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 مقدمه

بلرو   ورد مسرال  مربروب برههسرتند کره در مر ين کسرانین بهترریوالد

و  يکریزيآنها چه از نظرر ف يفرزندانشان باشند. کمکها يتوانند راهنمايم

که با  يفرزندان يباشد برا یيتواند راهگشايم يو عاطف يجانيچه از نظر ه

شرروند. يروبرررو مرر ينرره بلرو  جنسرريدر زم يمختلفرر يهررامسرال  و چررالش

کودکرران و نوجوانرران برره  يهررم ماننررد تمررام نابينرراکودکرران و نوجوانرران 

ن يازمند هسرتند. همننرينه بلو  و مسال  مربوب به آن نيدر زم یيآموزشها

ان يرمناسر  و ب ياز بره مااشررتهايرخرود ن يبينراز ماننرد همسرا ن يرآنها ن

در  یيسرزان نقرش بره یاحساسات نسرب  بره جرنخ مخرالف دارنرد. والرد

 يهراها دارند و  زم اس  که با آمروزش  از آنیح و حمايصح یيراهنما

دوران بلرو  فرزنرد خرود اطراص حاصر  کننرد و در  يهاح از چالشیصر

 آنها بکوشند. یيجه  راهنما

ن دفترچره يه شرده اسر . همننريز تهین عزیژه شما والدین دفترچه ویا

ارشران رررار ياس  کره در اخت ه شدهيشما ته ينابينافرزندان  يبرا يگرید

 رد.يگيم

 



 

استثنایيکودکانآموزشوروانشناسيدکتريو  شناسيبينای -مولليگيتا  

 44810788تلفن        - 23واحد  -سومطبقه -پرشيابرج -سيزدهخياباننبش -آبادیوسف -پرشياکلينيک گوش

استثنایيکودکانآموزشوارشد روانشناسيکارشناس -ملليطرح و اجرا: مریم  

2 

دمان را ید عقاین بایستند بنابراني دیدنرادر به  نابينااز آنجا که کودکان 

 يبره جرا گفترارارالره م. مرثا  يه کنريرآنها توج يراب  درک برا يقیبه طر

  مربروب بره یاز مسرا ياريار کارگشا باشد. بسيتواند بسيمنمایش تصویر 

، سرن و ينیبه نوص فرهنگ و ارزشها و اعتقادات د يبستگ يبلو  و نوجوان

 دارد. بينایيزان يم

ارجراص  ياا مشراورهیر يد به مراکرز تخصصريتواني  میدر صورت تما

از يد و اطاعات موردنين باره صحب  کنیگر در اید يهاا با خانوادهید يکن

بره عوامر   يادیرزان زيربره م يجنسر يهرايد. آگراهيراف  کنیخود را در

  يربره دل نابينرادارد. کودکران  يکودک بسرتگ يو هوش يجاني، هيکیزيف

از  يزان کافيد به میاز ارتباطات خود دارند با يکه در بخش یيتهایمحدود

قه یها و طرمرارب  از خود و مااشرت يدوران بلو ، چگونگ يهاآموزش

 ابراز احساسات خود برخوردار باشند.

 

ن بلوغ،  خو   يدر سن

تغانوو  يموو يبووس سوو  

گووو  يو د يينابينوووا

خغد را  يکيزي  فينقا

 يقيتحمل کن  و بس ط 

  يووايبووا  ک کنووار ب

ن يودر ه  صغرت ا يول

گذرد  گ چوس يدوراک م

 و م ارت. يبا س  
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 ياثرگذار اس . بررا يمختلف رشد جنس يهاجنبه ياغل  رو یينابينا

روزمره اغلر   يط خلوت و امن و استقال در زندگيک محیدان مثال فق

، يگرر تاصربات فرهنگریکننده اس . مرورد دناراح  نابينانوجوانان  يبرا

و کمبرود خردمات  ياجتمراع يهران و فقردان فرصر یوالرد يهرانگرش

ار يردر اخت ين بخواهنرد اطاعرات کرافیمناس  اس . ممکن اسر  والرد

 دانند چگونه.يفرزندانشان ررار دهند اما نم

 
 نابيناک یشود که فرزندانمان را به عنوان يباعث م نابينابه  ينگرش رالب

 م.یريک دختر جوان درنظر بگیو نه 

 

 

 

خووغد يگووات ترووغر موو

الت ياک تمووايوونابينا

 دارن . يکم   يجنس
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اي تمای  دارند که مانند بزرگترهرا دختران جوان اغل  به طور فزاینده

راهري اسر  برراي کنرد ایرن لباس پوشيده و رفتار نمایند زیررا تصرور مي

 گري.جذابي  و جلوه

 

 
 

افر  یود درراص اطراف خراز اجتم یيها یارا و حمرراد، الگوهراکثر اف

ن يو انرزوا عجر یيبرا تنهرا نابينرااز نوجوانران  ياريبسر يکنند اما زنردگيم

 اند.شده

 يبا ناتوان نابيناگر افراد یبا د يتوانند با تبادل تجارب و همدلين میوالد

کننرد. بره راه انرداختن ن وضع یرش ایدر پذ يآمده و سافرزند خود کنار

 د باشد.يار مفيتواند بسيم نابينان دختران ین والديب يگروه يهابحث

از مسائل  ياريبس

دخ  اک و نغجغاناک 

گ  يش از ديب نابينا

دخ  اک دچار 

 است. يناتغان
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 ؛ار مشک  اسر يبسشان یينابينارش یپذ نابينااز نوجوانان  ياريبس يبرا

ق یرگرر چره از طریان دیرنابينا يتهرایاف  نقطره نظررات و حماین دریبنابرا

  دارد. مهم اس  آنها از طرف يار اهميره بسينترن  و غیا ایمکاتبه، چ  

 کنند.ي  شوند که احساساتشان را خوب درک میحما يکسان

 
رند که فرزندانشران در حرال یمشک  بپذ يلين هم ممکن اس  خیوالد

ات منحصرر ید، نقطه نظرات، ارزشها و تمرایخود عقا يرشد هستند و برا

 رد.يد مورد احترام ررار گیدارند که با يبه فرد

شود خود را طرور يشان سب  میينابينادر مودر  نابيناافراد  يهانگرش

 يجلوه دهند. تا از خود انسران مسرتق  و مثبر  و برا عالرق جنسر يگرید

، ينسب  به خرود منجرر بره احسراس وابسرتگ يجاد کنند. احساسات منفیا

ما  با اعتماد به نفرخ فررد در ارتبراب يشود که مستقيگناه، ترحم و ترس م

ن يصووح ت بووا والوو 

 ينابينوووادخ ووو اک 

بزرگ وو  از ف زنوو   

ار يتج بس بسوم يب ا

 بغد. ي يمف
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شود، گراه نوجروان بره يکام  م يو جسم ينطور که رشد جنسياس . هم

دهد که يم يبنده را جایها و ظاهر فرهن خود انواص مد و لباسدر ذ يحد

ق  خرود را يرا در حقیدارد، زيکردن باز مق فکريدن و عميشیاو را از اند

 ين نوجرروانيکنررد. از آنجررا کرره در سررنينررارو و مطرررود رلمررداد مرر

 يشره مردنظر اسر ، برخرين ظراهر همیباترین و زیترستهین، شایدرخورتر

شتر به ظاهر خود بپردازند مث  بزرگسا ن يکنند تا بيم يسا نابينانوجوانان 

له ين وسریران گردنرد ترا بره ایبا نمایز يلباس بپوشند و به شک  عروسکها

در برابرر  يرا سد یينابينارا ید خود را ارضا کنند. زیات شدیازها و تماين

 پندارند.يات خود میتما

 

 

اگ  خما عالوت ب  

ت ي  معلغليينابينا

هم داخ س  يجسم

گ  رنگ ي   ديباخ

  .ينيبي رامش را نم
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گرران اسر ، درک ید يازمند مرارب  دالميکه ن یينابيناکودک  يبرا

رتر و یپررذ يررابرر  لمررخ اسرر . نرره تنهررا آنهررا را آسرريغ يآرامررش درونرر

 رفتارها و زبانشان هم اثر سوء دارد. يکند بلکه رويتر محساس

 

 
 

 

حضور در جمع دختران و 
هرر  يشررر د در مامرر  

 ر سخد اسرد يم بسيبرا
ده يرررا دائررم از ديررز

 ر راحتم در جمع، شدن 
 يتوا م بر  خرروبيو  م

گررران ارتبرر   يبرر  د
 برقرار   م.

 رر م ياحسرر م مرر يگرر ه
پزشررن ن، حرر ح  مررن 
هسررت د  رر  خررود مررن. 

مرن  چشرمآ ا  فق  ب  
  ر دار د. ا گ ر مرن 

 هستم. يشگ هيموش آزم 
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خرود را انجرام دهرد  يه و شخصريف اولیفرزندتان رادر اس  وظااگر 

 يبررا ين کار را بکنرد و فرصرتید اي)مث  حمام رفتن و...( به او اجازه بده

 شد.ینديداشته باشد تا بتواند به مشکات خود ب یيآرامش داشتن و تنها

 

 
 

 يابيدوست

 يدختران نوجوان اس . برخ يبرا يک دوس  خوب امر مهمیداشتن 

دا کرردن دوسر  شرود. يرپ يبررا يتواند مانايخود مدرسه م ياورات حت

را یرکننرد. زيرا مشرک  مر يابیرکه از منزل دور هسرتند، دوسر  يمدارس

بره  یين انتقرال از ابتردايشود. همننري  مشک  ميها و فامهیارتباب با همسا

 کند.يرا با مشک  روبرو م يابیهم دوس  یيراهنما

 

دخ   مون  در کنووار 

ما مس قل خ . من در 

او دخالووت  يکارهووا

 کنم.ينم
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از دارد، يرگرران نیبره کمرک د يريادگیر يکه تمام مدت برا يکودک

 يلذت کنرد. برراممکن اس  در کنار همسن و سا ن خود کمتر احساس 

 يابیرتواند در دوسر يهم نم يگروه يها يو فاال ين کودکان مهمانیا

د مسرتق  باشرند. بره يراد بدهیرتان ترا حرد امکران انکارساز باشد. به کودک

 د.ي  بدهيفرزندتان مسئول

 

 

 ا ک دک در م رسس يدوست پ

 يب ا يمشکل بزرگ يقيتلف

دخ    بغد چغک مغرد 

 ش همساالنش ق ار يپذ

 گ فت.ينم

مرن  ين بررايمعلمر ي منا 
 ررد. آ ار  يج د ميمشنل ا

ن    د  ر  ييخواست د تعيم
دوسرد شروم.  يمن ب  چ   س

را    خودم ا تخ    يهر  س
 رردم از  ررر آ ار  رد يم

ن آرامش را يشده بود. من ا
 داشتم    دوستم را خرودم 

 ا تخ     م.
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 سبد  يش   گرش مثبتيمن هم
ام و دارم. ب  خودم داشرت 

 م  ر  يمن خودم هستم و هم
گرران قبرو م يهستم. اگر د

  دار د مشنل خودش ن اسد.

  يينابينامن عالوت ب  

هم دار .  يت ح ک يمعلغل

 ييشس ل اسهاين هميهم يب ا

کنم کس راحت يرا ان  اب م

  و در ورد. من يب غاک پغخ

 م احساس يدر مغرد معلغل

کنم نس يت ميمح ود

 .يناتغان



 

استثنایيکودکانآموزشوروانشناسيدکتريو  شناسيبينای -مولليگيتا  

 44810788تلفن        - 23واحد  -سومطبقه -پرشيابرج -سيزدهخياباننبش -آبادیوسف -پرشياکلينيک گوش

استثنایيکودکانآموزشوارشد روانشناسيکارشناس -ملليطرح و اجرا: مریم  

03 

کنررد و از  يزنرردگ يعررال يترريفيسرر  کرره بررا کنابيناحررق هررر کررودک 

 باشد.گران برخوردار ید يتهایحما

 

 

 
 

 

 

ار يمن باور دار  کس بس

  با يباز و راحت با

م ب خغرد کنم. يينابينا

 ين رات است ب اين به  يا

گ  احساس خجالت ينکس ديا

 نکنم. ييو کم و

 ي ز ب  برقراري ارتبر   
بخرررش مامررري از ز ررردگي 
روزمره من اسرد و ري مرن 
براي اين   ره  بر   سري 
 ي ز  ردارم و خرودم ير  

 آيم.آن    ر ميجوري ب  
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تواند ين فرد میرا به عنوان الگو داشته باشد. ا يخوبس  فرزندتان کس

ا یرو ...  ياسي، سي، ورزشي  اجتماعيک شخصیموفق،  ينابيناک مالم ی

فرزنردتان  يان موفق را براینابينااز  یيد داستانهايتوانيک دوس  باشد. می

 د.يآشنا کن ين افراديا او را با چنید يف کنیتار

 
 

 

 

 

سووت نابينادخ وو  موون 

او  يينابينوووااموووا 

خغد توا  ي  مانعين ا

ش يهوواس خغاسوو ساو بوو

ن س  و دسوت از توالش 

 ب دارد.
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 توانم به فرزندم کمک کنم؟يچگونه م

 کنرد )کمرک يفرر  مر يگررید که هر کخ برا دياو را متقاعد کن

 رد(یاش را بپذیينابيناد يکن

 کنرد و خروب لبراس  يدگيترا بره ظراهرش رسرد يرق کنیاو را تشو

 کند.ين وضع دلهره و ترس او را کم میبپوشد. ا

 ز نگهردارد و از عطرر يرد تا موها و بدن خرود را تميق کنیاو را تشو

 مناس  استفاده کند.

 د.يق ررار دهید و او را مورد تشويدالم به فرزندتان ابراز محب  کن 

 د بره يرد و امیراورياد او بیرند را بره یع و اتفارات خوب و خوشایورا

 د.ي  کنیرا در او تقو يزندگ

 د يرق کنیدر جاماه وجود دارد فرزنردتان را تشرو يمناسب يالگوها

 رد.يتا از آنها الگو بگ

 د شجاص و راطع باشد.يق کنیاو را تشو 

 کشد، او را يظاهرش خجال  م يهااز جنبه ياگر دخترتان از برخ

 د.يغ نکنی  خود را از او دریبرطرف کند و حما د آنها رايکمک کن

 اش یينابينراکند يم يرسد و ساياگر فرزندتان خوشحال به نظر م

 د.یرياو را نگ يد و جلويق کنیرد او را تشويده بگیرا ناد

  ي خود احترام بگذارید.نابينابه عقاید دختر 



 

استثنایيکودکانآموزشوروانشناسيدکتريو  شناسيبينای -مولليگيتا  

 44810788تلفن        - 23واحد  -سومطبقه -پرشيابرج -سيزدهخياباننبش -آبادیوسف -پرشياکلينيک گوش

استثنایيکودکانآموزشوارشد روانشناسيکارشناس -ملليطرح و اجرا: مریم  

07 

  نبودي. نابيناهينگاه به او نگوليد چه خوب بود اگر 

  نابينراک یک زن باشند، ینکه یکنند رب  از اياحساس م نابيناافراد 

 بره يگرریه دیرر دهرد و از زاوييرد نگاه خرود را ت يهستند به او کمک کن

 نگاه کند. يزندگ

 ط یبه شرا يشتريشود تسلط بيد تا هرچه بزرگتر ميق کنیاو را تشو

 دا کند.يط خود پيمح

 يخررودش برررا يمختلررف زنرردگط ید در شرررايررق کنیاو را تشررو 

 يد تررا رویرررد. او را مسررتق  و بررا اراده بررار آوريررم بگيش تصررمیکارهررا

 اش کنترل داشته باشد.يزندگ

 د.ي  کنیا از او حماید يش از حد مرار  او باشيد بينکن يسا 

 د.يدوستانش را به خانه دعوت کن 

 ارتباب برررار کند. ...ا یق تلفن، ید از طريکن يد، سايتوانياگر نم 

 يهررامختلررف برره خصررون انجمررن يهرراد بررا انجمررنيررکن يسررا 

 د.يارتباب برررار کن نابينامخصون کودکان 
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 همساالن يو پرخاشگر ييزورگو

چررون فحررش دادن،  يمختلفرر يشررکلها یيو زورگررو يپرخاشررگر

دارد کره  يلفظر ي  و آزارهرایر( و اذيکرار)کتک يکیزيف يبرخوردها

 يممکن اس  به صورت شوخ یيرش اس . زورگویرراب  پذينها غیهمه ا

ا مالرم یرن یا مسخره کردن کودکان باشد. ممکن اس  کودک بره والردی

ن حالتها اعتماد به نفخ و یکند. ا يراتييرفتارش ت  يد ولینگو يزيخود چ

 شود.يش میازهايدن او به نيبرد و مانع رسين مياو را از ب يخود ارزش

 
 يد که چگونره مدرسره برونرد، از چره کسرياد بدهیتان انبه فرزند 

کره برا مشکاتشران  يدوس  شوند. در صورت ياجتناب کنند و با چه کس

 د.يق ررار دهیشتر آنها را مورد تشويکنار آمدند ب

 د.يد و به او محب  کنيدالم او را نوازش کن 

 کنرد و يد با مردم چگونه رفترار مرينيد تا ببيرنظر داشته باشیاو را ز

 د.یآيخود کنار م یينابينادر جاماه چگونه با 

 د و بره او يرکن ياز را برازيرموردن يهااو نقش يد عما  برايتوانيم

 د چه کار کند.ينشان ده
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 قرار گرفته است: يياگر فرزندتان مورد زورگو

 ن مسرئله چقردر ممکرن ید ايد و به آنها بگوليبا مدرسه صحب  کن

سر  آنهرا شرما را يداشته باشرد. ممکرن ن ير منفيفرزند شما تأث ياس  رو

 درک نکنند.

 
 د.يابراز وجود بده يبرا یياو فرصتها به يتيد در هر مورايبکوش 

 
 ّيحم به فرزنردتان نگراه کنرد و او را طرورمالم ممکن اس  با تر 

 ق  روشن نشود.يمورد سئوال ررار دهد که حق
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ن يداشرته باشرند. مسرئول يمسال  برخرورد جردن ید با ایهمه مدارس با

 مدرسه  زم اس :

 رند.يده نگیرا ناد يو پرخاشگر یيمسئله زورگو 

 ها گوش دهند.حات بنهيد با در  به تمام توضیبا 

 کرد ح  مسرأله اعتقراد داشرته باشرند و آن را اجررا ید به رویآنها با

 کنند.

 ان یرکرودک مروردنظر پا در مرورد یيد مطمرئن شروند زورگرویبا

 رفته و ادامه ندارد.یپذ
 

 دارنرد،  ير هستند و اعتمراد بره نفرخ کمترريگکه گوشه يکودکان

 رند.يگيررار م یيشتر مورد زورگويب

کننرد ي  مریگران او را اذین حالتها را دارد، احتما   دیاگر فرزندتان ا

 د.یگوياو به شما نم يول

 دهد. ينشان م يليم يرفتن به مدرسه ب يبرا 

  ا افسرده اس .ینگران 

 زند تا به مدرسه نرود.يم يماريخود را به ب 

  کند.ي  خود را گم میا وسایمرتبا  پول، کتاب 

 دهد.يح نميبدن خود را توض يرو يدگیدا ضربی يکبود 
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 د کرد؟ين صورت چه بايدر ا

 راه مدرسه د. در يدا کنيتر شدن به فرزند خود پکینزد يبرا يراه

 د و...يد و با هم صحب  کنينيا در خانه در کنارش بنشید يبا او حرف بزن

 ر او يد تقصريرد و بگوليرن با او صرحب  کنيمهربان و دلنش يبا لحن

 نبوده اس .

 چطرور و ي، برا کريافتاده اس ؟ کجرا، ک ر يد که چه اتفاريابیدر ،

 چرا؟

 مقاومر  کنرد و  نکرهیح دهد نه اين باره توضید در ايقش کنیتشو

 د.یدرو  بگو

  ا یبه فرزندتان جو یيا مشاور مدرسه را در مورد زورگوینظر مالم

 د.يشینديب يريد و تدبیشو
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 غبلوآموزش مسائل مربوط به 

مربوب به بلو  و مسرال  آن در خانره و ادامره آن از  يشروص آموزشها

اد از خانه، بَ جنسي شتر اطاعاتيقات بيق اجتماص اس . براساس تحقیطر

لمهرا و يهرا و فدوسرتان، مجرات، کتابهرا، روزنامره اردق مدرسره، بَیاز طر

 ون اس .یزیتلو

 يتهرايدر جه  آموزش مسال  بلو  و ارتباطات، شرروص فاال يخدمات

رش در سرطح جاماره یاندازد. و نگرش باز و راب  پذير ميرا به تأخ يجنس

ن سروء اسرتفاده يفرر  برن آموزشرها یق ایآورد. کودکان از طريبوجود م

، يکننررد. شررما براسرراس اعتقررادات مررذهبيو محبرر  را درک مرر يجنسرر

د سروا ت نوجوانران بره یرخرود دوسر  دار يو اخار ياجتماع ،يفرهنگ

کراما  متفراوت  يد اما آنها ممکن اس  برا باورهرايصورت بسته پاسخ ده

د و یرداشته باشرند کره شرما را ناراحر  کنرد. برا عقا يدیرشد کنند و عقا

مربروب بره بلرو  و جرنخ مخرالف  يهرانهيفرزندان خود در زم ينگرشها

 د.يح برخورد کنیهرچقدر هم متفاوت باشد باز و صر
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 ين نوجوانيدر سن نابينادختران  يازهاين

 مانند همسا ن خود ياجتماع يک زندگی. 

 داشتن روابط دوستانه. 

 خان يا موضوعی ياد به کسیو کشش ز يعارمند. 

 رات و يي، عالق، ت يدر رابطه با روابط جنس يق و کنجکاويتحق

 .موضوعات مربوب به جنخ مخالف

 رات سن بلو ييمربوب به ت  يهاآموزش. 

 يفرد يهايو آزاد يشخص يها يو فاال يم خصوصیداشتن حر 

 رات آنييخود و ت  ي  بدنيدرک کام  از وضا. 

 

 

 

خررواهر و برررادرم 
ز را در يرررهمررر  چ

مررررورد بلررررو ، 
و بدن خود  ي وجوا 

 دا  د ام  من   يم
 ... 
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د راجرع یردر منزل ندار يد مسئله پنهانيکنفرزندتان ثاب   نکه بهیا يبرا

 د.يگر با او مشورت کنیز ديا هر چیبه همه مسال  مربوب به خانه 

 همه ما انسانها  يو بلو  برا يد موضوعات جنسيبه خاطر داشته باش

   دارد.يعموم نابيناو  بينااعم از 

  گرران یارتباب وابسرته بره د يبرررار يبرا نابينااز آنجا که کودک

ژه اگرر اطاعرات یراز حق خود دفاص کند، به و يتواند به خوبياس  و نم

و سروء  يشرتر در ماررخ خطررات اجتمراعيب يلرينداشته باشرد خ يدرست

 استفاده ررار دارد.

 ن نروازش از يد فر  بید. او بايآگاه کنن مسال  ید از همه ایاو را با

سوء استفاده را بفهمد و با نقاب حساس بردن  يعشق و نوازش از رو يرو

د کاما  بفهمرد یط آن بایود و شرایمثا  در مورد شروص پر ؛خود آشنا شود

 د بکند.یکار باه کند و چيم يراتييبدنش چه ت  ،افتديش میبرا يچه اتفار

 موضروعات مربروب بره د در مرورد یيخود بگو يانابيند به دختر یبا

 ها( صحب  نکند.بهیا غریپدر  ،)مثا  برادر يود و بلو  خود با هر کسیپر

 د يح دهيتان توضینابينادختر  يموضوص محرم و نامحرم را کاما  برا

 نامحرم اس . يمحرم و چه کس يد چه کسیاموزيبه او ب
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از  نابينرراشررود نوجرروان صررحب  در مررودر مسررای  جنسرري باعررث مي

مشکاتش با شما صحب  کند و احسراس همردردي کنرد. اگرر در مرورد 

هاي مسای  جنسي و بلو  با فرزندتان صحب  نکنيد، احساسرات و کشرش

 شود فقط ممکن اس  با شما در این مورد حرف نزند.يغریزي او کم نم

کننرده، بره خصرون آور اسر  و نره گي رشد بدني نره موضروعي تررس

 موراي که به کودک در این مورد آموزشهایي داده شده باشد.

 
 

دختررر مررن برر  همرر  
م ن يدوست ن خ  وادگ

د "عمو" و فرق يگويم
 يآ ارر  را برر  عمررو

در مرررردان  يواقعررر
 دا د.يمحرم  م
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د ي موزيب  دختر خود ب
افراد محرم مثل پدر  يحت

دار د و  يو برادر هم حد
د خود را در ياو ب 
 آ ا  حفر   د.مق بل 

 د يد زي موزيب  فرز دت ن ب
   شود و ي زد يب   س

 بتوا د از خود مح فرد   د.
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 را بداند: ييزهاياز دارد چه چيمن ن ينابينافرزند 

 گر همسا ن خود بداند:یاز دارد مانند ديشما ن ينابينادختر 

 کند؟يکند و چگونه رشد ميچگونه بدنش کار م 

  افتد؟يدر بلو  اتفا  م يراتييچه ت 

 س ؟يچ يجنس ينام و عملکرد اندامها 

 او مناسر  و مجراز  يبررا يدارد و چره ارتباطرات یيتهايچه مسرئول

 اس ؟

 د چگونه رفتار کند؟یدارد و او با ياجتماص از او چه انتظارات 

 توانرد از خرود در مقابر  سروء اسرتفاده و سروء رفترار يچگونه مر

 محافظ  کند.

 

 

 توانيد!مطمئن باشيد مي


