
 تحدّثوا قريباً. تحدّثوا غالباً. 
مع أوالدهم عن الجنس حول التحدث نصائح لألهل   

ة الصحة الجنسية ال تعني فقط ممارس

الجنس، إنما هي كناية عن األجسام، 

ه ونفتاتاً، ك انجاب األطفال، النمو، كونها

صبياً، الحب، التعبير الجنسي، 

ات األحاسيس، القيم الشخصية، القرار

 والعالقات.

 

م عندما اجسابدأوا بالتحدث معهم عن األ ٤.

وا ، واستخدميكون الولد في سن الرضاعة

حة ألعضاء الجسم: األسماء الصحي

ين، كيس الخصيتن، القضيب، الخصيتي

ن.الفرج، المهبل، الثديي  

 

 من األحاديث العديد أجروا معهم ٣.

الزمن من مرحلة الصغيرة مع مرور 

وال الى مرحلة المراهقة،  الطفولة

عن هذا تجروا معهم حديثاً مطّوالً 

في وقت واحد.الموضوع   

الباً.غإليهم قريباً. تحدّثوا إليهم تحدّثوا  ٢.  

أيضاً.لهم استمعوا   

.١ 

 حقيقة: يمكن أن يبدأ سن البلوغ في سن الثامنة )في األغلب في سن العاشرة أو الحادية عشرة(، ويمكن أن يستمر إلى سن الثامنة عشرة )ويمكن أن يكون الحقاً(.

 جيّد يحتاج إلى الحديثال التواصل

إلقاء المحاضرات من المتبادل، وليس 

 طرف واحد.

. ال لتهم بصراحة وبساطةسئجاوبوا على أ ۸.

نّه ألبأس بتزويدهم بالقليل من المعلومات 

اً يمكنكم دائماً العودة إلى الموضوع الحق

ن عليكم ذلك(.)ويتعيّ   

 

اللحظات التي تتيح استفيدوا من  ٧.

 تاستخدموا محفّزا .الفرصة للتعليم

 مساعدة من التلفزيون، المجالت،

مع األصدقاء، الموسيقى  تجارب

واإلنترنت للبدء بالمحادثات 

.‘ضياتارتفاال’و  

 لةاألسئ  تنتظروا حتى يطر  أوالدكمال ٦.

.عليكم  

 

٥٠  

 حقيقة: بحلول نهاية المرحلة الثانوية، يكون ٠٠٪ من الشبان والشابات قد مارسوا الجنس، و٠٠٪ لم يكونوا قد قاموا بذلك.

لى اإلجابة ع تعرفون كيفية إذا كنتم ال

بذلك.  باالعتراف ، فال بأسما سؤال

"هذا سؤال جيد. ال أعرف  مثالً  قولوا

عن  كيفية اإلجابة عليه. سوف استكشف

ك"، أو "يمكننا يلإالموضوع وأعود 

 استكشاف الموضوع معاً".

نس للج ميول ال تفترضوا أن كل طفل لديه ١٢.

لديهم  من األشخاص ٪١٠حوالي فاآلخر: 

 ميول لنفس الجنس.

ليهم. بالتحدّث إبعد للبدء  لم يفت األوان ١١.

 تجنبوا ،باإلحراج إذا كنتم تشعرون

ث باشرة بالعين وابدأوا بالحديالنظر م

دى م عندما تكونون في السيارة أو لمعه

  .غسل األطباق

كونوا  – "يمكن إخبارهم" كونوا آباءً  ١٠.

  لهم.منفتحين واستمعوا متواجدين، 

.۹ 

 حقيقة: تظهر األبحاث أن األوالد الذين يتحدّ ثون مع أهلهم عن األمور الجنسية يبدأون بممارسة الجنس في وقت متأخر.

اتركوا في متناول أوالدكم منشورات 

وكتب مناسبة ألعمارهم تحتوي على 

كي الحياة الجنسية لمعلومات دقيقة عن 

  يقرأوها.

 

استعمال الواقي  بشأنوالدكم وا أعلما ١٦.

أن  ىعل حتى ولو كنتم ال توافقون ،الذكري

 يقوموا بممارسة الجنس.

 

م ولدكم في اعرفوا متى وماذا يتعلّ  ١٠.

لكي عن الصحة الجنسية المدرسة 

 تكونوا جاهزين للموضوع.

 

م ظهار العاطفة تجاه أوالدكإاستمروا في  ١٤.

لة البلوغ. يمّرون في مرح وهم حتى

نوع  هو من وقت آلخرفمعانقتكم لهم 

.آخر من التواصل المعبّر  

 

.١٣ 

ً  واقريباً، تحدّث واتحدّث’من  لقد تم اقتباس ورقة النصائح هذه من قبل  وث والتنميةنتجته دائرة الصحة في والية غرب أستراليا وذلك استناداً إلى البحمنشور لألهل أ ،‘غالبا

 مركز البحوث األسترالي في مجال الجنس والصحة والمجتمع في جامعة التروب، والية فكتوريا.

 


