

10گام در تربیت جنسی

 )1 اصْل صحیح تزثیت (پبطد گْ ثْزى  .هظّْل ثْزى  .اثزثرغ ثْزى ّ ...ثب فزسًس

ثْزى )
 )2 آػتی ثب غزیشٍ جٌظی (ثس ًیظت ،سػت ًیظت )
 )3 گفتگْ (سیبز صحجت کززى ثب ًْجْاى ُوبًٌس یک زّطت )
 )4 گفتگْی جٌظی ػزّع اس  3طبلگی
 )5 تصْیز ارسػوٌس اس ذْز

(حْاص پزت کززى  ،یب جْاة ًبهٌبطت زازى )

 )6ایوٌی جٌظی (رضبیت اس جٌظیت )



 )7افشایغ زاًغ رّاًؼٌبذتی –عبطفی ُیجبًی
 ) 8ػٌبذتي ًؼبًَ ُبی ثلْغ

 )9راثطَ ثب جٌض هربلف
 )10پزّرع ارسػِبی اذالقی

عوامل موثر در بلوغ :


ثلْغ جٌظی





کؼف لذت



هیل جٌظی



ایجبز ُیجبى



تجزثَ گزایی

.

بلوغ ورسانه
ً گزاًی زرثبرٍ ی تبثیزات رطبًَ ُب ثز ًْجْاًبى



 گزٍّ ُسف تجلیغبت تلْسیًْی اغلت ًْجْاًبى ّ کْزکبى هیجبػس ّ ثزای آًِب ثزًبهَ ریشی ّ ارائَ
هی ػْز  .ثَ ایي هعٌی اطت کَ کْزکبى ّ ًْجْاًبى عوْهب اس توبهی تصبّیز ّ ثزًس ُبی هعزّف
ّ تجلیغبتی زر تلْسیْى اطالعبت کبفی زارًس ( حتی ثیؼتز اس ػوب ) ّ .ثبیس ایي را ُن ثگْیین
کَ تٌِب ػوب ًیظتیس کَ کْزکتبى ثَ ػوب هی گْیس کسام هبرک ّ کسام جٌض را ثرزیس ّ هقزّى ثَ
صزفَ ثْزٍ ّ ػیک ثبػس!!
 ذیلی اس ثزًبهَ ُب ّ رطبًَ ُب ُن ُظتٌس کَ ثَ صْرت غیز هظتقین ثز رّی ًْجْاًبًتبى تبثیز
هی گذارًس .ثزای هثبل تصبّیز ّ هْسیک ّیسیْ ُب ّ حتی فیلن ُبی غیز اذالقی کَ ًْجْاًبًتبى
ثَ راحتی هی تْاًٌس زر ایٌتزًت آى را ًگبٍ کٌٌس  ،هی تْاًس ثبعث ثلْغ سّزرص ػبى ػًْس .
 ایي گًَْ تبثیزات غیز هظتقین رطبًَ ُب هی تْاًس ثبعث ػْز کَ ایي عقسٍ زر فزسًس ػوب ثَ ّجْز
ثیبیس کَ ایي کبرُب یک رفتبر ُبی طجیعی ُظتٌس کَ اّ ًیش هی تْاًس آًِب را زر سًسگی ّاقعی ذْز
اًجبم زُس.

بلوغ زود رس
 :هِنتزیي تبثیزُبی ثلْغ جٌظی سّزرص زرهیبى کْزکبى ّ ًْجْاًبى تبثیز ثز اسزّاج ًظل آیٌسٍ اطت؛ افزازی کَ فبصلَ ًیبس جٌظی
تب اسزّاجؼبى ثظیبر سیبز ػسٍ اطت .ایي هظئلَ ثَ ػکل آطیت زر سًسگیػبى طز ثزهیآّرز".
ّقتی اس ثلْغ جٌظی صحجت هیکٌین ثب یک هظئلَ فیشیْلْژیکی ّ رّاًؼٌبذتی رّثزّیین .ثلْغ کَ ثرؼی اس آى ًظجی اطت ًؼبًَُبیی
زارز کَ قزار اطت تْاًبیی تْلیس هثل را ثَ اًظبى ثسُس؛ یعٌی تغییز زر ارگبىُبی ثسى ّ ُْرهْىُب ّ اهکبى ارتجبط جٌظی.



زر فزٌُگُبی هرتلف طي رطیسى ثَ ثلْغ جٌظی هتفبّت اطت .زر ایزاى ُوْارٍ پظزُب اس زذتزُب زیزتز ثَ ایي طي هیرطیسًس .طي
رطیسى ثَ ثلْغ زر پظزاى  15-14طبلگی ّ طي رطیسى ثَ ثلْغ زر زذتزاى  13-12طبلگی اطت.
عضْ اًجوي رّاىػٌبطی ایزاى گفت :زر طبلُبی اذیز ثرغ قبثل تْجِی اس ًْجْاًبى هب اس اثتسای زّراى ًْجْاًی یب پبیبى کْزکی
ثَ ثلْغ جٌظی هیرطٌس .زر پظزُب ایي طي ثَ  12-10طبلگی ّ زر زذتزُب  10-9طبلگی رطیسٍاطت.
ّقتی ثلْغ جٌظی رخ هیزُس ،فزز رفتبرُبیی را ثزّس هیزُس کَ هرصْؽ زًیبی ثشرگظبلی اطت؛ چزا کَ ثب ثلْغ فکزی ّ ػٌبذتی
ُوزاٍ اطت .ایي ثلْغ ثلْغی فیشیْلْژیکی ّ رّاىػٌبذتی اطت ّ ثٌبثزایي اس ُز زّی ایٌِب هٌؼبء هیگیزز.
یکی اس زالیل سّزرص ػسى ثلْغ جٌظی هظبئل سیظتی ّ تغییز رژین غذایی اطت؛ اس غذاُبی زیز آهبزٍػًْسٍ ثَ غذاُبی ًبطبلن ّ
چزثیُبی اػجبع ًؼسٍ :هبًٌس فظتفْزُب .فظتفْزُب ذْز هحزک ُْرهْىُب ُظتٌس ّ ثبعث هیػًْس ُْرهْىُبی جٌظی سّزتز
تزػح ػًْس.

عوامل اجتماعی پیشرسی بلوغ در
فرزودان
 -1عوامل اجتماعی و فرٌىگی ماوىد دیدن صحىً ٌای جىسی و
شىیدن داستان ٌا و شرح حال ٌای مربوط بً آن ووع مسائل،
تصویرٌا و تبلیغات اوواع رساوً ٌا ماوىد تلویسیون و ماٌواري ،ایىتروت
و سی دی و غیري.



 -2بازی ٌا و ووازش ٌای غلط و بی غرض توسط والدیه در دوران
خردسالی

 -3اضطراب و وا امىی ٌای مکرر برای کودک و دلشوري ٌایی کً برای
او در عرصً ی زودگی حاصل می شود و او را در خود غرق می کىد.

 -4از دیگر عوامل ایجاد بلوغ زود رس می توان بى وجود عوامل محیطی مثل نوع لباس،
معاشرت ناصحیح ،ستایش جنس مخالف نزد کودک ،تعقیب کنجکاوی و تجسس توسط کودک،

نیاز شدید بى محبت ،نقص اخالق و شوخی های بی بند و بار و ...نام برد.



 -5عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند دیدن صحنى های جنسی و شنیدن داستان ها و شرح حال

های مربوط بى آن نوع مسائل ،تصویرها و تبلیغات انواع رسانى ها مانند تلویزیون و
ماهواره ،اینترنت و سی دی وغیره می تواند از علل موم ایجاد بلوغ زودرس باشد.

پایان


