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چكیده
هدف این پژوهش بررسی تجربه زیسته مادران از تربیت جنسیی کودکیان پییش از دبسیتان خیود بیود .ایین
پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد که در آن یازده مادر صیاب

یی

تیا سیه

فرزند بیدال سیه تیا شیشسیاهه میورد مصیابهه عمیی و اکتشیافی لیرار گرفتنید .دادههیا جمی آوری ،ثهیت و
شناسه گذاری ،و سپس در لاه

مضمونهای اصلی و فرعی طهقهبندی شد و به روش کالیزی تحلی شید .تحلیی

 205شناسه اوهیه ،به شناسایی دو مضمون اصلی بسترهای بفظ معصومیت و بسترهای پیشگیری از سیو اسیتفاده
جنسی و هشت مضمون فرعی (مرالهت های مادران مهتنی بر خود ،مرالهت های مهتنی بر کودک ،نظارت بر تمیا
با محتواهای جنسی ،پاسخ به سؤاالت جنسی کودک ،توجه به نیازهای کودک ،ابتیرام و توجیه بیه خواسیته هیای
کودک ،توجه به ارتهاط کودک با دیگران و تقویت مهارت هیای خیودمرالهتی) منجیر شید .سیاختار نهیایی تجربیه
شرکتکنندگان باکی از چندبعدیبودن تربیت جنسی در سالهای پیش از دبستان با استفاده از روشهای مرالهتیی
و نظارتی ،توجه ،پاسخگویی و آموزشی بوده است.
کلیدواژهها :کودک ،آموزش جنسی کودک ،مادران و تربیت جنسی کودکان ،تجربه زیسته مادران و کودک.
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مقدمه
والدین دوست دارند كودكانشان به بزرگساالنی سالم ،شااد و درنهایات م مائن تبادی شاوند
(رشید و حسینی اص نظرلو .)1396 ،بخشی از این چالش ،تربیت كودكی با تمایالت جنسی ساالم
برای داشتن عملکرد جنسی سالم است (چری و برهانی .)2015 ،1رسایدن باه چناین هادفی ،برناماه
تدریجی و تحولی میطلبد كه تربیت جنسی نام دارد (احمدی .)1395 ،باتوجه به اینکاه مشاکالت
احتمالی رفتار جنسی در آینده كودک ،تحت تأثیر رشد جنسی طبیعی ،عوام فرهنگای و محی ای
قرار میگیرد (جی و شاو ،)2013 ،2تربیت صحیح جنسی در كاودكی اهمیات ماییاباد .باهعاالوه
سالهای پیش از دبستان به سبب شک گیری اساس شخصیت در آن و ایجاد سؤاالتی در كاودک،
كه چگونگی پاسخ به آن ازسوی والدین ،تفسیر كودک از روابط ،بدن خود ،بدن دیگران و جهان
جنسی او را میسازد ،دوره ای بسیار مهم و حیاتی است (استون ،اینگهام ،مکگین ،بنگری هاول،3
 .)2017در این دوره سنی مادران مربی اصلی كودک هستند و چگونگی نگرش و واكنش آنها باه
تربیت و آموزش جنسی اهمیت دارد .پژوهشها نشان میدهد كه برخی از مادران بهدلی تمای باه
تااداوم معصااومیت كااودک (اسااتون و همکاااران2017 ،؛ اكسااای ،كیااا و و وانا

2016 ،4؛ لیتااون

فاكس 1980 ،5و رشاید و همکاار ،)1396 ،شارم و نااراحتی (اكساای و همکااران2016 ،؛ ترنباال،
ورش و شیک ،)2008 ،6ترس از تضعیف حیای كودک (حسامی )1397 ،و احساس عدم آمادگی
(ترنبال و همکاران 2008 ،و فلوریس و باروسو )2017 ،7از ارا ه دانش جنسی خودداری مایكنناد.
گروهی از مادران هم به ارا ه آموزشهای الزم میپردازند (اساتون و همکااران2017 ،؛ اكساای و
همکاران2016 ،و كارتانسا ،اخان ،تنیر و یلدیز.)2015 ،8
مروری بر پژوهشها نشان میدهد كه والدین بهمنظور تربیت جنسی كاودک پایش از دبساتان
خود ،روشهای گوناگونی را در پایش مایگیرناد :نخسات پارورش دلبساتگی ایمان در كاودک
ازطریق نوازش او بههمراه برقراری راب های گرم ،پذیرنده و پاسخگو كه زمیناه رشاد روانای ساالم
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جنسی از او را فراهم میآورد (هساپسیوگلو2017 ،2؛ رادولف ،زیمبر ا جمبک ،شینلی و هاوكینز،3
2017؛ رادفورد ،آلنوک و هیناز 2015 ،4و ماوریس و همکااران .)2007 ،5دوم ،عملکارد مراقبتای،
نظارتی و الگویی مادران شام عدم ارا ه اطالعات جنسی (مکگین و همکاران )2016 ،6به تعویق
انداختن آماوزش جنسای (بخشای و خرماایی 1397 ،و اساتون و همکااران ،)2017 ،جلاوگیری از
رویارویی با محتوای جنسی مانند خاموشكردن تلویزیون ،تعویض كانال ،گارفتن چشام كاودک،
خرید از فروشگاههای لباس منتخب ،دور نگهداشتن مجلههای با تصاویر برهنه و نیمهبرهناه از دیاد
كودكان ،اعمال فیلتر سایتهای اینترنتی غیر مجااز و حاق اساتفاده از اینترنات در حضاور والادین
(كارتانسا و همکاران ،)2015 ،نظارت بر رسانه های حااوی محتاوای جنسای (اساتون و همکااران،
 )2017و نظارت بر ارتباط باا دوساتان (گاارتنر )2010 ،باا هادپ پاساداری از معصاومیت جنسای
كودک (رادولف و همکاران )2017 ،و پیشگیری از سو استفاده جنسی از او (تاكاهاشی ،اوكاادا،
هاشیمو و آنمه .) 2015 ،7سوم ،پیشاگیری از ساو اساتفاده جنسای از كاودک باا آماوزش ناواحی
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كودک ،تأثیرپذیری بیشتر از والدین (گارتنر ،فایت و كلدر )2010 ، 1و پیشگیری از ساو اساتفاده

خصوصی بدن و چگونگی مراقبات از آن و ترسااندن كاودک از مهاجماان احتماالی (رادولاف و
همکاران .)2017 ،پژوهشها دریافته است كه آموزش مسا پیشگیرانه جنسای توساط والادین باه
كودكان از همان دوران كودكی موجب افزایش سالمت جنسی ،بهباود مهاارتهاای خاودمراقبتی
(یاینن ،جینگاای و بااای ،)2018 ،8ایجاااد نگاارش ،باورهااا و ارزشهااایی درباااره هویاات ،روابااط و
صمیمیت در كودک (ترنبال و همکاران )2008 ،و كاهش گرایش كودكان باه رفتارهاای پرخ ار
جنسی در نوجوانی خواهد شد (كین كید ،جونز ،استریت و مکكی .)2012 ،9دربارۀ پاساخگویی
به سؤاالت جنسی كودكان ،كه یکی از نگرانیهای عماده ماادران در ایان سانین اسات ،پاژوهش
بخشی و خرمایی ( )1397سه واكنش را از سوی مادران نشان داده اسات :اول ،انتظاار بارای طار
پرسش توسط كودک .دوم ،آغاز صحبت ازساوی والادین و ساوم ،تعویاق پاساخگویی .باا مارور
پژوهشها میتوان دریافت كه بیشتر روشهای این پیشینه به دیگر كشورها مربوط است و در ایران
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تنها تعداد اندكی پژوهش ،آن هم بیشتر در زمینه داناش و نگارش ماادران یاا اثار آماوزش تربیات
جنسی بر رفتار و نگرش آنها یا بر كنجکاوی جنسی كودكاان انجاام شاده اسات (باهعناوان نموناه
مبردی ،حسنپور ازغدی و امیری فراهانی1396 ،؛ بخشی و همکار )1397 ،و تعداد انگشتشماری
هم به بحث تربیت جنسی از دیدگاه اسالمی پرداخته است ( فقیهی1394 ،؛ ثابت1396 ،؛ محمادی
مقدم1397 ،؛ مرویان حسینی .)1397 ،بر این اسااس و باهمنظاور پركاردن خاو موجاود در جهات
شناخت روشهای مادران در تربیت جنسی ،هادپ پژوهشاگران ایان مقالاه بررسای تجرباه زیساته
مادران از تربیت جنسی كودک پیش از دبساتان قارار گرفات تاا دریابناد ماادران ،تجرباه خاود را
چگونه توصیف ،و برای رسیدن به آن چه كردهاند.

روش
پژوهشگر پاره ای از اوقات قصد دارد به فرد ،موقعیات یاا سلساله ای از حاواد معاین عمیقتار
بنگرد .بنابراین میپرسد این افراد چگونه عم میكنند .پژوهشگران برای پاسخ به چنین سؤالهایی
تحقیقات كیفی را بهكار میگیرند (دالور .)1389 ،فکر اصلی در پس پژوهش كیفی ،فهم مسئله یا
موضوع بحاثانگیاز از دیاد شاركت كننادگان و پاژوهش باهمنظاور كساب ایان اطالعاات اسات
(كرسول1997 ،1؛ ترجمه داناییفرد و كاظمی .)1396 ،این پژوهش نیز از دسته پژوهشهای كیفی
و در جستجوی فهم عمیق پدیاده تربیات جنسای كودكاان پایش از دبساتان توساط ماادران اسات.
پژوهشگران برای رسیدن به این هدپ با نمونهگیری هدفمند به شایوه نموناهگیاری معیاار باهسارا
مادرانی رفتند كه ضمن ابراز تمای و موافقت با شركت در پژوهش ،تربیت جنسی كودک ساه تاا
ششساله خود را در زمان پژوهش یا در سالهای اخیر تجرباه كارده بودناد .ایان پاژوهش پاس از
آگاهسازی مادران از هدپ و روش پژوهش از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته 2بهمدت  90تاا 120
دقیقه برای هر جلسه انجام شد تا جاییكه الگوی پاسخها تکراری شاد و دادههاا باه اشاباع رساید.
م العه با این سؤال از مادران آغاز شد كه تربیت جنسی نزد شما چاه معناایی دارد و باا ایان ساؤال
دنبال شد كه برای تربیت جنسی كودک خود چه كردهاید .در این پژوهش ،عاالوه بار مصااحبه از
خاطرات برخی مادران از تجربه كودكی آنان نیز استفاده شد .پژوهشگر ،پاس از گارفتن رضاایت
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ضبط هر مصاحبه با نارمافازار ضابطكنناده صاوت تلفان هماراه و یادداشاتبارداری ،بارای یاافتن
مضمون های اصلی و فرعی شناسهگذاری شد ،و بهروش كالیزی تحلی شد .بهمنظور اعتبارپذیری
دادهها از شیوه كسب اطالعات دقیق موازی ،1روش كنترل اعضا و خودبازبینی پژوهشاگر اساتفاده
شد (عباسزاده.)1391 ،

یافتهها
شركتكنندگان این پژوهش را یازده مادر تشکی دادند كه تمامی آنها با همسر خود در یاک
خانه زندگی میكردند .میانگین سنی آنان  35/5سال و میانگین طول مدت زندگی مشتركشاان 12
سال بود 63/6 .درصد آنهاا صااحب دو فرزناد و بقیاه صااحب یاک یاا ساه فرزناد بودناد .سا ح
تحصیالت آنان از دیپلم تا كارشناسی ارشد متغیار باود و بیشاترین آن را كارشناسای ( 63درصاد)
تشکی میداد .تحلی تجربه زیسته شاركتكننادگان باه شناساایی  205شناساه اولیاه ،دو مضامون
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آگاهانه شركت كنندگان و دادن اطمینان به آنان درباارۀ محرماناهمانادن اطالعاات شخصای آنهاا،

اصلی (بسترهای حفظ معصومیت جنسی كودک و بسترهای پیشاگیری از ساو اساتفاده جنسای از
كودک) و هشت مضمون فرعی منجر شد كه در جدولهای  1و  2آمده است.
الف .بسترهای حفظ معصومیت جنسی کودک
بررسی تجربه زیسته مادران نشان داد كه تالش آنان برای حفظ معصومیت جنسای كاودک در
سایه چهار بستر اتفاق افتاده است :مراقبتهای مادران مبتنی بر خود ،مراقبتهای مبتنی بر كودک،
نظارت بر تماس با محتواهای جنسی و پاسخ به سؤاالت جنسی كودكان كه نمونه نقا قاولهاا در
جدول ( )1آمده است.
مراقبتهای مادران مبتنی بر خود :این بخش شام چهار نوع مراقبات باود :مراقبات بار رواباط
زناشویی و حریم خصوصی خود ،مراقبت از حریم خصوصی كودک ،مدیریت پوشش و مراقبات
در معاشرت .مادران باتوجه به خاوا و بیاداری كاودک ،خاودداری از هرگوناه گفتگاو و رفتاار
جنسی در حضور كودک ،استفاده از مانع فیزیکی جلوی دید كاودک و جاداكردن محا خاوا
كودک از روابط زناشویی و حریم خصوصی خود مراقبت كرده بودند .مراقبت از حریم خصوصی
كودک ،دغدغه ای بود كه ازطریق اختصاا

اتااق جادا باه كاودک ،خاودداری از بوساهدادن و
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گرفتن از لب كودک و خودداری از لماس زیااد ناحیاه تناسالی كاودک هنگاام شساتن او باه آن
پرداخته شده بود .برخی از مادران ،یکی از راه های حفظ معصاومیت جنسای كاودک را توجاه باه
پوشش خود دانسته و از پوشیدن لباسهای محارک و تعاویض لبااس جلاوی كاودک خاودداری
كرده بودند .بعضی دیگر از مادران با این استدالل كه كودكشان هنوز دركی از این مسا ندارد و
یا دختر است ،پوشش راحتی اختیار كرده بودند .یکی دیگر از بسترها معاشارتهاای ماادران باود.
تجربه آنها حااكی از شاركت در مهماانی هاای خلاوت و كاساتن زماان آن ،ق اع ارتبااط باا افاراد
بیمالحظه و خودداری از گفتگوی جنسی در معاشرتها بود.
مراقبتهای مبتنی بر كودک :ماادران در ایان بخاش از ساه راه نظاارت بار باازی ،نظاارت بار
معاشرتها و مدیریت كنجکاویهای جنسی ،مراقبتهای خود را بر كودک اعماال كارده بودناد.
برخی از مادران برای نظارت بر بازی كودک به روش بازی كودكان با هم توجه ،و برای آن قانون
تعیین كرده بودند؛ مث كشتیگرفتن ممنوع و قف كردن در اتاق ممنوع؛ برخی نیز حوزه آسایب را
دوستیهای كودک دانسته و باا روشهاای زیرنظرداشاتن تعاما كودكاان باا هام (روش ارتبااط،
محتااوای گفتگااو) ،جااداكردن بسااتر خااوا كودكااان از هاام ،جلااوگیری از ارتباااط یااا كاسااتن از
محبوبیت دوست نام مئن نزد كودک خود ،فراهمكردن فرصت ارتباط با دوستان م مئن و تنظایم
خوا و بیداری مادر با كودک ،مراقب كودكان خود بودند .كنجکاویهای كودكان هام از نظار
مادران دور نمانده بود .تجربه مادران حاكی از رویارویی با موقعیتهای معمول و ویژه در برخورد
باا كنجکاااویهااای جنساای كااودک بااود .برخای از مااادران ازطریااق درنظرداشااتن تفاااوت شاادت
كنجکاوی كودكان با هم ،حساسنکردن عضو خصوصی ،كنترل نامحسوس كودک هنگام تنهایی
(در اتاق یا حمام) و دادن فرصت تجربه آرایش به كودک ،این موقعیتها را مدیریت كرده بودند.
تجربه برخی دیگر از مادران شام موقعیتهای ویژهای چون لمس پستان ماادر ،حركاات مالشای،
نعوظ پسرانه و عریاننمایی كودک در جمع بود كه از بایاعتناایی و خاودداری ،كنااربردن دسات
كودک یا مشغولكردن آن به چیزی دیگر برای لماس پساتان ماادر ،انحاراپ توجاه ،بایاعتناایی،
تذكر شفاهی به كودک ،بیان پیامد احتمالی رفتار و تنبیه برای مدیریت حركاات مالشای كاودک،
پیشنهاد تخلیه مثانه به كودک در واكنش به نعوظ پسر بنه و عدم واكنش هیجانی و تذكر به لزوم
پوشیدن لباس در پاسخ به عریاننمایی كودک استفاده كرده بودند.
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نظارت بر تماس با محتوای جنسی :برخای از ماادران بارای حفاظ معصاومیت جنسای كاودک
خود ،روشهای پرهیز از رویارویی با محتوای جنسی چون تعیین شبکهها و برنامههای مجااز بارای

كودک و برخی دیگر بهمنظور عدم حساسسازی كودک در رویارویی ناگهانی با صحنه جنسی از
روشهایی چون بیاعتنایی ،همراهی با كاودک در تماشاا ،انحاراپ توجاه او ازطریاق صاحبت باا
كااودک ،پرسااش از كااودک و صااداكردن او و در صااورت لاازوم تااذكر بااه صاااحبخانه باارای
خاموشكردن ماهواره استفاده كرده بودند.
پاسخگویی به سؤاالت جنسی كودكان :یکی از بزرگترین نگرانیهای مادران این بود كه مبادا
كودكشان با سؤالهای پیدرپی آنها را غافلگیر كند و یا سؤالی بپرسد كه مادران نمیدانناد باه آن
چه پاسخی بدهند كه موجب كنجکاوی بیشاتر او نشاود .بناابراین در پاساخ باه ساؤاالت كاودک،
برخی صرفاً سؤال را كنجکاوی دانسته و به آن پاسخ ناداده بودناد؛ بعضای هام بارای یاافتن علات
پرسش كودک سؤال او را با سؤال پاسخ داده بودند .برخی راه نجات خود را پاسخ صحیح دانساته
و دیگران هم از پاسخهای نادرست ،طوالنی و یا معنوی استفاده كرده بودند.
جدول  .1بسترهای حفظ معصومیت جنسی کودک
مضمون اصلی

مضمونهای فرعی

شناسهها

تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

كودک ،تعیین قانون ،حذپ ماهواره و تلویزیون از زندگی و خودداری از تماشای ماهواره جلوی

نمونه نقل قولها
از ولتی بچههامون بزرگتر شدن تیا ولتیی مییخوابییدن منتظیر

مرالهت بر روابط زناشویی
و بریم خصوصی خود

میشدیم /هیچ ولت بچه رو تو اتاق خودمون نمیخوابوندم /در
بضور اون هیچ صحهتی درباره مسائ جنسی نمی کنیم /ولتیی
میخوایم با هم باشیم من جای بچه رو جدا میکینم /پتیو بایید
بتما روی ما باشه.
من از سه ساهگی اتاق دخترمو جدا کیردم /مین ههیای بچیه رو

مرالهت از بریم خصوصی اصال نمیبوسم ،اگه بخواهم بهوسم با دست میگیرم بعد دسیت
بسترهای بفظ
معصومیت جنسی
کودک

کودک

خودمو می بوسم /من مولی شسیتنش تیو دستشیویی فقیط آ
روی بدنش میگیرم.

مرالهتهای مادران
مهتنی بر خود

هها

یقه باز و بدن نما جلوی پسرم نمیپوشم /به دختیرم گفیتم

ولتی پدر و مادر می خوان هها
مدیریت پوشش

عوض کینن نهایید تیوی اتیاق

باشه /من برای بمام دادن پسرم ی

شلوارک کوتیاه میی پوشیم

بدون پوشش باالتنه؛ پسر من اآلن کوچیکه ،تو این چیزا نیست/
من بچه بزرگم دختره جلوش رابتم ،تاپ و شلوارک میپوشم.
مهمانی که خلوت بود می رفتم و بداکثر نیم ساعت مینشستم/
مرالهت در معاشرت

اگه می دیدم تذکر به صابهخونه فایده نیداره دیگیه نمیهیردمش
اونجا /به دیگران اجازه نمیدم در مورد مسیای جنسیی جلیوی
بچه صحهت کنن.
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مضمون اصلی

مضمونهای فرعی

نمونه نقل قولها

شناسهها

شنیدم پسر همسایه به پسرم گفت بیا شکم بازی کنیم منم سری
رفتم تو اتاق  /با دوستاش توی ساهن بازی میکرد و توی اتیاق
نظارت بر بازی

اجازه بستن درو نداشتن  /دختر و پسیرم اصیالا از چشیمم دور
نیستن .هیچ ولت نشده که برن تو اتالو درو لفی کینن و تنهیا
بازی کنن.

بسترهای بفظ
معصومیت جنسی
کودک

ولتی پسر همسایه میومد خونیه میون بشیدت مرالهشیون بیودم/
مرالهتهای مهتنی

پسرم  5 - 4ساهه بود با دوستاش در خونه بازی میی کیرد ،مین

بر کودک

می رفتم می نشستم دم در مهادا به بچه ام فحیش بیدن ییا بیرف
بدی یادش بدن  /ولتی از پسر همسیایه رفتیار نامناسیهی دییدم
نظارت بر معاشرتها

دیگه نذاشتم بره خونه شون /ی روز دخترم گفت دوستش گفتیه
بیا شورتامونو به هم نشون بدیم .دیگه نذاشیتم دختیرم باهیاش
بره ،بتی سعی کردم محهوبیتشو پیش بچه م کم کنم /من هرگز
بچه مو تنها نمی ذاشتم االنم خونه دوستانی کیه میی شناسمشیون
میفرستم /اصال نشده که من خوا

باشم و بچهها بیدار باشن.

پسرای من از نظر کنجکاوی جنسی با هم خیلی فیرق دارن؛ بیه
اوهی در سهساهگی انیدام خصوصییو ییاد دادم وهیی دومیی اآلن
چهار ساهشه و هنوز در مخیله ش نمیگنجه  /از اول بچههیا رو
زیاد در مورد عضو خصوصیشون بسا

نکردم .گاهی ههاسشو

در می آورد من نمی گفتم وای زشته عیهه ،نکن! فقیط میی گفیتم
مدیریت کنجکاویهای
جنسی کودک (نظارت
معمول)
بسترهای بفظ
معصومیت جنسی
کودک

مامان ههاستو بپوش  /من و پسرمو دخترم با هم بمام می کنییم،
همه با هها

زیر هستیم .پوشش باالتنه هم ندارم ایین براشیون

عادیه  /اگر دخترم بخواد تنهایی بمام کنه چند بیار بهیش سیر
می زنم ،تو اتالم که داره بازی می کنیه اگیه بهیینم صیدایی ازش

مرالهتهای مهتنی

نیست میرم سر می زنم  /من می خودمو به آرایش یادم هسیت،

بر کودک

میدونم این ی کنجکاویه برا همین یکی دو بیاره ولتیی اصیرار
می کنه ی رژ کمرنگی میماهم روی هپش /من بیه دختیرم گفیتم
ولتی دارن توی بمام با برادرش آ

بازی می کنن نهایید ههیا

زیرشونو در بیارن.
ی روز یواشکی اومدم تیو اتیاق دییدم دختیرم خوابییده روی
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مدیریت کنجکاویها

شکمش و داره خودشو فشار میده ،وهش کردم رفتم .اههته گاهیم

جنسی کودک

سرگرمش میکنم یا باهاش صحهت میکنم .آخرین بیار جلیوی

(نظارت بر مولعیتهای

بقیه این کارو کرد منم نشگونش گرفتم ،دردش اومد دیگه تکرار

ویژه)

نکرد /یروز دخترم که پنجساهش بیود اومید گفیت بیرادرش و
پسر برادرم دور از چشم بقیه بهش نگاه کردن ،من بدون اینکیه

شناسهها
دعواش کنم یا ابسیا

گنیاه درش بیه وجیود بییارم بیا پسیرم

صحهت کردم اونم متوجه شد و دیگه این برکتو تکرار نکیرد/
بعضی ولتا که پسر سهساههم به سیینهم دسیت مییزنیه دستشیو
هدایت می کنم ی جای دیگه یا بواسشو پرت می کنم /پسرم -3
 4ساهه بود که متوجه شدم دچار نعوظ شیده بهیش گفیتم بیرو
جیش کن خو

میشی.

بچهها کارتونهای ماهوارهای میبیینن وهیی نمییذارم هرچییزی
بهینن /برا دخترم لانون گذاشتم که سریال ها ییا فییلم هیایی کیه
پرهیز از رویارویی

مناس

سنش نیست نگاه نکنه /من چهیار سیاهه تلویزیونیو بیه

عمد بذف کردم /من و همسیرم فیلمییو کیه از لهی مییدونیم

نظارت بر تما

ممکنه چیزایی داشته باشه در بضور دخترم نگاه نمیکنیم.

با محتواهای
جنسی

من خودم باهاشون ماهواره نگاه می کنم /اگیه مییرفتییم خونیه
مدیریت رویارویی ناگهانی

کسی که ماهواره داشتن صداش می کردم که بواسش پرت بشه
یا از صابهخونه مییخواسیتم خاموشیش کنیه /مین نمییتیونم

تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

مضمون اصلی

مضمونهای فرعی

نمونه نقل قولها

دیگرانو مجهور کنم که اون کاری که من میخوام انجام بدن.
پسرم میگه مامان جیش از کجا میاد؟ میگم هر چی مییخیوری
یمقدارش می مونه تو تنت که لوی بشیی و ی مقیدارم بیه درد
بدنت نمی خوره و این طیوری خیار میشیه /یبیار کیه پسیرم
بسترهای بفظ
معصومیت جنسی
کودک

پاسخ صحیح و روشن،

پنج ساهه بود به طور اتفالی بدن خواهرشو دید ،گفت مامان ایین

پاسخ به سؤاالت

عدم پاسخ ،سؤال در برابر چرا مث من نیست؟ من به خیاطر سینش جیوابی بهیش نیدادم/

جنسی کودک

سؤال ،پاسخ طوالنی ،پاسخ دخترم چهارساهشه ،بعضی موال ازم می پرسیه از کجیا اومیدم؟
معنوی ،پاسخ نادرست

ولتی ازش سؤال میکنم ،میگه خودم میدونم و میخنده /یکیی
دو بار دخترم ازم پرسید چرا برام ی خواهر دیگه نمییاری؟ مین
گفتم ما دعا می کنیم خدا بهمون بچه میده /در مورد بارداریم بیه
پسرهام گفتم آمپول زدم خوابیدم خدا مواد آمپوهو بچه کرد.

ب .بسترهای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودک
با تحلی دادههای شركتكنندگان ،دومین مضمون اصلی این پژوهش ،بسترهاای پیشاگیری از
سو استفاده جنسی از كودک بهدست آمد .این بساترها توجاه باه نیازهاا و خواساتههاای كاودک،
نظارت بر ارتباط كودک با دیگران و تقویت مهاارتهاای خاودمراقبتی باود كاه نموناهای از نقا
قولهای مادران در جدول  2آمده است.
توجه به نیازهای كودک :دو نیاز اساسی مورد توجه مادران در این سن ،نیاز عاطفی و نیاز به
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تفریح بود؛ بدینمنظور مادران برای ارضای نیازهای عاطفی كودكان از دادن هدیه به كودک
ازسوی كودک نو رسیده ،تالش برای جلوگیری از ایجاد احساسات ناخوشایند در كودک بزرگتر
پس از تولد كودک نو رسیده ،ابراز محبت كالمی و غیر كالمی در هر فرصت و یادآوری
خاطرات دوران كودكی او استفاده كرده بودند .آنها برای پاسخگویی به نیاز كودک به تفریح،
روشهایی چون فراهمكردن شرایط بازی با همساالن تحت نظارت والدین ،مشغولكردن كودک
با كارتونهای تلویزیون یا سیدیهای آموزشی ،اختصا

وقت برای سرگرمكردن كودک و

ترغیب كودكان به بازی با هم را بهكار برده بودند.
احترام و توجه به خواسته های كاودک :خاودداری از اجباار كاودک باه پاذیرش درخواسات
اطرافیان ،گوشدادن و پیگیری شکایتهای او ،اولویاتدادن باه كاودک و پوشااندن لبااس باه او
م ابق میلش از اقدامات مادران بهمنظور توجه و احترام به خواستههای كودک بود.
بسااتر نظااارت باار ارتباااط كااودک بااا دیگااران :مااادران ایاان پااژوهش از تغییاار محا زناادگی،
صمیمیشدن با كودک و گفتگو درباره دوستان او ،تنهاا رهاانکردن كاودک بیارون خاناه ،تعیاین
محدوده امن ،آگاهیدادن به كودک از راه داستان و پرساش از كاودک دربااره وقاایع روزاناه در
غیا مادر برای پیشگیری از سو استفاده جنسی از كودک استفاده كرده بودند.
تقویت مهارتهای خودمراقبتی :مادران شركتكننده در این پژوهش كوشیده بودند تا ازطریق
ارا ه آموزشهاای مساتقیم كالمای و تصاویری ،ناواحی خصوصای بادن و قاوانین مرباوط باه آن،
آموزش واكنش هنگام احساس تهدید ،مراقبت از حریم جنسی كودک ،تعیین قانون برای كودک
(لب دادن و بوسیدن لب ممنوع ،نشاندادن لباس زیر به دیگران ممنوع ،درآوردن لباس زیار جلاوی
دیگران ممنوع ،بازنشستن جلوی دیگران ممنوع) و معرفی افراد مجاز برای شستشوی كودک باه او
و غیر مستقیم الگودهی به كودک برای رعایت حریم خصوصی ،مهارتهای خودمراقبتی را باه او
بیاموزند و بدینوسیله از قرار گرفتن كودک در دام متجاوزان جلوگیری كنند.
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مضمون اصلی

مضمونهای
فرعی

نمونه نقل قولها

شناسهها
توجه به ابساسات و

توجه به نیازهای
کودک

نیازهای عاطفی
کودک

ی اسها

بازی تهیه کردم که ولتی بچه م به دنیا اومد بیدم بیه

داداشش /ما تو خونه ساعت مهرورزی داریمیو همدیگیه رو
بغ می کنیمیو میی بوسییم /زییاد از کوچیکیاشیون براشیون
خاطره تعریف میکنمو بغلشون میکنم.

توجه به نیاز کودک بازیهاش زیر نظر خودمونه /کارتون دانلود میکینم بیا هیم
بسترهای

به تفریح

پیشگیری از

عدم اجهار کودک به

سو استفاده

پذیرش درخواست

جنسی

اطرافیان

از کودک

ابترام و توجه
به خواستههای
کودک

میبینیم /بچهها معموهاا خودشون با هم بازی میکنن.
دیگه مجهورش نمیکنم دست بده.

گوش دادن و پیگیری ی بار راج به یکی از بچههای مهدشیون گفیت کیه خیلیی
شکایتهای کودک اذیت میکنه من رفتم به مربیشون گفتم.
اوهویتدادن به کودک
پوشاندن هها

به

کودک مطاب می او

تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

جدول  .2تحلیل دادههای مضمون اصلی دوم

خودم رو ملزم میدونستم اول خواسیتههیای اونیو بیرآورده
کنم.
بهش اجازه میدادم ههاسی که دوست داره بپوشه.

زیرنظر گرفتن بازی برای اینکه با بچه های مجتم بازی نکنه مح زندگیمون رو
کودکان

از آپارتمانی به ویالیی تغییر دادیم.

آموزش غیر مستقیم روزانه در مورد دوسیتاش بیا هیم صیحهت مییکنییم؛ میثالا
دوستیابی
تنها رها نکردن کودک
توجه به ارتهاط
کودک با دیگران

بیرون از خانه
تعیین محدوده امن
برای کودک
پرسش از کودک
درباره ولای روزانه
در غیا

تقویت

مادر

آموزش کالمی یا

میپرسم دوستات چطور بودن؟ با کدوم رابتتری؟
من هرگز بچهم رو تنها نمیذاشتم.
براش ی دایره تعریف کیردم و گفیتم فقیط مین و بابیاش و
خودش اونجا هستیم .یعنی اگه جایی از بدنش درد بگیره یا
بخاره فقط به من و باباش میتونه نشون بده.
گاهی اولات کیه بیا عمیوش مییرفیت تیوی ماشیین ازش
میپرسیدم چیکار کردین؟ چی خریدین؟
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مضمون اصلی

مضمونهای

شناسهها

نمونه نقل قولها

مهارتهای

تصویری نوابی

به کسی نشون بدی /به پسرم میگم مامان ولتی میای بییرون

خودمرالهتی

خصوصی بدن و

از سرویس تیشرتت باید پایین باشه ،نهرش باال که اگه کسی

فرعی

لوانین آن
آموزش واکنش هنگام
ابسا

تهدید

مرالهت از بریم
جنسی کودک
اهگودهی به کودک
تعیین لانون
معرفی افراد مجاز
برای شستشوی
کودک به او

اومد بیرون شما رو بهینه.
اگه کسی خواست بهت دست بزنه جیغ بزن سکوت نکن.
منتظر میمونم تا از دستشویی بیاد بیرون و برهنه وارد جمی
نشه.
به دخترم گفتم که ولتی پدر یا مادر میخیوان ههاسشیون رو
عوض کنن باید بیرون باشه.
ولتی با داداشت آ بازی می کنیی هیر دو بایید ههیا

زییر

تنتون باشه.
من به دخترم گفتهم که خودم ،مادرجون ،آبجیم و مربی مهد
فقط میتونه اونو بشوره و بهش دست بزنه.

بحث و نتیجهگیری
تربیت جنسی صحیح كودک در عصر حاضر پدیدهای پینیده و چالشزا برای ماادران اسات.
پژوهشگران این مقاله در گفتگوی اولیه با مادران همسو با یافتاه هاای پاژوهش اساتون و همکااران
( )2017دریافتند كه بسیاری از آنها نمیدانند باید دقیقاً چه زمانی ،چه چیزی را ،چگونه به فرزندان
خود بیاموزند .بیشتر آنها تربیت جنسی را معادل آموزش جنسی ،و برخی آنرا چالشی بزرگ برای
خود میدانستند .تحلی یافته های پژوهش نشان داد كه والدین در تربیات جنسای كاودک پایش از
دبستان خود ،دو هدپ حفظ معصومیت جنسی و پیشگیری از سو استفاده جنسی از كودک را مد
نظر داشتهاند .مروری بر پیشینه نشان میدهد كه ایان دو حاوزه ،نگرانای غالاب والادین در سراسار
جهان ،و با تولد اولین فرزند ،ایجاد شده است؛ زیرا از آن زمان ،والدین باید حضور شخصی دیگر
را در روابط و مسا خصوصیشان (ساالریفر )1392 ،به دو دلی احتمال الگوبرداری كودكان از
124

رفتار آنها (جوزفس )2015 ،و زمینهسازی ایجاد سؤاالت نامتناسب با سن را در ذهن آنهاا (راسا ،

جوزفس ( )2015در این پژوهش نیز توجه والدین باه الگاوگیری رفتاار خاود توساط كودكانشاان
موجب اعمال مراقبتها و نظاارتهاایی در عملکردشاان باوده اسات .در ایان پاژوهش ،مادیریت
پوشش توسط مادران بر دو شیوه مراقبت و آسانگیری استوار بود .اینکه كادامیاک از روشهاا در
چه موقعیتهایی می تواند صحیح باشد به پاسخ چند سؤال بستگی دارد :نخسات ،ماادر قصاد دارد
چه ارزشی را باه كاودک خاود منتقا كناد؟ دوم ،درک كاودک چگوناه و از چاه زماانی آغااز
میشود؟ سوم ،آیا دیدن بدن نیمهبرهنه دیگری میتواند بارای كاودک عادم حساسایت نسابت باه
مسا جنسی ایجاد كند؟ چهارم ،پوشش در برابر كودک چگونه باشد تا در رشد بهنجار جنسی او
خللی وارد نشود؟ پنجم ،آیا بین میزان پوشیدگی در برابر دختر و پسر تفااوت هسات؟ ماروری بار
پژوهشهای خارج از كشور نشان میدهد كه سیاست ایان كشاورها بیشاتر حفاظ ساالمت جنسای
كودک و پیشگیری از سو استفاده جنسی از او بوده و آنجا هم كه از حفاظ معصاومیت كاودک
سخن به میان آمده ،پوشش مادر جایگاهی نداشته است .در ایاران نیاز جاز طار مسائله ضارورت

تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

 )1926مدنظر قرار مایدادناد؛ همساو باا یافتاههاای پاژوهش سااالریفار ( ،)1392باال ( )2004و

پوشش و حدود آن و توجه به رعایت آرایش در مقاب نامحرم در منابع فقهی و اسالمی ،تنها یاک
پژوهش روانشناختی یافت شد كه به نقش الگویی پوشش مادر بهصورت جمله خبری اشاره كارده
بود (مرقاتیخویی .)1396 ،دربارۀ ارزشهای منتق شونده توسط مادران ،شناخت نگارش و فلسافه
كلی زندگی آنان مهم بهنظر میرسد؛ اینکه مادر میخواهد چگونه كودكی بپروراناد؟ ارزشهاای
او چیست؟ بنابراین الزمه پرورش ارزشهایی چون عفت ،حیاا ،خویشاتنداری و غیارت ،مراقبات
مادر در پوشش خود و كودک بوده ،حتی برخی ممکن است در این امور زیادهروی كنند؛ چنانکه
تجربه یکی از مادران از ششسالگی خود نشان داد كه پوشش افراطی مادر در خاناه موجاب شاده
بود كه برای او با دیدن ناپوشیدگی زن همسایه ،انواع سؤاالت جنسی پیش بیایاد كاه در نوجاوانی
مشتاقانه در جستجوی پاسخ آن باشد؛ بنابراین توجه والدین به شناخت ارزشهای خود در انتخاا
شیوههای تربیت جنسی آنها تأثیرگذار خواهد بود .در پاسخ به سؤال دوم میتوان گفات كاه رشاد
ادراک طی سالهای اول زندگی سریع اسات و از طریاق حاواس پنجگاناه اتفااق مایافتاد .هرچاه
محرکهای محی ی كودک بیشتر باشد ،درک مفهوم زودتار ایجااد مایشاود .بناابراین باهمحاض
توانمندی كودک در جملهسازی ،پرسشهای كنجکاوانه او آغاز میشود ،كودک در ذهان خاود
روابط اشیا را بههم میپیوندد تا معاانی آنهاا را در یاباد (احمدوناد .)1391 ،پاس باهنظار مایرساد
تصاویر بهظاهر بیمفهومی كه كودک در سالهای اولیه رشد خاود دیاده اسات باا گذاشاتن كناار
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یکدیگر برای او معنی مییابد و موجب تحریک كنجکاوی بیشتر او مایگاردد .از هماین توضایح
میتوان دریافت كه آیا دیدن بدن نیمهبرهنه دیگری برای كودک میتواند عادم حساسایت ایجااد
كند یا خیر؛ ضمن اینکه برای پاسخ به این سؤال باید نوع غریزه جنسی را شاناخت .ایان غریازه دو
جنبه جسمانی و روانی دارد كه با مواد مخدر قاب مقایسه است؛ زیرا اگر تمایالت روانی جنسی باه
ع ش تبدی شود ،می تواند زمینه انحرافات جسمانی را بارای كاودک طای نوجاوانی و جاوانی او
فراهم سازد (ثابت .)1396 ،از دیدگاه روانتحلیلگری هر نیاز در صورتی به ع ش تبدی مایشاود
كه در شش سال اول زندگی یا ارضا نشاود یاا بایش از حاد ارضاا شاود (پروچساکا و ناوركراس،
2013؛ ترجمه سید محمدی)1395 ،؛ بنابراین استنباط میشود كاه پوشاش متعاادل ماادر مایتواناد
زمینه رشد طبیعی جنسی كودک را فراهم سازد؛ زیرا در غیر این صورت ،هر دو سر طیف عاادی،
محرک كنجکاوی بیشتر كاودک خواهاد باود .گیناات ( )2009هام معتقاد اسات كاه مشااهدات
مستقیم ،حس كنجکاوی را فرو نمینشاند بلکه میتواند امیال نهفتهای را بیادار كناد كاه های گااه
ارضا شدنی نیست .اگرچه پوشش مادر در برابر دختر میتواناد راحاتتار باشاد (محمادی مقادم،
 )1397با توجه به اینکه والدین در تشکی عادات و تصورات صحیح كاودک نقاش مهمای دارناد
(ثابت ،)1396 ،پوشش صحیح مادر در موقعیتهای گوناگون میتواند الگاوی صاحیح پوشاش را
در اختیار كودک قرار دهد .از دیگر نگرانیهای مادران شركتكننده در پژوهش به كودک مربوط
میشد و حوزههای بازی ،معاشرت با دوستان و كنجکاویهای جنسی او را در بر میگرفت .دربارۀ
بازی و معاشرتها ،آننه ذهن مادران را به خود مشغول كرده بود ،دستکاریها و رفتار جنسای طای
بازی و انتقال اطالعات جنسی با دیگر كودكان در معاشرتها بود .بنابراین برخی مادران نظارتهای
سختی بر ارتباط و بازی كودک خود با دیگر كودكاان اعماال كارده بودناد .باا مارور پیشاینه ،دو
پژوهش در زمینه بازی و پیامدهای جنسی در كودكان پیش از دبستان یافت شد .در اولین پژوهش
با بررسی تأثیرات بلندمدت بازیهای تعاملی جنسی هی پیامد قاب توجهی در بزرگسالی آنان یافت
نشد ( اوكامی ،اولمستید و آبرامسون .)1997 ،1دومین پژوهش نیز تجربه و واكنش كاركنان مهد را
در برابر بازی های تعاملی جنسی كودكان مورد بررسی قرار داده بود .پژوهشگران دریافته بودند كه
بازیهای جنسی تعاملی غیرمعمول توسط كودک خردسال می تواند نشانه تجرباه كاودک از ساو
رفتار باشد و چنین كودكانی رفتارهای جنسی بزرگساالن را با دوستان خاود شابیهساازی مایكنناد
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حالت نمادین دارد ،میتواند تجربه های كودكان را در عالم واقعیات باهتصاویر كشاد و ماادران را
نسبت به كیفیت و میزان آگاهی كودكان از روابط بزرگساالن و سو استفاده احتماالی از او آگااه
سازد؛ بنابراین نظارت بر بازی كودكان از دو جهت حا ز اهمیت است :یکی تأمین امنیت در باازی
و دوم اهداپ پیشگیرانه در حفظ معصومیت و سو استفاده جنسی از كاودک كاه مادنظر ماادران
این پژوهش بوده است؛ ولی آننه در این نظارت مهم به نظر میرسد ،ضرورت رعایت اصول كلی
تربیت یعنی منع تنبیه و واكنش غیر هیجانی باه رفتاار كاودک اسات (حساامی )1397 ،تاا موجاب
كنجکاوی بیشتر ،سرخوردگی و احساس گناه كودک در تعامالت جنسی آینده نشود.
یافتههای پژوهش حاكی از اعمال روشهای نظارتی (نظارت در موقعیتهای معمول و نظارت
بر موقعیتهای ویژه) در مدیریت كنجکاوی جنسی كودكان بود .نظارت بر موقعیتهای ویاژه باه
تجربهای چون خودتحریکی 2كودک ،نعوظ پسرانه ،لماس پساتان ماادر و عریااننماایی 3كاودک
مربوط بود .برخی مادران این رفتار را طبیعی و متناسب سان كاودک دانساته باا روشهاایی چاون

تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

(دیویس ،گالسر و كازوپ .)2000 ،1از آنجاكه در سالهای پیش از دبستان ،باازیهاای كودكاان

بی اعتنایی ،انحراپ توجه كودک ،هدایت دست كودک به سمت دیگر و تشویق كودک به تخلیه
مثانه با آن برخورد كرده بودند و برخی دیگر با نگرانی از میزان طبیعیبودن آن میپرسیدند .تارس
آنها این بود كه چنین رفتاری در كودک باقی بماند و به اختالل تبدی شود؛ بنابراین برای مقابله با
آن به روشهای بی اعتنایی ،منع كالمی رفتار ،بیان پیامد رفتاار بارای كاودک و تنبیاه اقادام كارده
بودند .مروری بر پژوهشها نشان می دهد كه چنین رفتارهایی در كودكان پایش از دبساتان طبیعای
است (جی و شاو2013 ،؛ فردریش و همکاران )1998 ،4و رشد مناساب جنسای كاودک در گارو
تماس فیزیکی صامیمانه باا والادین خواهاد باود .ازساوی دیگار كودكاان از تعاما باا دیگاران و
واكنشهایی كه آنها نسبت به لمسشدن و دیدزنی كودک نشان میدهند ،قوانینی را برای حفاظت
از هویت خود در تعامالت جنسی آینده و احترام به حریم خصوصی خاود و دیگاران مایآموزناد.
چنین كودكانی بتدریج شرم و حیا را از واكنش اطرافیان میآموزند و با بزرگترشادن ،ایان شارم و
حیا را درونی میكنند (هورنر .)2004 ،5بنابراین بهنظر میرسد مادران در ایانبااره نیاز بایاد صابور
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باشااند و از اقاادامات تنبیهاای ،تحقیرگرانااه ،ساارزنشكننااده و ایجاااد احساااس گناااه در كااودک
خودداری ،و در صورت نیاز به مشاور متخصص مراجعه كنند.
این پژوهش نشان داد كه حدود نیمی از مادران بهمنظور حفظ معصومیت جنسی كودک خاود
از روشهای نظارت بر محتوای جنسی بهمنظور عدم رویاارویی مانناد انتخاا شابکه ،كاارتون یاا
انیمیشن ،حذپ كارتونهای نامناسب سن كودک ،حذپ تلویزیون و روشهایی بارای رویاارویی
ناگهانی چون بی اعتنایی ،ایجاد حواسپرتی در كودک ،همراهی باا كاودک در تماشاا و تاذكر باه
صاحبخانه برای خاموشكردن ماهواره استفاده كرده بودند .دربارۀ روش همراهی مادر باا كاودک
در تماشای ماهواره بهنظر میرسد مدیریت محتوا باید پیش از رویارویی كودک صورت گیارد تاا
موجب رفتارهای شتابزده چاون خااموشكاردن تلویزیاون و تعاویض كاناال (اساتون و همکااران،
 )2017یا آشفتگی مادر نشود؛ از دیگر روشهای مادران بی اعتنایی به ماهواره روشن باود .اگرچاه
با اعمال بیاعتنایی ،مادر تصور میكند مانع حساسیت كودک مایشاود ،تجرباه برخای ماادران از
دوران كودكی خود حاكی از بقاا و تاداوم محتاوای دیاده و شانیدهشاده در ذهان آناان تاا دوران
نوجوانی بود كه به كنجکاوی بیشتر برای یافتن پاسخ سؤاالتشان انجامیده بود .در تأیید این تجرباه،
یافتهها نشان میدهد كه رسانههای حاوی محتاوای جنسای ،باعاث بیاداری و آغااز زودرس رفتاار
جنسی كودک میشود (اكبری و دنیایی 1398 ،و كارتانسا و همکاران )2015 ،و خ ر سو استفاده
جنسی از او را افزایش میدهد (استون و همکاران.)2017 ،
همان طور كه پیشتر بیان شد ،یکی از بسترهای حفاظ معصاومیت جنسای كاودک ،چگاونگی
پاسخگویی به سؤاالت كودكان ازسوی مادر بوده است .در این پژوهش همسو با یافتههای استون و
همکاران ( ،)2017پاسخندادن به سؤال توسط مادران ،زمانی بود كه كاودک تنهاا یاکباار ساؤال
كرده بود؛ در این صورت تشخیص مادر ،چشمپوشی از پاسخ بود .گاهی هام همساو باا یافتاههاای
بخشی و همکار ( ،)1397پاسخندادن مادر بهعلت تارس از بیاان پاساخ اشاتباه و ایجااد كنجکااوی
بیشتر در كودک بود؛ بنابراین بر اساس تجربه مادران بهنظر میرسد اگر انتخا مادر ،پاسخنادادن
به سؤال كودک باشد ،باید ویژگیهاای شخصایتی ،سان ،میازان كنجکااوی ،شادت و چگاونگی
ارتباط او با همساالن ،آزادی در دسترسی به منابع اطالعاتی دیگر مد نظر قرار گیارد؛ زیارا ساؤالی
كه ازسوی كودک كنجکاو ،دیگر تکرار نشود ،احتمااالً نشاانه دریافات پاساخ از مناابع اطالعااتی
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دیگر خواهد بود .در دیگر شرایط در صورت طر پرسش جدی ازسوی كودک بهتر است به آن
پاسخ شایسته داده شود .روشهای پاسخگویی مادران بجاز پاساخ معناوی ،نادرسات و طاوالنی باا

فقیهی ( )1394و تبریزی و ترابی ( )1396همسو است .از آنجاكه كودک پیش از دبستان از مفاهیم
انتزاعی و معنوی دركی ندارد ،كاربرد آن میتواند موجاب ابهاام و ساؤاالت بیشاتر و جز ایتاری
توسط كودک شود (مرویان حساینی .)1397 ،ارا اه اطالعاات غیار ضاروری هام مایتواناد بارای
كودک مبهم و خستهكننده باشد و او را بهسوی فرد دیگری هدایت كند كه پاسخ كوتاه مایدهاد
(حسامی )1397 ،یا زمینه كنجکاوی بیشتر كودک را فراهم آورد (محمدی مقدم.)1397 ،
اقدامات پیشگیرانه از سوء استفاده جنسی
بر اساس یافتههای این پژوهش مادران سعی میكردند كه باا روشهاایی چاون دادن هدیاه باه
كودک ازسوی كودک نو رسیده ،ابراز محبت كالمی و غیركالمی ،یادآوری خااطرات كاودكی
او ،عدم واكنش هیجانی به رفتار او ،احترام به خواساته كاودک ،عادم اجباار كاودک باه پاذیرش
درخواست اطرافیان ،گوشدادن و پیگیری شکایتهای كودک و پوشاندن لباسهای مورد عالقاه
كودک به او نشان دهند كه دوستش دارند و برایش اهمیت قا لند تا دوستی و دلبساتگی باین آنهاا
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شرایط م ر شده در م العات فرمهینی فراهاانی ( ،)1387محمادی مقادم ( ،)1397ثابات (،)1396

تقویت شود و كودک نیازمناد دریافات محبات از غیار نباشاد و رازهاا ،نگرانایهاا ،خواساتههاا و
مشکالت خود را با مادر م ر كند تا زمینه مراقبت بهتر از كودک فراهم شود .همسو با این یافته،
پژوهشها نشان میدهد كه توجه مداوم و فعاالنه مادر به نیازها و خواستههای كودک میتواناد از
یک سو موجب آسانشدن دلبستگی عاطفی ایمن (موریس و همکااران )2007 ،و افازایش قادرت
تحم ناكامی آینده در او (ثابت )1396 ،و از سوی دیگر كمی دلبساتگی مادراناه مایتواناد خ ار
سو استفاده جنسی از كودک را افزایش دهد (رادولف و همکاران)2017 ،؛ بنابراین ارتبااط گارم
مادر ا كودک میتواند ازطریق ایجاد امنیت عاطفی در پیشگیری از سو استفاده جنسی از كودک
مؤثر باشد (رادفورد و همکاران2015 ،؛ موریس و همکاران 2017 ،و لنگاوین ،كاسات و هبارت،1
)2016؛ ولی پاسخهای منفی یا تنبیهی والادین باه احساساات كاودک ،موجاب افازایش تحریاک
عاطفی كودک میشود و به او یاد میدهد كه بهجای درک و بیاان مناساب احساساات منفای ،دو
پیامد ناخوشایند را تجربه كند :یکای ایجااد تنهاایی عااطفی كاه زمیناه را بارای دساتکاری جنسای
كودكان كوچکتر فراهم میكند (لثربای ،ویلیامز ،بیرچ و كاین )2011 ،2و دیگاری عادم شاناخت

1. Langevin, Cossette & Hébert
2. Letherby, Williams, Birch & Cain
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صحیح عواطف كه موجب عدم گزارش موارد غیر عادی توسط كودک میشود (مزلیش و فیبر، 1
 ،1974ترجمه ناصحی )1398 ،و بنابراین كودک بیشتر در معرض خ ر سو اساتفاده جنسای قارار
میگیرد .از دیگر روشهای ماادران بارای پیشاگیری از ساو اساتفاده جنسای از كاودک در ایان
پژوهش ،نظارت بر ارتباط كودک با دیگران به دو شیوه بوده است :بیشاتر ماادران نظاارت شادید
سختگیرانهای را اعمال كرده بودند كه با یافته پژوهشهای دیگر در زمینه نظارت بر تعام كودک
بااا دیگار كودكااان و بزرگساااالن (یااینن و همکاااران ،)2018 ،اعمااال سرپرسااتی و نظااارت دقیااق
(رادولف و همکاران )2017 ،و نظارت بار اوقاات تنهاایی كاودک (مندلساون و لتورنیاو)2015 ،2
همسو است .برخی دیگر از مادران به هدپ تقویت مهارت خودمراقبتی در كودک ،نظارت نسابی
بر تعامالت او را در پیش گرفته بودند كه با یافتاه پاژوهش تاكاهاشای و همکااران ( )2015همساو
است .بر اساس پژوهش آنها قاطعیت و خودكنترلی در كودكانی دیده شده باود كاه والدینشاان باا
گرمی آنها را پذیرفته ،و از اعمال محدودیت بیش از اندازه بر روابط آنها خودداری كارده بودناد.
آموزش خودمراقبتی به كودک ،روشی بود كه توسط تمامی ماادران باهمنظاور پیشاگیری از ساو
استفاده جنسی از كودک اعمال شده باود كاه باا یافتاه اكساای و همکااران ( )2016و كارتانساا و
همکاران ( )2015در زمینه لازوم ارا اه چناین آموزشای همساو و در میازان و روش ارا اه آماوزش
ناهمسو است .در پژوهش كارتانسا و همکاران ( )2015بیشترین موضوع مورد گفتگو تفاوت بدنی
در دو جنس و كمترین آن خودارضایی 3بود؛ ولی بیشترین موضوع مورد گفتگو در این پاژوهش،
معرفی اندام خصوصی ،چگونگی رعایت حریم خصوصی و روش واكنش هنگام احسااس تهدیاد
بود و صحبت دربارۀ خودارضایی كودک به اجرایم آن منوط بود و شام حال همه كودكان نشده
بود .در این پژوهش ،آموزش قاطعیت و دوساتیاابی باه كاودک باه شایوه غیار مساتقیم ازطریاق
قصهگویی و گفتگو با او در مورد دوستانش انجام شده بود .كرایزر ،وایت ،فرایر و جرج)1989( 4
نیز بهمنظور تقویت مهارتهای خودمراقبتی ،روشهای تمرین نقش با كودک را بهكاار گرفتناد و
اثربخشی آن را دریافتند كه در نوع روش بینظیر است و مشابهی در میاان پاژوهشهاای داخلای و
خارجی یافت نشد .بررسی آنها نشان داد كه آموزش بهتنهایی كافی نیست؛ پژوهشگران دیگار نیاز
پس از  20سال یافتههای او را تأیید كردند (رادولف و همکاران.)2017 ،
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هدفمند جنسی نیازمند بهرهمندی از نگرشها ،بینشها و روشهایی هساتند كاه آناان را باه هادپ
م لو برساند كه همان حفظ معصومیت جنسی و پیشاگیری از ساو اساتفاده جنسای از كاودک
است .در راستای تأمین نگرش جهتمند پیشنهاد مایشاود ماادران ابتادا باا آگااهی از ارزشهاای
جامعه ،ارزش ها و فلسفه حاكم بر زندگی خود را بازبینی ،و در جهت عم م ابق آن ارزشها اقدام
كنند؛ سپس بینش و شناخت الزم برای تشخیص نیاز تربیتای كاودک و اقادام بجاا و بموقاع باا در
اختیارگذاردن محتواهای غنی همناون كتاا  ،فایا هاای صاوتی و تصاویری مناساب و طراحای
دوره های آموزشی جامع و فرایندی برای خانواده ها فراهم شود و در آخار ،انتخاا روش مناساب
توسط مادران است كه می تواند خالقانه و با تکیه بر دو گام پیشین متناسب با شرایط رشدی و بافت
زمینه ای هر كودک تعیین و اجرا گردد .بنابراین انتظار میرود با اجرای درست این گامها بتوان در
جهت ساختن جامعه ای با مردان و زنانی با تمایالت و هویت جنسی سالم ،با نشاط و م مائن اقادام
كرد.
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محققان در این پژوهش دریافتند كه مادران كودكان پیش از دبساتان بارای رسایدن باه تربیات
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Mothers' Lived Experience of Sex Rearing in Preschool
Children
Negin Naderi1
Maryam Gholamzadeh Jefre 2
Mansour Soudani3

The aim of the present study was to investigate the lived experience of mothers
from the sex rearing of their preschool children. This research was performed
qualitatively using a phenomenological approach that in which 11 mothers of one to
three children at least 3 to 6 years old were interviewed in depth and explored. Data
were collected, recorded and coded and was analyzed with Colaizzy method in the
form of main and sub-thematic themes. Analysis of 205 Preliminary Code, led to the
identification of 2 themes (Sexual Innocence preservation and sexual abuse
prevention Channel) and 8 sub-themes (Self-based maternal care, Child-based care,
Monitoring of Sexual content, Answering to the child's sexual questions, Pay
attention to the needs of the child, Respect and attention to the child's wishes, Pay
attention to the child's relationship with others and Improvement of self-care skills).
The final structure of participants' experience suggests that sex rearing is
multidimensional in preschoolers with Using care, supervision, attention,
accountability and training methods.
Keywords: Sex Rearing, Lived Experience, Preschool Children
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