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 انپيشگفتار مترجم
 دنیاي اما کنند. می نگاه دنیا به خود معصوم و پاك نگاه با همواره کودکان

 را آنها زود خیلی دهند می ترجیح والدين که است رحم بی آنقدر گاه امروز

 .کنند آگاه بیايد، پیش شان براي  است ممکن که خطراتی و حوادث از

 کشرته  حتری  و انرد  ديرده  آسیب اند، گرفته قرار آزار مورد که کودکانی

 هرر  مثرل  اما. شود می مشاهده دنیا کشورهاي تمام در مشکل اين. اند شده

 .  دارد وجود آن از جلوگیري براي راهکارهايی ديگري آسیب

 برا  کره  زمرانی  ايرم،  ديرده  بسیار را مضطرب و درمانده پدران و مادران

 از برخاسرته  ابتردا  در کره  سواالتی. شوند می رو روبه کودکان شان سواالت

 اغلرب  کره  پرسش هايی. شان جنسی نیازهاي نه و هاست آن کنجکاو ذهن

 يرا  شرود،  می فرستاده سیاه نخود پی شونده پرسش و مانند می جواب بی يا

 شرايط در و کنند می دريافت اي توجه درخور و واقعی چندان نههاي  پاسخ

 ايرن » و «نیامده تو به ها غلط اين» و آمیز خشونت برخورد با آمیزتر فاجعه

 .شود می رو روبه «اي گرفته ياد کسی چه از را حرف ها

 درسرت  اطالعرات  رسند، می بلوغ و نوجوانی سن به که زمانی کودکان اين

 دريافرت  خرانواده  از درسرتی  پاسرخ  ايرن  از پریش  ترا  چرون . ندارند درمانی و

 يرافتن  برراي  و دلیرل  همرین  بره . کنرد  مطلعشان و قانع که پاسخی اند، نکرده

 ديگرر  منرابع  سوي به کرده، مشغول و درگیر را ذهنشان که پرسشهايی      پاسخ 

 هراي  کتراب  مراهواره،  اينترنرت،  دوسرتان،  از را پاسخشران  و شوند می کشیده

 دريافرت هراي   پاسرخ  کره  نیست تضمینی هیچ و کنند می دريافت … و مرتبط

 .باشد او سالمت مسیر در و خانواده تربیت نوع با مطابق شده
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 ي بقیره  کنرار  در اسرت  موظف خانواده که اين است است مسلم آنچه

. باشرد  داشرته  ويرهه  توجره  نیز او جنسی تربیت به کودکش، تربیتی ابعاد

 از يکی جنسی غريزه» :گويد می باره اين در تربیت آيین کتاب ي نويسنده

 ساز زندگی انسان براي غريزه اين. باشد می انسان حساس و نیرومند غرايز

. داشرت  خواهد بدي يا خوب تأثیرات او جسمانی و روانی حیات در و است

 از انسران  روانری  و جسرمانی هاي  بیماري حتی و رفتار و اعمال از بسیاري

 زندگی باشد، داشته درستی و عاقالنه پرورش اگر. گیرد می مايه غريزه اين

 واقرع  تفرريط  و افرراط  طريق از اگر و گرداند می آسايش و خوشی قرين را

 زنردگی  و بیاورد دنبال به روانی و جسمانی ضايعه صدها است ممکن شود

 «.کند خراب را انسان آخرت و دنیا

 تربیرت  برراي  و کودکشان سواالت به پاسخ براي که دارند وظیفه مادر و پدر

 پاسرخ  بره  ملرزم  را خرود  اصال آيا. بپردازند اطالعات تجیمع به او جنسی صحیح

 کره  والردينی  زيادنرد  هرم  هنروز  متأسرفانه  دانیم؟ می سئواالتی چنین به درست

 !گیرد می ياد را چیزها اين خودش شود، بزرگ وقتی بچه، معتقدند

 3 از آنهرا  اجتمراعی  روابط و هوش به بسته کودکان جنسی کنجکاوي

 و شرو   کودکران  که است اين است مهم آنچه. شود می شروع سالگی 6 تا

 کرودك  ذهرن  دنیراي . دارنرد  خودشران  جنسیت کشف در زيادي هیجان

 نبايرد  والردين  پرسرد،  می جنسی سواالت اگر و است معصوم و پاك بسیار

 برا  همسرو  بايرد  شان نگاه  و کنند  پیدا عصبانیت يا ناراحتی شرم، احساس

 از خرود  معصروم  و پراك  دنیراي  از و خودش دنیاي با او. باشد کودك نگاه

 هرر  بره  جنسی سؤال هر دربرابر والدين اگر بنابراين .کند می سؤال والدين

 غیرر  در دهنرد،  نشان حیا و شرم نبايد گرفتند قرار ها بچه مقابل در نوعی
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 ابتردايی  سرؤاالت  والردين  اگرر . کننرد  کمرك  او بره  توانند نمی صورت اين

 منفری  اثررات  دهنرد  پاسرخ  شیوه اين به جنسی مسائل دربرابر را کودکان

 .دارد

تابو بودن صحبت در مورد مسائل جنسی، ناآگاهی والدين از چگرونگی  

برخری سرؤاالت کنجکاوانره      صحبت در اين باره، ناتوانی آنها از پاسرخ بره  

کودکان، عدم وجود منابع آموزش غیررسرمی ککتراب، سری دي، مجلره و     

تلويزيونی( براي والدين و کودکران همگری منجرر بره برهروت      هاي  برنامه

و چه بسا  آگاهی در کودکان و نوجوان در زمینه مسائل جنسی شده است

در دام همین اطالعات کافی از بدن و جسرم خرود اسرت کره بره راحتری       

 افتند. می سوءاستفاده کنندگان جنسی

اين برهوت آگاهی، خود زمینه ساز ايجاد عالقه و انگیزه دو چندان در 

شود تا به بلعیدن هر آنچره در منرابع در دسترسشران ماننرد      می اين قشر

ماهواره و اينترنت به عنوان اطالعات جنسی وجود دارد، بپردازند. آنهرايی  

اين منابع اطالعتی دورند يا در دسترسشان نیسرت،  هم که به هر دلیل از 

در میان يافته ها و اطالعات هم کالسی ها و دوستان خود بره جسرتجوي   

 پاسخ سؤاالت خويش برآيند. 

 100درصرد اطالعرات موجرود در اينترنرت و      80پرواضح است که بیش از 

 انهاي جنسری و تبلیغرات جنسری عنرو     درصد آنچه در ماهواره به عنوان آگاهی

و کودکران از آن  ، حتری برراي بزرگسراالن     اسرت  شود، نادرست و نامطلوب می

جهت که توان تشخیص خوب از بد را در مسئله اي که هریچ آگراهی هرم از آن    

بریش  آنهرا  ندارند، نداشته و قادر به تفکیك اطالعات درست از نادرست نیستند، 

د. ضمن آنکره حتری   هاي ناشی از اين اطالعات ان از بزرگساالن در معرض آسیب
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هراي موجرود در زمینره     آن بخش از اطالعاتی که به درستی بره بیران واقعیرت   

مسائل جنسی پرداخته اند، در واقع خطاب به بزرگساالن نوشرته و ارائره شرده و    

 کودکان مناسب نیست. باز هم براي

همه اين مسائل در کنار هم همراه با پیامدهاي آنها امرروزه بره شرکل    

جنسری، عراطفی و   هراي   زودرس و مشرکالت و برانگیختگری  بلوغ جنسی 

و خطرنراك ترر از آن   ، شرود  مری  ديرده احساسی در کودکران و نوجوانران   

 جنسی از کودکان را فراهم نموده است.هاي  موجبات سوء استفاده

والدين، ما را بر اين داشت تا با ترجمره  هاي  تمام اين مسائل و ناآگاهی

را در افزايش آگراهی پردران و مرادران در     اين کتاب بتوانیم گامی کوچك

گفرتن کرودك   « نره »آموزش مسائل جنسی به ويهه خودمراقبتی و قدرت 

برداشته باشیم. ما به عنوان يکی از والدين، از شما به خراطر مطالعره ايرن    

کنیم و اين کتاب را به همه افراد مهم زنردگی کودکانمران    می اثر قدردانی

با کمك ايرن کتراب بتوانیرد اطالعرات زيرادي      کنیم. امیدواريم  می تقديم

درمورد نحوه خود مراقبتی کودکان و حفاظت آنها در مقابل سوء اسرتفاده  

آمروزش خرود مراقبتری آنهرا را     هراي   جنسی دست يابید. داشتن مهرارت 

 کند.   می تبديل به يك نوجوان يا بزرگسال سالم

 مرتضی بختياروند

 مهرناز گودرزیان

 مهدی نصر آبادی
 

 



 

 درباره نویسنده
Jayneen sanders  ترررويج سررواد "معلمرری بررا تجربرره و نويسررنده کترراب

باشرد،   در آمريکا( می capstone classroomکانتشارات  "خواندن و نوشتن

کتاب براي کودکان و ناشر مطالب آموزشی و داراي  100نويسنده بیش از 

باشد. او نويسنده کتابی درباره لمس امن يا ناامن کودکران برا    فرزند می 3

و کترابی در حروزه احتررام     "ا نبايرد مخفری بماننرد   بعضری رازهر  "عنوان 

باشرد. او از   مری  "نه يعنی نه"گذاشتن به حد و مرزهاي شخصی با عنوان 

کنرد. همچنرین    آموزش خودمراقبتی در مدارس و خانره هرا حمايرت مری    

وبالگ ها و مقاالتی در زمینه آموزش خودمراقبتی نوشرته اسرت و بسرته    

بعضی رازها را نبايرد مخفری نگره    "تاب آموزش حمايت از کودکان را در ک

 منتشر کرده است. "داشت

 
 



 

 

 



 

 اهميت مطالعه کتاب
ما به عنوان يکی از والدين، از شما بره خراطر مطالعره ايرن اثرر قردردانی       

تقرديم   کنیم و اين کتراب را بره همره افرراد مهرم زنردگی کودکمران        می

کنیم. امیدواريم با کمك اين کتاب بتوانیرد اطالعرات زيرادي درمرورد      می

نحوه خود مراقبتی کودکان و حفاظت آنها در مقابل سوء استفاده جنسری  

آموزش خود مراقبتی آنها را تبديل به يك هاي  دست يابید. داشتن مهارت

 کند.   نوجوان يا بزرگسال سالمی می

بايسرت در اوايرل کرودکی بره فرزندانشران       مینکات مهمی که والدين 

 آموزش دهند:

 بدن مثل آلت تناسلی استفاده کنند.هاي  از نام درستی براي قسمت (1

 ."نه يعنی نه"آموزش به کودك درمورد بدنش و موضوع  (2

شرود را نبايرد    کودك بايد بداند که رازي کره موجرب نراراحتی او مری     (3

 مخفی نگه دارد.  

خصوصی بدن او آنهايی هسرتند کره برا    هاي  داند که قسمت میکودك  (4

 شوند. لباس شنا پوشیده می

هراي خصوصری بردن او     داند که هیچ کس حق ندارد بره قسرمت   ( کودك می5

هاي خصوصری بردن ديگرران را لمرس کنرد و يرا        دست بزند، نبايد قسمت

ا هاي خصوصی بدن را نگاه کند. اگرر کسری او ر   هاي مربوط به قسمت عکس

                                                                 مجبور به اين کار کرد بايد فورا  به فرد مورد اعتماد خود اطالع دهد.

کودك بايد با افراد مورد اعتماد خود در ايرن زمینره صرحبت کنرد ترا       (6

 او را باور داشته باشند.هاي  حرف



  14  آموزش خود مراقبتی

خصوصی بدن او را لمس کند يرا  هاي  داند اگر کسی قسمت ( کودك می7

 و مقصر نیست.نامربوط به او نشان دهد، اهاي  عکس

تواننرد بره آنهرا اعتمراد      پنج نفر در شبکه امنیتی کودك قراردارند که مری 

دانیم تصمیم داريرد بره    کنند. همچنین می داند که آنها او را باور می کند و می

کمك ما امن ترين محیط را براي کودکان فراهم کنید و نکرات ذکرر شرده در    

بخراطر ايرن عملکررد و مراقبرت از      باال را تقويت و ترويج نمايید. پس از شرما 

 کودکان و کمك به احترام گذاشتن و آموزش خودمراقبتی به آنها متشکريم.

 
 

 بدنم متعلق به خودم است.

 بدنم مال خودم است و متعلق به خودم است.

 تواند بدان دست بزند. هیچ کس بجز خودم نمی

 ."نه"گويم  اگر کسی سعی در انجام اين کار دارد می

 گويم نه. زنم و دوباره می دوم و فرياد می دوم، می دوم، می سرعت میو به 
 



  15  آموزش خود مراقبتی

 


