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 سالگي دستمالي كردن        4-5تا قبل از 
آلت تناسلي و بازي كردن با اين عضو كامالً 

غير ارادي است ولي از آن پس گاهي كودك از 
البته لذت كودك  انجام اين كار لذت مي برد .

كامالً با احساس لذت جنسي  بزرگساالن فرق 
دارد زيرا هنوز در بدن كودك هورمون جنسي 

ترشح نمي شود . 

گاهي اوقات دست زدن به آلت تناسلي ناشي از 
بيماري و مشكل خاصي مثل عفونت ، سوزش، 

حساسيت و .... است ، در برخي موارد هم 
كودك در اثر استرس يا ترس ، اين كار را انجام 

مي دهد و گاهي هم زماني كه نياز به      
توالت رفتن دارد . 

براي رفع اين عادت ، ابتدا بايد علت را بررسي 
كرد . تا وقتي كودك هنوز قادر به فهم      

اندام هاي خصوصي بدن نيست ، سرگرم     
نگه داشتن كودك با نقاشي و اسباب بازي و ... 

مي تواند باعث كاهش اين رفتار شود . وقتي 
كودك بزرگتر مي شود والدين مي توانند با 

راهنمايي و نه سرزنش و تنبيه از كودك 
بخواهند كه به اندام هاي تناسلي اش دست 

نزند. 

 

كنجكاوي كودكان درباره جنسيت شان كامالً 
عادي و طبيعي است .  

اصول اوليه آموزش 
 تربيت جنسي كودكان

 

دست زدن به آلت 
تناسل 

 

 

 كنجكاوي هاي جنسي 

پدر و مادر  اولين و مهمترين مربيان 

فرزندان خود در تمام مراحل زندگي شان 

هستند. .پدران و مادران براي آموزش و 

انتقال اطالعات و دانسته هاي خود درباره 

مسايل جنسي فرزندشان بايد از همان 

نخستين سال هاي دوران كودكي با آنها 

صحبت كنند تا بتوانند با ايجاد فضايي باز 

و شفاف در خانواده مسايل مهم تري را 

در دوران بلوغ و نوجواني با آنها در ميان 

گذارند. 

 



 

 
 

گاهي اين كنجكاوي آنها را به بازي هايي مثل 
دكتر بازي مشغول مي دارد .  

روش هاي مواجهه با اين موقعيت : 

باكمترين عصبانيت ، تنبيه و رفتار خشن به 
كودكان و بدون حساس كردن كودك به اين 
مسأله و ايجاد احساس گناه ، خيلي ماليم و 

آرام به بچه ها بگوييد كه ما هميشه بايد موقع 
بازي كردن لباس هايمان را بپوشيم و سپس از 

كودكان بخواهيم كه در جايي بازي كنند كه 
در معرض ديد بزرگترها باشند . 

به كودكان تذكر دهيد كه اندام هاي تناسلي 
هر كس بخش خصوصي بدن اوست و هيچ 

كس جز پدر و مادر و پزشك در صورت لزوم 
نبايد آن را ببينند و يا به آن دست بزنند . 

كنجكاوي كودك را با نشان دادن  عكس  و 
فيلم تشريح بدن انسان برطرف كنيد . 

 

 

 

در برابر پرسش هاي كودكان ، پاسخ هاي ساده 
، صحيح و در حد فهم كودك بدهيد و مانع از 

سركوبي حس كنجكاوي كودك شويد .  

نكات مهم در پاسخگويي به كودك : 

حقيقت را به كودك در حد فهم وي بگوييد . 
اگر كودك بعدها متوجه درست نبودن     

پاسخ هاي شما شود در باره ساير مسائل شروع 
به پنهان كاري مي كند . 

ساله  و    7-8پاسخ هاي شما به كودكان 
پايين تر بايد به صورت ساده و كلي و به 
كودكان بزرگتر با جزئيات بيشتر باشد . 
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