیرامون فرآیند تحول ثبات جنسی بر اساس رویكرد ش. ماندمی
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دهد که کودکان سه ساله معتقدند که وقتی پسر رفتار جنس ( است. وی در این مطالعه چنین گزارش می9831به نقل از سامانی، 

 یا هپسربچبدین معنا که چنان چه . کندجنسیت او تغییر می، پوشدهای جنس مخالف خود را میدهد یا لباسمخالف را انجام می

 :اله بگویدسه س پسربچهشود به طور مثال ممكن است یک دختر می واقعاً ،دخترانه انجام دهد های یبازلباس دخترانه بپوشد یا 

. از نظر این کودک، پوشیدن لباس جنس مخالف یا انجام رفتار جنس مخالف "شوم، چون دختر میکنممن عروسک بازی نمی"

توان بر اساس رویكرد شناختی و بر . این موضوع را می(Bjorklund,1989است )یر جنسیت برای تغی دهنده انتقالای پدیده

 اساساًبدین ترتیب که کودکان سه ساله در مرحله رشد شناختی عملیاتی قرار دارند و . مبنای مراحل رشد شناختی تشریح کرد

 گیرد.ها بر پایه مطالب و وقایع عینی صورت میاز پدیده ها آنتغییر و تفسیر 

 تحول هويت جنسي

هویت جنسی شد نظر کلبرگ در مراحل ر ییدتأ( در تحقیق خود که منجر به 9831به نقل از سامانی،  ،9171اسالبی و فری )

و  از هویت جنسی، ثبات جنسی اند عبارتکنند. این مراحل نیز شد، به سه مرحله متفاوت در جریان تحول هویت جنسی اشاره می

دهند که هویت جنسی در واقع توانایی کودک در ادامه می گونه یناسالبی و فری در توضیح هر یک از این مراحل استواری جنسی. ا

جنسیت خود یا  ای در مورد نوعانچه در این مرحله از دختر بچهن. چدیگران به عنوان دختر یا پسر استتشخیص و شناسایی خود و 

ها پاسخ صحیح خواهد داد. مرحله دوم یعنی ثبات جنسی به دانش پرسششود، به  سؤالیا جنس مخالف(  جنس هم)دوستش 

فهمد که با گذشت زمان جنسیت او گذشت زمان اشاره دارد. در این مرحله کودک می رغم یعلکودک در مورد باقی ماندن جنسیت 

شوند. در مرحله ا معتقدند که مادر میشوند و دخترهدر این مرحله معتقدند که وقتی بزرگ شوند پدر می ها پسربچهکند. تغییر نمی

جنسیت همچنان  ،یابد که با وجود تغییرات ظاهری در لباس یا رفتارسوم یعنی استواری جنسی، کودک به این اعتقاد دست می

ر و یا شود اگر لباس دخترانه بپوشی، پسری یا دختر؟ خواهد گفت پس سؤال یا پسربچهدر این مرحله چنان چه از  .باقی خواهد ماند

 داد دختر. خواهدپرسیده شود اگر تفنگ بازی کنی دختری یا پسر؟ جواب  یا بچهاین که از دختر 

معتقدند به نوعی همبستگی و رابطه میان سن و رشد ثبات جنسی هستند. این دو محقق معتقدند که  باره یندرااسالبی و فری 

کودک به هویت جنسی، سپس ثبات و در آخرین مرحله به استواری  تحول ثبات جنسی ثابت است و به ترتیب ابتداتوالی فرآیند 

( نیز 9139و روبال و همكاران ) (9118(، سربین و همكاران )9139برگن )محققان دیگری از جمله اتون و ون  یابد.جنسی دست می

 4سالگی، ثبات جنسی در حدود  1/2، در حدود سن قدند که هویت جنسی به طور تقریبیاند و همگی معتاین توالی را تایید کرده

 ( نیز در بررسی کودکان برزیلی، کنیایی9134دهد. مونر و همكاران )سالگی رخ می 7تا  6و استواری جنسی در سنین  ،سالگی 1تا 

( معتقدند که کودک در درک پایداری جنسی در جریان رشد هویت 9139برگن )اتون و ون  و نپالی به همین نتیجه رسیدند.

-و در آخر در مورد همساالن جنس مخالف به این ادراک دست می جنس همبتدا در مورد خودش و سپس در مورد کودکان جنسی ا

 (.9831سامانی،) یابد
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 دبستاني يشپتربيت جنسي در دوره 

اید به ها در مورد تربیت کودکان این است که در مورد مسائل جنسی چه چیزی بنگرانی والدین و خانواده ینتر بزرگشاید 

توان رفتار جنسی ها صحبت کرد و چگونه میمسائل با آنکودکان گفت و چه چیزی را نباید به آنان گفت و چه زمانی در مورد این 

های عصر کنونی اهمیت تربیت جنسی کودکان را دو برابر ساخته است. ضرورت این امر این است که کودکان را هدایت کرد. ویژگی

های تلویزیونی قرار دارند لذا کودکان به ها و نمایشها، تبلیغات، برنامههای جنسی فیلمدر معرض پیام مكرراًکودکان امروزی 

 .(9819،حسینی) ها روشن کندهای نامفهوم جنسی را برای آنهایی نیاز دارند تا بتوانند این پیامراهنمایی

گیرد. های کودکان و نوجوانان صورت میویژگی تربیت جنسی امری تدریجی و مرحله به مرحله است که باید بر اساس

شود هایش و جز با حرکت تدریجی، در جهت کمال مطلق شكوفا نمیجز بر اساس توانایی یاستعدادهای هیچ انسان

ای هدهند. این گرایشنشان می هایشان یباز اسبابجالب است که شیرخوارگان از دوازده ماهگی تمایل خود را به (. 9838ابوطالبی،)

ای مهم در رشد جنسیت یعنی دوره پیش از ذاتی در تعامل با رفتارهای افراد خانواده و به طور کلی فرهنگ، زمینه را برای دوره

یا دختر و یا مرد و زن بودن به چه  سرکنند که پزیرا در این دوران کودکان شروع به درک این مطلب می؛ کنددبستان فراهم می

جسمانی، کودکان در سه سالگی بسیاری از تصورات قالبی فرهنگی مرتبط با جنسیت را از  یها تفاوتری معناست. عالوه بر یادگی

-جنسیتی در باز یها تفاوتگیرند. همچنین در این دوره ها و بازی یاد میطریق باورها و رفتارهای والدین و مربیان، تلویزیون، قصه

خود  جنس همدهند که با ترجیح می یداًشدشود حق انتخاب داده می ها آنتی به یعنی وقکنند ای آشكارتر ظهور میبه گونهها ی

 .(9819حسینی،کنند )بازی 

ایجاد عادات مطلوب جنسی و  -9 :از اند عبارترعایت شود  دبستانی یشپموضوعاتی که باید در تربیت جنسی کودکان  ینتر مهم

-کمک به شكل -8 کودکانجنسی  سؤاالتهای متناسب و در خور فهم به پاسخ -2 یجنسیا در واقع پیشگیری از عادات نامطلوب 

 پیشگیری از بیداری جنسی پیش از موقع. -4گیری هویت جنسی متناسب با جنسیت کودک 

 ایجاد عادات مطلوب جنسی -9

 یریگ شكلمهم است که بسیاری از مربیان و فیلسوفان اسالمی و غیر اسالمی تربیت را  آن قدرگیری عادات مناسب نقش شكل

واهیم همچون یابد. اگر بخساله اول زندگی تكوین می 1خصوصیات اخالقی و عادات شخصی در  . احساساندعادات تعریف کرده

گیری عادات دهیم، نباید از اهمیت این دوران و شكل، تمام مسائل زندگی بزرگسالی را به دوران کودکی ربط بسیاری از روانكاوان

در  است.مادر  و پدر عهده به مناسب عادات ایجاد و کودکی دوراننقش اصلی تربیت جنسی در  .مناسب در آینده فرد غافل شویم

 جنسی سؤاالت به سخگوییبرای پا تا شود کمک ها آن به و بیاموزند را تربیت و روشن الزم ییها آموزش خود باید والدین زمینه ینا

 ناشیانه مسائل و زده شتاب زودرس، آموزش که دانست باید .یابند آمادگی مذهبی متون و مناسب به کتب رجوع طریق از زیستی و

 و پدر بر .همراه باشد گرفتن نادیده یا و سازی پنهان تأخیر، با ها آموزش اگر این زاست کهآسیب اندازه همان کودکان به جنسی

 طریق از کودک، رشد با خاص، متناسب شرایط و پیشامدها در ،ها سال و هاهفته ها،طی ماه و رشد مدت طول در که است مادر

 (.9837فراهانی، فرمیهنی) نمایند کودکان ایجاد در مناسب جنسى عادات برنامه، و کار دادن مواضع، نشان اتخاذ آموزش،
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 كودكان  جنسي سؤاالت به پاسخ -2

 نوع .قراردادسرزنش  و تحقیر مورد سؤاالت این خاطر به تواننمی طفلی را هرگز و است طبیعی امر یک کودکان جنسی سؤاالت 

 از است. سؤاالتی خود آمدن دنیا به کیفیت مورد در و پیدایش کیفیت مورد در آفرینش خود، با رابطه در معموالً کودکان سؤاالت

از  حاکی بلكه نیست؛ جنسی انحراف دهندهنشان سؤاالت این «من کجا بودم؟» «؟آیدمی کجا از نوزاد »؟آوردی کجا از مرا»قبیل 

 شروع سن این از اغلب جنسی سؤاالت و است جواب و سؤال سن سالگی 4تا  8 . سنکنجكاوی، جلب توجه و وقت گذراندن است

 همه نباید و باشد تدریجی باید کودکان شیآموز روند که داشت توجه را نكته این همواره باید سؤاالت این به پاسخ در شود.می

 حداکثر باید هابچه این کنجكاوی ارضای برای. باشد ساده و کوتاه ها آن سؤاالت به پاسخ باید. قرارداد او یاردر اخت باره یک را جزئیات

یون چیزی دیده است؟ آیا در تلویز ، آیااست مفید نیز کودک کنجكاوی منشأ کردن پیدا هم گاهی. کرد قناعت جمله سه یا دو به

 سالگی 8-4سن  . درکرد خواهد ترآسان را دهنده پاسخ کارکنجكاوی  منشأآیا دوستش چیزی گفته؟ دانستن  ؟است حامله معلمش

 احساس ببینند، را او دیگران که این از و شوند عریان و لخت خواهندنمی و خوددارند بدن داشتن نگه محرمانه به اصرار کودکان

در  نشوند. کشیده باالتر سنین در ویژه به جنسی پرواییبی به تا کنند تقویت را حالت این نیز والدین است ضروری کنند.می شرم

 ابراز این اما کنند؛می عالقه ابراز دختران به نسبت پسران سالگی، 7 سن در است؛ کم جنسی یها هورمون فعالیت سالگی 1-6سن 

 .نشود جدا هم از ها آن بستر که ندارد دلیلی ولی نیست نگرانی جای بنابراین نسی،ج نه دارد دوستی یجنبه عالقه

 تدریجی باید زمینه این در آموزش که داشت خاطر به باید -9:قرارداد نظر مد باید را زیر موارد کودکان جنسی سؤاالت به پاسخ در

 در گفتن دروغ از -2.کرد یزپره یدبا موردبی بسط و شرح از اقعو در. قرارداد او اختیار در یكجا را جزئیات همه نیست الزم و باشد

 پاسخ به و شد تربزرگ کمی کودک وقتی شودمی باعث هاپاسخ گونه ینا «خریدیم را تو ما این که»مثالً  کنیم، خودداری هاپاسخ

 ساده زبان با سؤاالت به پاسخ -4نباشد. مراهه خرافات با و بوده درست هاپاسخ -8کند. اعتماد سلب ها آنز برد، ا پی والدین اشتباه

. شود استفاده غیرمستقیم هایروش از کار این برای است بهتر. باشد سازگار کودک منطق با کهای گونه به ،بگیرد صورت فهم قابل و

 ها فرصت از استفاده ،ها نداستا ذکر گیاه، و گل تولید ،در خانه حیوانات نگهداریمثال و قیاس مانند  طریق از غیرمستقیم روشدر 

به درک بیشتر کودک از مسائل جنسی و ارضاء حس  توان یم روش این فواید جمله از. شودیم ارائه هاشزآمو این و...( زایمان مثل)

 کنجكاوی جنسی کودک اشاره کرد.

-3.نباشد کنایه و کردن خرهمس ،کالمی شوخی با همراه هاپاسخ -7باشد  کودک درک و باسن متناسب -6.باشد کنندهقانع  -1

 خود بر والدین باید -1.منطبق با واقعیت است مطالب که کند احساس او وشود  جلب کودک اعتماد که باشد یا گونه به بیان شیوه

 ،اندگفته اشتباه را چیزی فرزند با گفتگو هنگام کهند کرد احساس اگر -91. دستپاچه شوند شرم و نگرانی از و باشند داشته تسلط

 کردم مطالعه آن درباره که اآلن. بود کم موضوع آن درباره من اطالعات ند کهکن بیان وآن  اصالح ضمن و کنند اقرار خود اشتباه به

 (.9837فراهانی، فرمیهنیاست ) چنین موضوع واقعیت

 جنسي هويت گيريشكل به كمك-3
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 لحظه همان از جنسیتی آموزش غیررسمی روند بدانیم باید نه ای کنیم صحبت فرزندانمان با آن درباره ما چه جنسیت، با رابطه در

 به شبیه موارد و همساالن با بازی تلویزیون، تماشای ،ها یباز اسباب نوع خود، فرزندان با والدین برخورد ینحو. است شده ایجاد تولد

 آن گیریشكل در مادر و پدر که سائلیم از یكی. دهندیم انتقال خود جنسی نقش و هویت مورد در کودک به را هاییمپیا این

 فرد هر واقع در. دارد زن یا مرد یک عنوان به خود از فرد که است مفهومی جنسی هویت. استجنسی  دارند هویت مؤثر نقش

-می را او هویت است، چگونه مرد یا زن که این به نسبت او برداشت و احساس و دارد خود بودن مرد یا زن به نسبت که تصویری

 که است جامعه هنجارهای این دارند نقشی کدام هر زن و مرد. دارد نزدیک ارتباط جنسی نقش با جنسی، هویت یقتدر حق .ازدس

 باید دارند، الگویی نقش نیز والدین رابطه این در هستند؛ غیرمجاز کارهایی چه و مجاز کارهایی چه در مرد، یا و زن کندمی مشخص

مادر  که هاخانواده بعضی در. آموخت دختران به باید نیز را مرد به احترام آن با همزمان آموخت؛ سرپ نوجوان به را زن به احترام

 رفتار دختر نتیجه در کرد مشاهده توانمی خانواده( پدر) مرد به نسبت را نامناسبی رفتارهای گاهاً است حاکم خانواده ی درساالر

 (.9837فراهانی، فرمیهنیداشت ) خواهد سوئی تأثیر او  مشترک زندگی در و کندمی پیدا مرد جنس به نسبت یرمحترمانهغ

 موقع از پيش جنسي بيداري از پيشگيري-4

 خود وجودی اعضای از  کودک بخواهیم که نیست معنا بدان سخن این. کرد استقبال کودکان جنسی بیداری یرس یشپ از نباید

 نابهنگام بیداری(. 9873 قائمی،) نیاوریم پدید اشتهایی و هوس آن دنبال به و بیداری او در که است این غرض بلكه ؛باشد ناآگاه

 است دنیایی در او. است نشده بینیپیش که شود یاو م زندگی برنامه در اموری به او توجه و کودک فكری اشتغال سبب جنسی میل

 برای الزم مقدمات ابتدا باید و سازد جامعه و طبیعت اب سازگاری و زندگی آماده را خود ،ها مهارت و فنون ها،آگاهی کسب با باید که

 آشنا مسئله این با سپس آورد دست به را خداشناسی ،یشناس انسان شناسی، جهان کردن، حساب نوشتن، ،خواندن قبیل از زندگی

  و نامناسب عادات ادرست،ن یها هوس از ایپاره بروز ساز ینهزم جنسی، نابهنگام بیداری که اندهداد نشان علمی هایبررسیشود. 

 دو جنسی احساس از جلوگیری. (9831،اوحدیاست ) جنسی یها سوءاستفاده معرض در خود دادن قرار ،ییخود ارضا حالت چون

 رابطه در که هاییمراقبت دوم جنبه و باشند داشته خود با رابطه در باید والدین که است هاییمراقبت اول، جنبة. دارد اساسی جنبه

 .بگیرند پیش باید خود زندانفر با

 داشته خود با رابطه در باید بلوغ از قبل جنسی تربیت زمینه در والدین که هاییمراقبت: خود با رابطه در والدين مراقبت (الف

 سمانی،ج بُعد در سالم فرزند داشتن خواستار که مادرانی و پدران واقع در متعددند؛ نگیرد، صورت جنسی نابهنگام بیداری تا باشند

به عمل  تحصیلى مختلف مقاطع در جنسى تربیت بر گذرا نگاهى خود روابط در را هاییمراقبت است الزم هستند، اجتماعی و روانی

 (.9837فراهانی، فرمیهنیاست ) آمده فوق نمودار در آن اهم که آورند
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 فرزندان با رابطه در والدين مراقبت( ب

بر  باید پسران استحمام وظیفه سالگی، چهار یا سه سن در و بپردازد کودک یکار دست به دزیا نباید شستشو حین در مادر

. نباشد تنگ و چسبان او یها لباس باشد، او جنسیت از حاکی نوعی به کودک لباس باید بعد به سالگی 8 سنین از .باشد پدر عهده

 دید معرض در و والدین حضور در ها یباز که است آن بهتر .شودمی او بدن خارش و تحریک باعث زیرا نباشد زبر زیر یها لباس

 عادت را کودک باید .باشد مراقبت تحت و نظر یرز باید مخالف جنس با رابطه در ویژه به کودکان با بالغ افراد های یباز باشد، آنان

 که باشد بیرون پتو از هادست بخوابد، پشت به نماند، خواب تخت در بیداری از پس هاصبح. نشود بستر وارد نشده، خسته تا که داد

 را خود بدن او که نیست درست که شود تفهیم کودک به است ضروری .است هاوسوسه از او یساز مصون نوعی امور این لحاظ

باشد  ضابطه تحت باید خردسال کودکان با مادران ها نوازش .بزنند دست او بدن به ندارند حق دیگران یا و کند یکار دست

 (.9837فراهانی، میهنیفر)

 گيري نتيجهبحث و 
 خودگیری ادراک تواند به شكلتوانند به تشخیص جنسیت دست یابند. این توانایی میدر دوران پیش از دبستان کودکان می

((self-perception  های ههنجارها و کلیش ،جنسیتی واره طرح(. مطابق نظریه 9117نیومن و نیومن،) نمایدو دیگران کمک

 (.9831سامانی و خیر،) گرددفتاری و اجتماعی منجر به تشخیص و تمیز جنسی میر

ه گیرد بدهد که با باال رفتن سن کودک ثبات جنسی در او شكل میبررسی مراحل تحول هویت جنسی در کودکان نشان می

 های استداللت و در مرحله آخر به عبارت دیگر توالی فرآیند تحول ثبات جنسی ثابت است و به ترتیب کودک به هویت جنسی، ثبا

 ؛کنددر مورد کودکان ایرانی نیز صدق می یادشدهجنسی  هویت (. الگوهای تحول شناختی9171اسالبی و فری،) رسدجنسی می

تا  8 وجود دارد. به این ترتیب در ها آنناختی شبنابراین نوعی الگوی مشخص برای تحول جنسیتی کودکان مطابق با الگوی تحول 

 7تا  6سالگی موفق به کسب ثبات جنسی در مرحله آخر که سنین  6تا  4یابند و در سنین سالگی به هویت جنسی دست می 4

 (.9831سامانی و خیر،) یابندسالگی قرار دارند، به مرحله استواری جنسی دست می

ای و تكاملی است یندی مرحلهگیری هویت کودک، باید به تربیت جنسی کودک توجه نمود. تربیت جنسی فرآدر خالل شكل

، ها بازی اسبابنحوه برخورد والدین با فرزند خود، نوع  (.9837فراهانی، فرمیهنی) شودکودکان انجام  های ویژگیکه باید بر اساس 

دهند. یهایی را به کودک در مورد هویت و نقش جنسی خود انتقال متماشای تلویزیون، بازی با همساالن و موارد شبیه به این پیام

نقش الگویی بسزایی دارند. یكی از موارد تربیتی مهم در این زمینه که  «هویت جنسی » گیری شكلدر این میان پدر و مادر در 

باشد نكته مهم دیگر در تربیت سران و احترام به مرد به دختران میپ بهوالدین باید به آن توجه نمایند آموختن احترام به زن 

هایی باشد و به منظور تحقق این امر والدین الزم است مراقبتشگیری از بیداری جنسی پیش از موقع میجنسی تالش در جهت پی

 دبستانی پیشدر رابطه با فرزندان خود به عمل آورند. سایر نكات مهمی که در تربیت جنسی در دوره رابطه با خود و همچنین در 

 های پرسشمطلوب جنسی، دادن پاسخ مناسب و در خور فهم کودکان به  های تعاداز ایجاد  اند عبارتگیرد باید مورد توجه قرار 

و تكامل هویت جنسی و تربیت جنسی کودک باید متناسب با مراحل  گیری شكلباشد و در نهایت باید گفت که می ها آنجنسی 
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خواهد  زننده آسیباثر و گاها چوب تحولی کودک باشد، فاقد رخارج از چاکه  های آموزشتحولی و جنسیت کودک صورت پذیرد و 

گیری هویت جنسی و تربیت بود. در این زمینه باال بردن اطالعات والدین و مربیان جهت برخورد مناسب با کودکان برای شكل

آموزشی تربیت جنسی توسط مسئولین های های اجتماعی و گروهی، مطالعه، شرکت در کارگاهجنسی کودک از طریق رسانه

 گردد.و متولیان اجتماعی پیشنهاد میپرورش وآموزش
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