ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ:
 ۱٫دادن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺴﻤﯽ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ،ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
 ۲٫ﻣﺮاﻗﺒﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮد را در ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪود رواﺑﻂ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻏﻠﺐ در ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻌﺘﺮی دارد ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ
دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﺑﯿﺪاری ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ،ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺮ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزش ،ﮔﺮدش و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻮغ و ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ
در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ ،ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺟﺴﻢ و روح ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه و ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ او روﺑﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺧﻮدآراﯾﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ دوران ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻓﮑﺮ و ذﻫﻨﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
دروﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮﺟﻮان در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ او اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ او را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﺟﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد راه اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﺪودﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ
ﻏﺮﯾﺰه ﻫﺎ و ﺷﻬﻮات ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده و
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻏﺮاﯾﺰ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را آزاد ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﮐﺴﺐ ﻟﺬت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻏﺮاﯾﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران روش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و دوام
ﻧﺴﻞ ،در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﺮد از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن
ﺷﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻋﺪم ارﺿﺎی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻏﺮﯾﺰی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮی
– ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

– دﯾﺪن ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و وﯾﺪﺋﻮ
– ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻨﺴﯽ و اﺿﻄﺮاب آﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
– ﻓﺮم ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﺑﺮ و ﻧﺮم زﯾﺮﯾﻦ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﭼﺴﺒﺎن.

