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Normal development of 
sexuality  



SEXUAL DEVELOPMENT  
 

•Early Childhood: Infants, 
Toddlers, and Preschoolers 

(Aged 0 to 6 years)  
 



 نوازش 

 مکیدن

احساس امنیت،اطمینان وتوانایی ابراز عواطف فیزیکی درآینده  ) لمس  

(در این مرحله پایه گذاری می شود  

:    آموزش به والدین    
 اهمیت لمس و نوازش گرم وعاشقانه

 تشویق به تغذیه با شیر مادر

 در آغوش گرفتن هنگام گریه

مثال با انتخاب رنگ لباس، ) انتقال پیام نقش جنسیتی 

(صورتی-آبی  
 

(ًیاسُا ّ عالئق)ًْساد   



PHYSICAL DEVELOPMENT  

نوزادان پسر پنایل  
ایرکشن دارند و    

نوزادان دخترقادر 
به لوبریکیشن 

 واژن هستند



Infancy  

از طریق دهان و ( ارتباط با محیط)طی سال اول زندگی کشف محیط اطراف   
. مکیدن است  

برای نمو سالم حیاتی است ( اغلب مادر)اطمینان به فرد مراقب   

. شیرخواران زندگی جنسی خود را با لمس شدن و لمس کردن می سازند
کیفیت این اولین ارتباطات در ظهورسکچوالیتی تاثیر داشته و تعیین کننده 

 زندگی جنسی آینده شیرخواراست



 کودک بدن خود را کشف کرده و با لمس ناحیه 

. ژنیتال شروع به سلف استیمولیشن می کند  

: آموزش به والدین  

طبیعی بودن این موضوع را به والدین گوشزد*  

کنیم  که از عکس العملهای منفی مثل زدن روی دست بچه   

خودداری کنند چون پیامی که توسط بچه از این عمل درک 

.این قسمت از بدن چیز بدی استمیشود این است که   

قسمت های مختلف سیستم ژنیتال کودک  را با اصطالحات رایج *

برای والدین توضیح داده و آنها را تشویق به سؤال کردن 
 درمورد مباحث بهداشت جنسی نماییم

ماهگی 6در   



تذًثال کؼف ظاُز ّ رفتار ّالذیي ُظتٌذ تا هؼاُذٍ 

اختالف تیي ظاُز افزاد ػزّع تَ تثثیت ُْیت جٌظی 

 هی کٌٌذ

 

 ّالذیي تایذ تا تزٌُگی تچَ در حذ کثیف 

 تْدى یا پْرًْگزافی تزخْرد ًکٌٌذ ّ اس 

 اًتقال چٌیي پیاهی اجتٌاب کٌٌذ؟؟؟؟؟ 

 در یک سالگی



(تادلز= ًْپا)طالگی  2-3  
 مهارت های زبانی و حرکتی جدیدی پیدا می کنند 

 اسم قسمت های مختلف بدن و انتظارات متفاوت 

 مربوط به دختر و پسر را یاد می گیرند 

دستکاری ژنیتال برای لذت بردن شایع است   

آموزش مسائل جنسی کودکان به والدین در این مرحله ضروری   

 است 

کنجکاوی طبیعی بچه ها در مورد سکس و مواردی مثل اینکه  

 مثال نوزاد از کجا می آید باید به درستی پاسخ داده شود  

اسم درست اعضای ژنیتال مثل اعضای دیگر بدن به کودک  

 آموزش داده شود



SEXUAL KNOWLEDGE  

سالگی جنسیت خود و خیلی زود سکس  3بچه ها تا 
 دیگران را تشخیص می دهند

تمایز اولیه بین جنسیت با فا کتورهای چشمی وظاهری مثل اندازه مو 
سالگی اغلب  4و حداکثر  3است، اگر چه تا ( بر اساس فرهنگ... )و

 بچه ها تفاوت های واقعی جنسیت را متوجه می شوند

هم پسران و هم دختران در این سن به احتمال قوی لیبل 
 های مخصوص ژنیتال زنان از مردان را تمایز می دهند



 تکامل شخصیت و احترام به خود

 احساس دختر یا پسر بودن

 حس داشتن حریم خصوصی

 عالقه به حمام و توالت   

 

 

 نوپا



 کمک به تکامل عزت نفس با دادن فید بک های مثبت

پیام های مثبت و تعریف و تمجید در مورد دختر یا پسر  

 بودن ونگرش مثبت نسبت به سیستم ژنیتال 

اجازه دادن به بچه که نقش جنسیتی خود را بر اساس 

مثال عدم اجبار یا تشویق دختر بچه با )ترجیح خود انتخاب کند 

(عروسک یا پسر بچه با کامیون  

 آموزش در مورد کنترل دفع و توالت رفتن

تَ ّالذیي آهْسع  



 

  
 

 کٌجکاّی تیؼتز در هْرد اختالف پظز ّ دختز

گاُی اس رّی )اداهَ عالقَ تَ لوض ژًیتال تْیژٍ در پظزاى 

کٌجکاّی ّ گاُی لذت ّ گاُی چٌگ سدى تَ ژًیتال 

(ٌُگام اضطزاب  

ًگاٍ کزدى تَ اًذام تٌاطلی دیگزاى ٌُگاهی کَ لخت *

هثل ًؼاى دادى اًذام تٌاطلی تَ )ُظتٌذ، تاسی ُای تچَ گاًَ طکظی

پْػیذى ، (اس تچَ ُای طثیعی دیذٍ هی ػْد% 25یکذیگز،لوض تزطت سًاى در 

در ایي دّرٍ ًاػایع ًیظت.. لثاص جٌض هخالف ّ  

 

Preschool period (ages 3 to 6 years) 



 

ّالذیي تایذ آهْسع هظائل جٌظی را تا اطتفادٍ اس عکض تَ 

 تچَ ػزّع کٌٌذ

کْدک تایذ یاد تگیزد کَ ایي قظوت اس تذى اّ حزین خصْصی 

 هحظْب هی ػْد ّکظی حق ًذارد آى را لوض کٌذ

طؤاالت کْدک تایذ در حذ فِن اّ پاطخ دادٍ ػْد ّ تزای 

 پزطغ احظاص راحتی کٌذ

 

به والدین آموزش  



تیؼتزیي اطالعات تچَ ُای ایي طٌیي *  
 در هْرد رفتار جٌظی هحذّد تَ تْطیذى

 ًّْاسع کزدى اطت
طالَ اسرفتارُای 6تچَ ُای % 30تقزیثا *  
پیؼزفتَ تز اطالع دارًذ   
طکض خْد ّ دیگزاى را تز اطاص خصْصیات *

 ظاُزی قضاّت هی کٌٌذ

در پایاى ایي دّرٍ تفاّت جٌظیت را تطْر ّاقعی *  

 هی ػٌاطٌذ

Preschool period 



عالقه به والد غیر همجنس و همانند سازی با والد همجنس*  

درمحیطهای عمومی )یادگیری رفتارهای قابل قبول اجتماعی *  

واحترام به دیگران( وخصوصی  

 

 

Preschool period 

طالگی تظیار هثِن   اطت 6اطالعاتؼاى در هْرد حاهلگی ّ تْلذ تا طي   

در یک هطالعَ یک طْم آًِا در هْرد لقاح چیشُایی هی داًظتٌذ ّ اغلة در  

اس طَ طالَ ُا ّ % 9هْرد طشاریي یا سایواى ّاژیٌال اطالعاتی داػتٌذ

طالَ ُا در هْرد رّاتظ جٌظی ّاقعی چیشُایی هی داًظتٌذ ّ 6اس % 21

طالَ ُا جشئیات عول را تلذ تْدًذ؟؟؟؟  6اس  8%  

طالَ کَ هْرد طْء اطتفادٍ قزار گزفتَ تْدًذ در  5-2اس تچَ ُای % 33

اس تچَ ُای دیگز تیؼتزدرهْرد طکض صحثت هی کزدًذ% 2هقاتل   



 ایجاد احساس راحتی در بچه که سؤاالت مربوط به سکس را بپرسد

با )سؤاالتی مثل اینکه بچه از کجا می آید به خوبی پاسخ داده شود   

( استفاده از بوکلتها و مواد آموزشی در این زمینه  

تو فکر می کنی بچه از کجا می : سطح اطالعات بچه با پرسشهایی مثل اینکه  

. آید، سنجیده شود  

با توجه به همانند سازی بچه ها در این سن والدین رفتار مناسبی را داشته  

( بدترین زمان برای طالق .) باشند  

 

 زمان مناسب برای آموزش حقوق 

... مساوی زن ومرد  

تَ ّالذیي آهْسع  



 رفتارهای تیپیک جنسی مخصوص سنین مختلف 

.بستگی به زمینه فرهنگی و اجتماعی متفاوت است  

 مطالعات در جمعیت ها و موقعیت های مختلف 

 آمارهای متفاوتی را نشان می دهد

non-intrusive   بازی های جنسی

 مثل نشان دادن اعضای ژنیتال به یکدیگر،

....دکتر بازی و  

-بچه های پیش% 9طی یک مطالعه در   

اعضای% 4.5دبستانی دیده شده بود و   

ژنیتال بچه های دیگر را لمس کرده بودند    

SEXUAL BEHAVIOR  



Intrusive (putting finger or 
objects in another child's 
vagina or rectum),  

planned, and aggressive sexual 
acts were not reported by 
anyone in a normative sample 
of mothers of preschool 
children. 



 

 

 در سنین دبستان انتظار می رود که هویت 

.جنسی کامال مشخص باشد  

  فرویددر دوره نهفتگی بر اساس نظر 

 بچه ها بیشتر دوستان هم  جنس دارند

 ومسائل جنسی اغلب به شکل جوک و قصه وترانه گفتن در این 

.مورد بیان می شود  

اگر چه هنوز نسبت به آناتومی جنس مخالف کنجکاو هستند ولی 

  .در این دوره کمتر است مستوربیشنبه نظر می رسد که 

(سالگی تا شروع بلوغ 5) Latency نهفتگی 



تَ ّالذیي آهْسع  
•  والدین باید کتابها و مواد آموزشی مناسب با سن بچه ها برای 

 پاسخگویی درست به سؤاالت آنها تهیه کنند 

در مورد آموزشهایی که در مدرسه یا از دوستان گرفته اند بحث 

کنند تا مطمئن شوند که بچه ها نقطه نظرات آنان را درک 

 کرده اند

 آمادگی الزم به دختران برای شروع بلوغ و قاعدگی را بدهند

توجه داشته باشند که مرحله گذر از بلوغ دوره تمایل و عالقه به 

 سکچوالیتی است

  



 


