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 چکيده

معلمان  سنجی راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان بر اساس دیدگاهحاضر شناسایی و روان پژوهش هدف

شافی شده و والدین بود که با رویکرد آمیخته اکت ست انجام  ضمون تحلیل روش کیفی از بخش در .ا  خشب در و م

ستفاده تأییدی و اکتشافی تحلیل عاملیاز  کمی ن تربیت جنسی، کیفی، شامل متخصصا بخش کنندگانمشارکت شد. ا

نفر به  20ظری، ن نوع از هدفمند گیرینمونه روش با که بودند عملی تجربه یا علمی تخصص معلمان و والدین دارای

شارکت شدند. نتیجهعنوان م سایی  به جرمن کیفی بخش در هاداده تحلیل کننده انتخاب  ضمون 19شنا زمینه  در پایه م

 –مالحظات فرهنگی »، «غلبه بر موانع فرهنگی»مضیییمون  5 قالب در راهبردهای آموزش تربیت جنسیییی شییید که

در  .سازماندهی شدند« اصول آموزش»و « راهکارهای آموزش»، «سازی در نظام آموزشی و والدینظرفیت»، «اجتماعی

صل از دادهیافته ضمونهای حا شان داد که م  5گانه که نهایتا در  19های های بخش کمی، نتایج تحلیل عاملی تأییدی ن

 ان هستند.ین ابزار راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانمضمون سازماندهی شدند دارای بار عاملی کافی جهت تدو

ستان کمی، بخش در شهر سطه  شکیل را آماری امعههای خوی و چایپاره جدبیران دوره اول و دوم متو  با که دادند ت

از  اطالعات گردآوری یبرا شدند. انتخاب نمونه نفر به عنوان 345تعداد  ایطبقه تصادفی گیریروش نمونه از استفاده

ستفاده پژوهش کیفی مرحله در شده تدوین پرسشنامه  حلیلت پرسشنامه از روایی سنجش برای بخش، این در شد. ا

 این که داد نشییان نتایج شیید. اسییتفاده کرونباخ آلفای ضییریب از پایایی محاسییبه برای و تأییدی و اکتشییافی عاملی

 مورد نشانگر 19و  عامل 5 با نهایی مقیاس نتیجه است. در برخوردار الزم پایایی و روایی از کمی لحاظ به پرسشنامه

یج نتا .شیید معرفی راهبردهای آموزش تربیت جنسییی نوجوانان سیینجش جهت ابزاری و در نهایت گرفت قرار تأیید

سی نوجوان شی با هدف تقویت آموزش تربیت جن صل از این مطالعه می تواند در طراحی برنامه های آموز ان مورد حا

 .رار گیرداستفاده ق
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 مقدمه
شک دوره نوجوانی یکی از بحرانی سوب میبدون  سان مح شود ترین مراحل تحول طبیعی ان

های آن بلوغ است. بلوغ که یکی از ویژگی (1397زاده، آبادی و عرب)منظری توکلی، کدیور، حسن

ست که عالوه بر تحوالت روان ستی مانند جهش یک مرحله مهم از تحول ا شناختی با تحوالت زی

ست. نوجوان هنگام بلوغ با  سی همراه ا ستگاه باروری و جن سکلتی و تکامل د نمو قد و وزن، نمو ا

بینی کننده تخلف کند که پیشرا دنبال میساز شود و گاهی رفتار جنسی مشکلامور جنسی آشنا می

شانه ست و یا با ن سویدنجنسی ا ستبوم، الرسون و ا ست )کا ساسی همراه ا ، 1ای از مسائل عاطفی ا

شنایی با پدیده نوظهورازاین(. 2012 سی رو آ سا صحیح مقابله با آن یکی از ا سی و طرز  ترین جن

نیازهای نوجوانان در این مرحله از زندگی اسیت )مسیتوفی، گرمارودی، شیمشییری و شیکیبازاده، 

1395 .) 

های افزایش آگاهی، نگرش و توانایی نوجوانان در محافظت از خودشیییان یکی از مؤثرترین راه

سی شگ 2تربیت جن سی برای پی ست. تربیت جن سی و نتایج منفی آن ا یری از رفتارهای پرخطر جن

ست )رایس، رامیرو، دی  مهم موضوعات از یکی جنسی تربیت (.2011، 3ماتوس و دینازضروری ا

شکل در و بوده تربیت حوزه در صیت، گیریچگونگی   نوجوانان رفتارهای و عواطف افکار، شخ

 و فکری نظری، هایسوءتفاهم ها،ابهام از ایپاره وجود دلیل جنسی به تربیت اما. دارد زیادی تأثیر

 (. طبق1391فر و پاشایی، )امینی، تمناییاست  بوده روبه رو فراوانی مشکالت با موانع اجرایی نیز

شت سازمان تعریف، سی تربیت (2014) 4جهانی بهدا سی سالمت الزمه را جن طور به و داندمی جن

 سازمان تعریف برد. براساسمی بکار یک معنا به تقریبا را جنسی سالمت و جنسی ضمنی تربیت

 هایجنبه که جسم و احساس ذهن، هماهنگی میان از عبارتست جنسی بهداشت جهانی، بهداشت

 و سازدراستا میهم عشق و ارتباط شخصیت و ایجاد ارتقای مسیر در را انسان عقالنی و اجتماعی

 تواند می شیود، جنسیی رابطه از عدم رضیایت نتیجه در و در آن ناهماهنگی اختالل و گونه هر

 باشد.  داشته همراه به را جنسی کنش نارسایی

سترش با امروزه سانه گ سی شیوة اجتماعی مجازی، هایر ستر  تغییر سرعتبه اطالعات به د

 زمان کمترین در را اطالعات اند و شده  سنتی ارتباطات سرعت جایگزینبه هارسانه این و کرده

سترس در شخص دهند.قرار می همه د ست م  نوجوانان به طریق این از که اطالعاتی از چقدر نی

شد )جونز، مؤثر نوجوانان صحیح دانش در افزایش شودمی منتقل سما اتینگتون، با سیپ ، 5بالدوین و 

کودکان  یعنی کشور سازانآینده که اجتماعی هایآسیب روزافزون آمار به توجه باعالوه به(. 2014
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سی هایمهارت کند؛ آموزشمی متأثر را و نوجوانان سیار مربوط به تربیت جن  نظر به ضروری ب

صلی هایدغدغه از باید کودکان تربیت جنسی رسد.می  مورد در و بوده والدین و نظام آموزشی ا

 این کودکان و نوجوانان جنسیت و شرایط سنی تناسببایست بهمی مراقبتی خود و جنسی مسائل

جودکی،  (.2018، 1هریس و انتقال دهند )تیلور موقعبه و درسیییت زمان در آنان به را اطالعات

( در پژوهشییی گزارش کردند که کاهش سیین یادگیری 2020) 2نجات، وحیددسییتجردی و الریجانی

شرفت فناوری و مدرنیته در این  سی، تأثیر پی شدن در روابط جن سی و درگیر  سائل جن در مورد م

ها، ایش روابط جنسییی ناامن در بین نوجوانان ناشییی از رفتارهای نامناسییب خانوادهموضییوع و افز

آموزش نادرسییت و دسییترسییی به اینترنت و دریافت اطالعات اشییتباه از منابع نامناسییب، ازجمله 

کند. همچنین آنان شییود که تربیت جنسییی در بین نوجوانان را قابل دفاع میعواملی محسییوب می

 ی برای افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی دارند الزم و ضروری است.معتقدند تربیت جنس

بررسی ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع نیز نشان داد که تحقیقات بسیار کمی وجود دارد که 

شیوهصورت نظامبه ساس نظرات معلمان،  سی به نوجوانان ایرانی مند و بر ا های آموزش تربیت جن

شد.  سکری،را مطالعه کرده با صغری نکاح ع ضوانی و ا سعیدی ر ( در 2020) 3میرزایی نجم آبادی، 

سهیل شی گزارش کردند ت سهیلپژوه سته ت شامل دو د سی  شت جن گران برون گران آموزش بهدا

های امور مذهبی، توجه به گذاری مناسب، استفاده از ظرفیتفردی شامل هفت زیرمجموعه سیاست

فرهنگ بومی، محیط حمایتی خانواده، توانمندسازی مدارس، ادغام و همکاری بین بخشی و تقویت 

های اسییتفاده از تکنیکگران درون فردی شییامل دو زیرمجموعه عامل والدین و معلمان و تسییهیلت

آذین  سیمبر و پذیری نوجوانان است. بستانی خالصی،پرتی در نوجوانان و حمایت از جامعهحواس

راهبردهای آموزش سییالمت جنسییی مبتنی بر توانمندسییازی را در دو مولفه ( در پژوهشییی، 1396)

ها برای آموزش )شییامل آموزش رسییمی و آموزش غیررسییمی( و سییتفاده از همه ظرفیتاصییلی ا

شامل همگانی بودن آموزش شی، مبتنی بر ارکان ساختار مطلوب آموزش ) شتن اهداف آموز ها، دا

با ویژگی ناسیییب  هدف بودن( گزارش کردهآموزش بودن و مت مدی های گروه  ند. گلی و مح ا

 مادران توانمندسازی باعث جنسی تربیت زارش کردند آموزش( در پژوهشی گ1398احمدآبادی )

شود؛ می آنان عملکرد نگرش و دانش، افزایش و نوجوان دختران جنسی به سؤاالت پاسخگویی در

 جنسی سؤاالت به پاسخگویی مورد مادران در ویژهبه والدین ناکافی اطالعات به توجه با بنابراین،

 ها،آن نگرش تغییر و مادران آگاهی سطح افزایش جهت هاییآموزش و راهکارها ارائه نوجوانان،

( در پژوهشی یکی از راهبردهای 1399و سرمدی ) پورسعیدی اسماعیلی، شیربیگی، .ضروری است

صل شدن را ا صر جهانی  سی در ع سی آموزش آموزش تربیت جن ضیات به با توجه جن سنی  مقت

                                                      
1. Taylor & Harris 
2. Joodaki, Nedjat, Vahid Dastjerdi, & Larijani 
3. Askari, Mirzaiinajmabadi, Saeedy Rezvani,  & Asgharinekah 
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صل ضرورتائهار مدل مبنای تدریج( معرفی کرده و بر )ا  و آموزش نیاز، و شده در این پژوهش، 

 تهدیدهای و ها)فرصیت محوری مؤلفه بر ایرانی جامعه بر حاکم اجتماعی فرهنگی سیاختارهای

 روش اصول، مبنای بر باید راهبردها در شدهارائه هایبرنامه بنابراین است؛ تأثیرگذار شدن( جهانی

سی تربیت محتوای و سالم از دیدگاه جن سیب هایشاخص و ا سی تربیت سالمت و آ شد.  جن با

تاش و محمدجانی ) یت جنسیییی، روش – یاددهی هایروش ( برای1397قل  هاییادگیری ترب

 یادگیری پیشیینهاد-یاددهی روش پنج با غیرمسییتقیم هایروش و روش نوع چهار با مسییتقیم

 نمایند. می

سناد در ایران در سمی ا سمی تربیت نظام راهبردیتحول  سند مانند شدهارائه ر  عمومی و ر

شور سند تحول بنیادین،  ک سفه ( و1390) سمی تربیت همچنین فل شور عمومی و ر صادق ک زاده )

در  را آن و است شده گرفته نظر در رنگ کم و ضمنی صورت جنسی به (، تربیت1393قمصری، 

با  شمارند؛ بنابراینمی بدنی و ساحت زیستی در تربیت زیرمجموعه تربیت، گانهشش هایساحت

سی وجود اینکه شی در تربیت و تعلیم فرایند در مفقوده هایحلقه از تربیت جن شور نظام آموز  ک

سناد در است،  اهمیتی چندان جنسی تربیت به کشور تربیت و نظام تعلیم در شدهارائه باالدستی ا

شده؛ شده معرفی زمینه این در راهکارهایی و هارویه علل، ها،زمینه و داده ن ست. همچنین ن  در ا

سناد همان ستقرار بر ضمن تأکید شده،ارائه ا ساس مبانی بر عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام ا  ا

غفلت از نیازهای حال حاضیر  بارو زیان سیوء اثرات به اسیالمی، تربیت و تعلیم فلسیفه و نظری

شی نظام در رو پیش هایاز چالش یکی عنوانبه تربیت و تعلیم در نوجوانان شور آموز شاره ک  ا

ست شده سجمی در 2020همچنین پژوهش جودکی و همکاران ) .ا ست من سیا شان داد هیچ  ( ن

وپرورش مانع رابطه با آموزش جنسی در ایران وجود ندارد و جو غالب در جامعه و وزارت آموزش

شییده در ایران را ناکافی ها همچنین اقدامات انجامشییود. آناز برخورد صییحیح با این موضییوع می

ند که هیچ سیاست روشنی در رابطه با آموزش جنسی در مدارس وجود ندارد و معتقد هست دانسته

 شود. کنند باید انجام شود ارائه میو آموزش تربیت جنسی بر اساس آنچه مسئوالن تصور می

ساس بر شینه نتایج ا شور داخل در موجود پی ضع آموزش بر که ک سی تربیت و همچنین  و جن

 تربیت جنسی نوجوانان تأکید برنامه توسعه و اهمیت بر که ورکش از خارج در موجود پیشینه نتایج

 صاحبنظران و معلمان دیدگاه از آموزش تربیت جنسی هایمؤلفه تاکنون اینکه به توجه با دارند، و

در  جنسی تربیت برنامه پیشبرد و توسعه در تواندمی حاضر پژوهش است، نشده و تبیین شناسایی

شته مهمی نقش کشور آموزش نظام شد. دا سئلة لذا با صلی م شده  پرداخته آن به مقاله این در که ا

ست، ست عبارت ا سی اینکه از ا  صاحبنظران و معلمان دیدگاه از راهبردهای آموزش تربیت جن

 برخوردارند؟ الزم روایی از جنسی تربیت های آموزشمؤلفه آیا و هایی است؟مؤلفه چه دارای
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 روش پژوهش
راهبردهای آموزش تربیت  سیینجیروان و شییناسییایی حاضییر پژوهش هدف اینکه به توجه با

سی نوجوانان صاحبنظران، معلمان و والدین از جن شافی آمیخته رویکرد از بود دیدگاه   دو در 1اکت

 از کمی بخش در وتحلیل مضییمون  روش از کیفی در بخش که شیید اسییتفاده کمی و کیفی فاز

 .شد استفاده تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل

 کيفی بخش کنندگانشرکت

شف و کاوش پژوهش هدف کهازآنجایی صلی راهبردهای ک سی ا ست، آموزش تربیت جن  ا

شگر شترکی تجربه که بود افرادی به دنبال پژوه ضوع با م شته پژوهش مو شند، دا  به نحوی که با

 انتخاب شییوه نظر این از .کنند ایجاد پژوهش برای را اعتمادپذیری و مشیارکت اثربخش بتوانند

شباع تکنیک و 2کلیدی صاحبنظران هدفمند نوع از پژوهش نمونه به  نفر 20رو  این از بود. 3نظری ا

 به مالک، سه کنندگانمشارکت انتخاب برای شدند. انتخاب پژوهش این کننده درمشارکت عنوان

 که )افرادی علمی بود:  تخصص الزامی شرط سه این از دو مالک داشتن که شد اتخاذ ذیل شرح

 با تربیت جنسییی موضییوع با ارتباط در یعنی دارند؛ جنسییی مباحث تربیت زمینة در کافی دانش

 آکادمی مرتبط با آن تحصییییالت دارای زمینه این در اینکه یا اقدام کرده، مقاله یا کتاب تألیف

در عمل با تربیت جنسی  و دارند آشنایی جنسی موضوع تربیت با که )افرادی عملی تجربه باشند(،

 ساله هستند.  16تا  12نوجوانان در ارتباط باشند(، و والدینی که دارای فرزند 

 کمی بخش کنندگانشرکت

های خوی جامعه آماری بخش کمی پژوهش را دبیران دوره اول و دوره دوم متوسطه شهرستان

 تصادفی گیرینمونه روش از استفاده و چایپاره )از توابع استان آذربایجان غربی( تشکیل دادند.  با

نفر با اسیییتفاده از جدول کرجسیییی و  345ای، بر حسیییب جنسییییت و مقطع تدریس، تعداد طبقه

درصییید( دبیران  57نفر )حدود 195تعداد  این از .گردید انتخاب نمونه به عنوان (1970) 4مورگان

د( دبیران دوره اول متوسطه درص 60نفر )حدود  205درصد( دبیران مرد؛  43نفر )حدود  150زن و 

 درصد( دبیران دوره دوم متوسطه بودند.  40نفر )حدود  140و 

 پژوهش ابزارهاي

 کيفی بخش الف. ابزار

اسییتفاده شیید. در ابتدا   یافته ها در بخش کیفی از مصییاحبه نیمه سییاختاربرای گردآوری داده

ها از هدف مصاحبه آگاه شدند و با رضایت افراد صدای آنها ضبط گردید و اطمینان مشارکت کننده

                                                      
1. exploratory mix 
2. critical case 
3. theoretical saturation 
4. Krejcie & Morgan 
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صات فردی آنها محرمانه باقی خواهد ماند. مهم شخ شد که م سؤالخاطر داده  صاحبه ترین  های م

شما مهم شما ترین روشعبارت بود از: به نظر  ست؟  سی چی معموالً در خانواده از های تربیت جن

ستفاده می ها یا راهبردهایی برایچه شیوه کنید؟ آیا برنامه تربیت آموزش تربیت جنسی فرزندانتان ا

جنسی نوجوانان دارای اصول و قواعد مشخصی است؟ لطفاً مثال بزنید. در ادامه متناسب با سؤال 

شیید. میانگین مدت زمان اده میکننده سییؤال اصییلی بود اسییتفهای پیگیر که تکمیلاصییلی از سییؤال

دقیقه بود، که پس از انجام روی کاغذ پیاده شییدند. در  40الی  20ها به صییورت تقریب مصییاحبه

های پژوهش پرداخت. از نهایت پژوهشیییگر با اسیییتفاده از روش تحلیل مضیییمون به تحلیل یافته

و دخالت نظر ها تحلیل اطالعات دریافت شییید و سیییپس بدون در نظر داشیییتن کنندهمشیییارکت

ها کدگذاری شییدند. سییپس کدهای اضییافه و پژوهشییگر، با اسییتفاده از روش تحلیل مضییمون داده

تری گسییترده هها و طبقتکراری حذف شیید، و فرایند کاهش کدها تا جایی ادامه پیدا نمود که مؤلفه

شدند. در ا سایی  شنا سی نوجوانان  ست آمد. همچنین راهبردهای کلی آموزش تربیت جن دامه به د

بهره گرفته شیید.  "نظرانبازبینی صییاحب"های کیفی از روش منظور بررسییی روایی و پایایی دادهبه

ها در مطالعه حاضییر این اقدامات انجام برای حصییول اطمینان از روایی پژوهش و دقیق بودن یافته

صاحبه 3: بازبينی توسط اعضاشد.  صاحبهنفر از م کیفی یک  هایشوندگان )به ازای هر طبقه از م

ست را در فرآیند تحلیل یا مقوله ستهای بهنفر( گزارش نهایی مرحله نخ آمده، بازبینی نمودند و د

نفر از  4نفر از اسییتادان و  3: به کمک بررسییی همکارها اعمال شیید. نظرات و پیشیینهادهای آن

ها نیز نها و نظرات آدانشییجویان دکتری مراحل سییه گانه تحلیل مضییمون پرداخته شیید و دیدگاه

 مدنظر قرار گرفت. 

 کمی بخش ابزار ب.

استفاده  کیفی بخش از استخراجی هایمؤلفه بر مبتنی ساخته محقق پرسشنامه از کمی بخش در

ست شده شنامه راهبردهای آموزش .ا س شتمل بر  پر سی نوجوانان م گویه  19مولفه و  5تربیت جن

ست.  ساس، مولفه غلبه بر موانع فرهنگی این بر ا اجتماعی  -گویه، مالحظات فرهنگی  3شامل  ا

 4گویه، راهکارهای آموزش شامل  3سازی در نظام آموزشی و والدین شامل گویه، ظرفیت 3شامل 

شامل  صول آموزش  ساس بر هاگویه از کدام گویه بود. هر 6گویه و ا ای گزینه پنج لیکرت طیف ا

در این پژوهش لینک پرسییشیینامه با  .شییدند گذارینمره (5( تا خیلی موافقم )1مخالفم ) خیلی از

توجه به شیییوع بیماری کرونا، از طریق مجازی و با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش مناطق و 

ستر نرم شد. بهمدیران مدارس در کانال معلمان مدارس در ب سال  شاد ار  تعیین پایایی منظور افزار 

ستفاده اخکرونب آلفای آزمون از پرسشنامه هایمؤلفه از یک هر  کرونباخ برای آلفای ضریب .شد ا

(، 76/0اجتماعی ) –(، مالحظات فرهنگی 77/0ها، شییامل غلبه بر موانع فرهنگی )مؤلفه از یک هر

( و اصییول آموزش 67/0(، راهکارهای آموزش )64/0سییازی در نظام آموزشییی و والدین )ظرفیت
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شان ضرایب این ( برآورد گردید. مقدار82/0)  مناسبی پایایی از پرسشنامه هایمؤلفه که دهدمی ن

 .است برخوردار

 

 هايافته
 مضمون تحليل :کيفی بخش هايداده تحليل روش (الف

های پایه )کدها با استفاده از روش تحلیل مضمون )شناسایی یک پدیده( در سه سطح مضمون

ضمون ست آمده از ترکیب و و نکات کلیدی موجود در متن(، م سازمان دهنده )مقوالت به د های 

ی اصول حاکم بر های عالی در برگیرندههای فراگیر )مضمونهای پایه( و مضمونتلخیص مضمون

مشییاهده  1ها شییکل گرفت که نتایج آن در جدول ان یک کل( چارچوب اولیه مضییمونمتن به عنو

ضمونمی شتمل بر شود. م سی م ضمون پایه،  19های مربوط به راهبردهای آموزش تربیت جن  5م

 .مضمون فراگیر است 1مضمون سازمان دهنده و 

 
 راهبردهاي آموزش تربيت جنسی با مرتبط هايمضمون .1جدول

مضمون 

 فراگير

 پايه مضمون دهندهمضمون سازمان

 

 

 

راهبردهاي 

آموزش 

تربيت 

 جنسی

تداوم گفتمان تربیت های سنتی؛ گیری تابوهای فرهنگی؛ رهایی از دیدگاهنادیده غلبه بر موانع فرهنگی

 جنسی آشکار

 -مالحظات فرهنگی 

 اجتماعی

پیشینه فرهنگی مطابقت با ؛ طراحی برنامه تربیت جنسی فرهنگ اسالمی محور

 های دینیو اجتماعی جامعه؛ تدوین محتوا بر اساس توافق علم و آموزه

سازی در نظام ظرفیت

 آموزشی و والدین

آموزش و توانمندسازی ؛ دیدهکارگیری مربیان و متخصصان توانمند و آموزشبه

والدین و مرتبطان تربیت جنسی؛ تغییر نگرش والدین و معلمان و مسئوالن نظام 

 آموزشی

آموزش تلفیقی تربیت جنسی؛ ابزارهای ؛ آموزش مستقیم تربیت جنسی راهکارهای آموزش

 ای و ارزشیابی عملکردیهای آموزشی؛ سنجش مشاهدهالکترونیکی و فیلم

های روحی؛ ساده تناسب با ویژگی؛ های سنی و ادراکات ذهنیتناسب با ویژگی اصول آموزش

وتفریط؛   تدریجی؛ رعایت اصل عدم افراطفهم بودن؛ آموزش و قابل

 جانبه و مدونریزی صحیح و همهبرنامه

 راهبردهاي مؤثر در تربيت جنسی نوجوانان

ترین راهبردهای مسییتخرج از قسییمت کیفی پژوهش که در راسییتای راهبردهای موثر در مهم

شارکت ستقیم م ساس نظرات م سی نوجوانان و برا ست آمد تربیت جن کنندگان در این پژوهش به د

سازی در نظام آموزشی و اجتماعی، ظرفیت –غلبه بر موانع فرهنگی، مالحظات فرهنگی عبارت از: 
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راهکارهای آموزش و اصول آموزش که در ادامه نوشتار توضیح مختصری برای هر راهبرد والدین، 

 شود.ارائه می

های های فرهنگی و اجتماعی، در خانوادهدر کشور ما به دلیل حساسیت غلبه بر موانع فرهنگی:

ست و دور آن خط قرمز می سی نوعی تابو ا سائل جن صحبت از م شند. این امر بر روی ایرانی  ک

شته و در مقابل پرسشسیستم آموزش های جنسی نوجوانان، والدین وپرورش نیز تأثیر خود را گذا

کنندگان در بر اساس نظرات شرکت .کنندتفاوتی و سکوت رفتار میو مربیان مدارس، با واکنش بی

ی این مطالعه، جهت موفقیت برنامه تربیت جنسیییی کارآمد در بین نوجوانان، غلبه بر موانع فرهنگ

های سنتی حاکم بر ها و جامعه از راهبردهای مهم و اساسی است. همچنین دیدگاهحاکم بر خانواده

سبب میها و حتی متولیان امر آموزشفکر و ذهن خانواده صحبت از تربیت شود وپرورش  هرگاه 

 های جنسیییشییود ناخودآگاه به یاد سییؤاالت کودکان در زمینه ازدواج، بارداری و بازیجنسییی می

شارکت. افتندفرزندان خود می کنندگان در این پژوهش معتقد بودند باید به دنبال رهایی از این اما م

های سیینتی جهت رسیییدن به تربیت جنسییی کارآمد در نوجوانان باشیییم. بر این اسییاس دیدگاه

یه  دونیم صحبت از مسائل جنسی در جامعه ما کالًهمه ما می»معتقد است:  8کننده شماره مشارکت

نوع بی فرهنگی محسییوب میشییه. چه برسییه اینکه ما اونو در مدارسییمون به دانش آموزان آموزش 
ضع تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ وقتی ما میدونیم که در دنیای امروزی نوجوان واقعا  بدیم. ولی این و

ست بذاریم؟ تا کی باید این تاببه  اینگونه آموزش ست روی د سخره ها نیاز داره چرا باید د وهای م

 «.فرهنگی رو تحمل کنیم؟ باید شروع کنیم و این خط قرمزها رو کنار بزنیم
ظات فرهنگی  ماعی: –مالح عات علمی مبتنی بر  اجت طال بال م به دن عات فرد  وقتی اطال

شوند و به دنبال تر میو اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کند، مردم جامعه آگاه  مالحظات فرهنگی

شه آرامی به وجود میو رفتار هم به آن تغییر نگرش سبات اجتماعی و فرهنگی ایران که ری آید. منا

کننده در اتخاذ های مذهبی و سیینتی دارد، همواره متغیر اسییاسییی و تعیینای از انگارهدر مجموعه

ست سوب میسیا سائل های کالن فرهنگی مح سنتی ایرانی، م شود. در آداب اجتماعی و باورهای 

هایی که به این موضییوع مربوط های جنسییی میان زن و مرد و تمام متن و حاشیییهاوتمربوط به تف

پس بنابراین تربیت  .طور یکجا در میان خطوط قرمزی نانوشیته محصیور شیده اسیتشیوند، بهمی

شارکت سی در ایران باید با طراحی ایرانی انجام گیرد. م شماره جن در مورد طراحی برنامه  2کننده 

سی فر سالمی محور معتقد بود: تربیت جن سالمی در »هنگ ا سفانه منابع غنی ا سی متأ در تربیت جن

سیار  سی و ب سا سی ازجمله مباحث ا شه. بدون شک بحث تربیت جن این خصوص نادیده گرفته می
تربیت جنسی است، اما این مهم موجب نمیشه که بحث تربیت جنسی برچیده و  حساس و پیچیده

ریزی درست درباره آن باز باید از برنامهها و مشکالت این امر ما رو نبه کنار بره. خطرها، دشواری
 «. بداره
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ها را از طریق کتاب توانیم همه آموزشما نمی سییازي در نظاآ آموزشییی و والدين:ظرفيت

های مختلف کامالً متفاوت اسییت؛ آموزان در محیطدرسییی ارائه دهیم، زیرا برخی از نیازهای دانش

و معلمان زبده بسیییتگی دارد. پس بنابراین بنابراین مسیییئله تربیت جنسیییی به تشیییخیص مربیان 

رسد. دیده در این زمینه الزم و ضروری به نظر میکارگیری مربیان و متخصصان توانمند و آموزشبه

 و بوده تربیت نوجوانان جهت افراد تریندسیت در و نخسیتین والدین اینکه به توجه همچنین با

تربیت  به مربوط هایگیریتصمیم و بیشتر هستند جنسی مشکالت حل در فرزندان حامی ترینمهم

سی صورتآن نظر با نوجوانان جن سی تربیت آموزش در هاآن اهمیت و نقش پذیرد،می ها   جن

سیار شان، ب ست اهمیت حائز فرزندان صلی هایدغدغه از یکی و ا سوب والدین مهم و ا  نیز مح

تکامل جنسییی و نحوه پاسییخگویی به شییود. همچنین عدم آشیینایی والدین و مربیان با فرآیند می

سؤاالت جنسی کودکان از عوامل مهم در بروز مشکالت است. در صورت عدم برخورداری کودک 

صحیح، امکان رخداد تبعات جبران سی  ناپذیری در زندگی فردی وی وجود دارد. لذا از تربیت جن

صی ب سی از اهمیت خا سازی والدین و مرتبطان تربیت جن ستآموزش و توانمند برای  .رخوردار ا

های مربوط به تربیت با این اوصییاف بله جای بحث»معتقد بود:  12کننده شییماره نمونه مشییارکت

ستگی شای ست ولی قبل از آن باید به  سی در مدارس خالی ا های مربیان و معلمان مرتبط با این جن
جنسییی اوضییاع را  امر هم توجه کافی شییود چه بسییا که مربیان و معلمان ناآشیینا به مسییائل تربیت

 «.تر بکنندوخیم
انسان موجودی دارای ابعاد مختلف است که رشد و پیشرفت وی مستلزم  راهکارهاي آموزش:

پرورش همه این ابعاد اسییت. یکی از ابعاد وجودی انسییان، بعد مادی و جسییمی اسییت که باعث 

برخیزد؛ شیییناخت ها به تالش آنشیییود وی نیازهایی داشیییته باشییید و برای برآورده سیییاختن می

سی نوجوانان می شخص و ساز طراحی برنامهتواند زمینهراهکارهای کلی آموزش تربیت جن های م

شییوندگان در این ها باشیید. بر اسییاس نظرات مصییاحبهکننده موفقیت اینگونه برنامهمفید و تضییمین

نیکی و مطالعه، آموزش مسیییتقیم تربیت جنسیییی، آموزش تلفیقی تربیت جنسیییی، ابزارهای الکترو

شاهدهفیلم سنجش م شی و  شیابی عملکردی از راهکارهای کلی آموزش تربیت های آموز ای و ارز

که موافق تربیت جنسی  20شونده شماره شوند. برای نمونه مصاحبهجنسی نوجوانان محسوب می

؛ مستقیم برای تربیت جنسی نوجوانان استفاده بشهمن معتقدم که باید از روش » مستقیم بود، گفت:
آموزان پاسیید داده بشییه. میشییه صییورت واضییح و روشیین به سییؤاالت جنسییی دانشیعنی اینکه به

صاحبه «.آموزان قرار دادمحتواهایی طراحی کرد و در اختیار دانش شماره یا م که موافق  14شونده 

ببینید چه ما قبول کنیم یا نکنیم مجبوریم به تربیت »تربیت جنسیییی غیرمسیییتقیم بود، معتقد بود: 

جنسییی نوجوانان در این زمان؛ اما یه مشییکل اسییاسییی و مهم وجود داره. مقاومت والدین و حتی 
صییورت غیرمسییتقیم کار کنیم. ها. پس ما مجبوریم فعالً بهمقاومت جامعه در برابر اینگونه آموزش
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رار صورت تلفیقی در بطن دروس قمنظور من اصالً کار مخفیانه نیست؛ مثالً میتونیم مفاهیمی رو به

  «دهیم
صول آموزش:  صول از منظورا سی، تربیت ا ستورالعمل جن ست هایید س تربیت در که ا  یجن

 بر اسیییاس نظراتدارد.  وجود سییینی مقاطع یهمه در غالباً، اصیییول این .شیییوند رعایت باید

سط نظام آموزش شرکت سط والدین یا تو سی تو کنندگان در این مطالعه، هنگام آموزش تربیت جن

های سنی تناسب با ویژگیاند از: اصولی باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس این اصول عبارت

یت رعا ،دریجیفهم بودن، آموزش تهای روحی، سییاده و قابلو ادراکات ذهنی، تناسییب با ویژگی

کننده برای نمونه مشییارکت جانبه و مدون.ریزی صییحیح، همهو تفریط و برنامهاصییل عدم افراط 
منطق حاکم منطق سییطح درک نوجوانان هسییت؛ یعنی »در این زمینه اعتقاد داشییت:  16شییماره 

رفتار  بینن. نوجوانان ازنوجوانان رفتار جنسییی رو چی میدونن، نوجوانان رفتار جنسییی رو چی می
سی میگردن و مواردی ازین قب ستن. نوجوانان کجا دنبال نیازهای جن سی به دنبال چی ه یل. اگر جن

د درک و ما سطح درک و فهم نوجوان از مسائل جنسی رو کامالً استخراج کنیم، بعد میتونیم در ح
 «.یازهایی  دارن و به اونا آموزش بدیمنگذاری کنیم که فهم اونا هدف

 پژوهش  ب( يافته کمی

صل ساس نتایج حا شینه پژوهش و همچنین تحلیل ک بر ا یفی از مطالعه عمیق مبانی نظری و پی

صاحبه شده، در نهایت م  گویه در قالب پنج راهبرد کلی به عنوان راهبردهای موثر بر 19های انجام 

راهبردهای دهندگان در مورد اینکه تربیت جنسی نوجوانان شناسایی شد که در پرسشنامه، نظر پاسد

ائید تآموزش تربیت جنسییی مسییتخرج از بخش کیفی، در بین معلمان و والدین تا چه اندازه مورد 

زارش گمورد سنجش قرار گرفت. در ادامه به تفکیک، نتایج مربوط به رواسنجی پرسشنامه،  است،

 شده است.

نوجوانان از روایی های راهبردهای تربیت جنسی که آیا مولفه سوال این به گوییپاسد منظور به

 16نسخه  SPSSاز نرم افزارهای  استفاده با تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل از الزم برخوردارند؟

 استفاده شد. 5/8نسخه  LISRELو 

 اکتشافی عاملی تحليل (1

شافی به روش مؤلفه صلینتایج تحلیل عاملی اکت وجود پنج عامل  2، با چرخش واریماکس1های ا

باالتر از  4و ارزش ویژه 3ها را تأیید نمود. مالک اسییتخراج عوامل شیییب نمودار سیینگریزهدر گویه

ضریب آزمون کرویت بارتلت برابر با  69/0برابر با  KMOیک بود. مقدار  بود که در  88/3471و 

                                                      
1. principal component analysis 
2. varimax 
3. scree plot 
4. eigenvalue 
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ها برای انجام گیری و ماتریس همبسیییتگی گویهمعنی دار و حاکی از کفایت نمونه 001/0سیییطح 

طور که نتایج جدول نتایج تحلیل عاملی آورده شیییده اسیییت. همان 2تحلیل عاملی بود. در جدول 

شان می شتر از ن ست. همچنین  4/0دهد هر گویه با عاملی که در آن قرار گرفته دارای بار عاملی بی ا

شیییان دهنده روایی بود. این وضیییعیت ن 4/0های دیگر دارای بار عاملی کمتر از هر گویه با عامل

 نامه راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان است.های پرسشواگرای مناسب عامل
 

 ي عوامل پرسشنامه. ماتريس چرخش يافته2جدول 

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

 هاگویه

 

بار 

 عاملی
 هاگویه

 

بار 

 عاملی
 گویه ها

 

بار 

 عاملی

 هاگویه

 

 هاگویه عاملیبار 

 

بار 

 عاملی

1 66/0 4 74/0 7 76/0 10 46/0 14 84/0 

2 88/0 5 63/0 8 81/0 11 58/0 15 77/0 

3 91/0 6 88/0 9 76/0 12 85/0 16 49/0 

      13 86/0 17 50/0 

        18 81/0 

        19 67/0 

 ارزش ویژه

درصد 

واریانس تبیین 

 شده 

38/5 

34/28 

 66/2 

14 

 95/1 

31/10 

 51/1 

95/7 

 21/1 

40/6 

 

 01/67 واریانس کل

 بار در دارند. با دقت باالیی عاملی بار ها،گویه شییود،می مشییاهده 2 جدول در که گونههمان

 .برد پی پنج گانه ابعاد معرفی و تبیین در هاگویه از یک هر بااهمیت نقش به توانمی عاملی،

 تأييدي عاملی تحليل (2

 بعد که در است آن از ، حاکی3( و نتایج جدول 1اول )شکل  مرتبة تأییدی عاملی تحلیل نتایج

های رهایی از دیدگاه»و « تداوم گفتمان تربیت جنسییی آشییکار »های غلبه بر موانع فرهنگی، گویه

سه در 73/0با ضریب « سنتی شانگر دیگر، گویه با مقای عامل  در .شوندمی نیرومندتری محسوب ن

سالمی محور»اجتماعی، گویه  –ی مالحظات فرهنگ سی فرهنگ ا  بار با« طراحی برنامه تربیت جن

سییازی در نظام آموزشییی و عامل ظرفیت شییود. درنیرومندی محسییوب می نشییانگر 79/0 عاملی

یه  لدین، گو ظام آموزشیییی»وا مان و مسیییئوالن ن لدین، معل  70/0عاملی  بار با« تغییر نگرش وا

شانگر نیرومندترین آموزش مستقیم »عامل راهکارهای آموزش، گویه  در .شودمی محسوب سازه ن
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جانبه و ریزی صحیح، همهبرنامه» و در عامل اصول آموزش، گویه 62/0با بار عاملی « تربیت جنسی

 شوند.نشانگر محسوب می نیرومندترین 82/0با بار عاملی « مدون
 

  اول مرتبه هايعامل براي عاملی بار نتايج .3جدول

 
 

مولفه
ها

شماره گویه 
ها

 

گویه
ها

بار عاملی 
ی کرانباخ 

آلفا
 

غلبه بر موانع 

 فرهنگی

  72/0 باید در راستای آموزش تربیت جنسی نوجوانان، تابوهای فرهنگی در بین افراد جامعه نادیده گرفته شوند. 1

 77/0 73/0 گرفته شوند.های سنتی و متعصبانه نادیده باید در راستای آموزش تربیت جنسی نوجوانان، دیدگاه 2

  73/0 الزم است تربیت جنسی نوجوانان به یک گفتمان آشکار در خانواده و جامعه تبدیل شود. 3

مالحظات فرهنگی 

 اجتماعی  –

  79/0 ایرانی طراحی و اجرا گردد. -بهتر است برنامه تربیت جنسی مطابق با فرهنگ اسالمی  4

 76/0 73/0 پیشینه فرهنگی و اجتماعی جامعه مطابقت کامل داشته باشد.بهتر است برنامه تربیت جنسی با  5

  63/0 های دینی صورت گرفته باشد.بهتر است تدوین محتوای تربیت جنسی براساس توافق علم و آموزه 6

 سازیظرفیت

در نظام آموزشی و 

 والدین

ستای آموزش تربیت جنسی نوجوانان از مربیان و  7 ست در را ستفاده متخصصان توانمند و آموزشالزم ا دیده ا

 شود.
49/0  

 64/0 59/0 در راستای آموزش تربیت جنسی، آموزش و توانمندسازی والدین و متولیان امر تربیت جنسی ضروری است.   8

  70/0 در راستای آموزش تربیت جنسی، تغییر نگرش والدین، معلمان و مسئوالن نظام آموزشی الزم است. 9

تواند یکی از راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان در مدارس استفاده از روش تربیت جنسی مستقیم می 10 راهکارهای آموزش

 باشد. 
62/0  

تواند یکی از راهبردهای آموزش تربیت جنسییی می تلفیق با سییایر دروساسییتفاده از روش تربیت جنسییی  11

 باشد.نوجوانان در مدارس 
61/0 67/0 

های آموزشییی در جهت تربیت جنسییی نوجوانان در مدارس اسییتفاده می توان از ابزارهای الکترونیکی و فیلم 12

 کرد.
49/0  

  48/0 ای و ارزشیابی عملکردی در جهت ارزشیابی تربیت جنسی نوجوانان استفاده کرد.می توان از سنجش مشاهده 13

های سیینی و ادراکات ذهنی نوجوانان از اهمیت خاصییی برخوردار تناسییب آموزش تربیت جنسییی با ویژگی 14 اصول آموزش

 است.  
43/0  

  74/0 های روحی نوجوانان اجرا گردد.آموزش تربیت جنسی نوجوانان باید متناسب با ویژگی 15

  59/0 شود.فهم اجرا الزم است آموزش تربیت جنسی نوجوانان به صورت ساده و قابل 16

 82/0 73/0 باشد.رعایت اصل آموزش تدریجی در آموزش تربیت جنسی نوجوان امری الزم و ضروری می 17

  72/0 در آموزش تربیت جنسی نوجوانان نسبت به رعایت افراط و تفریط دقت کافی صورت بگیرد. 18

  82/0 نوجوانان ضروری است.جانبه و مدون برای آموزش تربیت جنسی ریزی صحیح، همهبرنامه 19
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گانه پنج هایمؤلفه میان در که اسییت آن از (، حاکی2دوم )شییکل  مرتبه عاملی تحلیل نتایج

ستاندارد راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان، مولفه  97/0ی راهکارهای آموزش با ضریب ا

های غلبه بر تبیین راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان دارد. همچنین مولفه در بیشتری سهم

سییازی در نظام آموزشییی و ولدین با ضییریب ، ظرفیت94/0موانع فرهنگی با ضییریب اسییتاندارد 

اجتماعی  –و مالحظات فرهنگی  88/0ی اصول آموزش با ضریب استاندارد ، مولفه90/0استاندارد 

 تبیین راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان نقش دارند.  در 84/0با ضریب استاندارد 
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 هاي راهبردهاي آموزش تربيت جنسی در حالت تخمين استانداردشدهگيري مولفه. مدل مرتبه اول اندازه1شکل

مقدار  داد که نشییان راهبردهای آموزش تربیت جنسییی نوجوانان ابزار برازش هایشییاخص

شده برابر با df/2X)آزادی  درجه به خی مجذور سبه  ست. همچنین، 40/2( محا  شاخص مقدار ا

اسییت. میزان شییاخص نیکویی  06/0( برابر با RMSEAباقیمانده ) مربعات میانگین ریشییه دوم
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 ؛ شاخص87/0( برابر با AGFIبرازش) نکویی تعدیل شده ؛  شاخص98/0( برابر با GFIبرازش )

؛ 98/0( برابر با CFIشاخص برازش تطبیقی )؛ 96/0( برابر با NFIبونت ) بنتلر هنجار شده برازش

ساس، این بودند. بر 98/0( برابر با  IFIشاخص برازش افزایشی )  ابزار که گرفت نتیجه توانمی ا

 .است برخوردار مطلوبی بسیار برازش راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان از

 

 
 

 راهبردهاي آموزش تربيت جنسی در حالت تخمين استانداردشدهگيري . مدل مرتبه دوآ اندازه2شکل 
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 گيريبحث و نتيجه

 12سنجی راهبردهای آموزش تربیت جنسی نوجوانان شناسایی و روانپژوهش حاضر با هدف 

شد.  16تا  ساس دیدگاه معلمان و والدین انجام  ساس نایرانی بر ا شان داد بر ا ظرات معلمان نتایج ن

های آموزش تربیت جنسییی در بین نوجوانان را ن در پنج مضییمون یا تم کلی برنامهتواو والدین می

سیییازی عی، ظرفیتاجتما –غلبه بر موانع فرهنگی، مالحظات فرهنگی اند از: اعمال کرد که عبارت

 در نظام آموزشی و والدین، راهکارهای آموزش و اصول آموزش.
سمت راهبردها، تأکید بر  ضر در ق غلبه بر موانع فرهنگی در راه آموزش اولین یافته پژوهش حا

سی نوجوانان بود. این یافته با نتایج پژوهش شهری، زارع و های تربیت جن قربانی، زمانی علویجه، 

 ترین راهبردهای( همسییو اسییت. یکی از اولین و مبنایی2011) 1( و کومار و کومار1394مرعشییی )

سخگویی به پرسش سی آنان، برخورد عادی و بهپا ستای تربیت جن سی نوجوانان در را دور های جن

نوعی غلبه بر این مانع فرهنگی های افراطی و پرهیز از تابو انگاری مسییائل جنسییی و به از واکنش

های تربیت کودک و نوجوان اسییت، عدم نظر به اینکه کنجکاوی یکی از نیرومندترین پایه .اسییت

ها منجر به نابودی هرگونه کنجکاوی و های وی و سیرکوب کردن کنجکاویپاسیخگویی به سیؤال

سایر مثابه مسائلی همآنکه برخورد با مسائل جنسی بهشود. حال پرسشگری در آینده می ردیف با 

تواند حالل بسییییاری از ها، میهای کودکان و پرهیز از تابو شیییمردن آنها و پرسیییشکنجکاوی

شکالت شد )قربانی و همکاران،  م ضر با صر حا فرهنگی  -(؛ چراکه اگر تابوهای اجتماعی 1394ع

مانع پرسییش از والدین در رابطه با مسییائل جنسییی شییود، فرزندان برای کسییب اطالعات به منابع 

که این امر مینامطمئن روی می ند  گاهی و آور ناآ له سیییردرگمی،  قب منفی ازجم به عوا ند  توا

سیب شآ شت 2011)کومار و کومار،  ودپذیری منجر  عادی برخورد کردن با (. باید این را در نظر دا

ی رویهگونه مسییائل نیسییت و اتخاذ یکتوجهی به حسییاسیییت اینهای جنسییی، به معنی بیسییؤال

در حیطه همچنین  .و تفریط بهترین راهبرد در این زمینه اسیییت متعادل و پرهیز از هرگونه افراط

سییازی و شییکسییتن ویژه رادیو و تلویزیون نقش مؤثرتری در فرهنگا بههسییالمت جنسییی، رسییانه

ارتقای سییالمت جنسییی و  هایی با هدفتابوهای بدون پایه و اسییاس منطقی دارند و اجرای برنامه

 (. 2000، 2)گروبر و گروب است رسانی صحیح جهت بهبود وضعیت سالمت جنسی ضروریاطالع

اجتماعی در راه  –مالحظات فرهنگی هبردها، رعایت یافته پژوهش حاضر در قسمت رادومین 

آبادی، بابازاده، های میرزایی نجمآموزش تربیت جنسییی نوجوانان اسییت. این یافته با نتایج پژوهش

پرور، شاه علی و جوادنوری روح(، 1396(، بستانی خالصی و همکاران )1393) شریعتی و موسوی

                                                      
1. Kumar & Kumar 
2. Gruber & Grube 
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 تربیت گفت توانهمسیییو اسیییت. می (2011و همکاران ) 2( و گوورگیان1997) 1کیمک (،1398)

 نادیده اندبرآمده آن از نوجوانان که را ایفرهنگی بافت که بود کامیاب خواهد هنگامی جنسییی

 نمایندگی را آن که پیشیییینه فرهنگی و اجتماعی جامعه و در رآس آن خانواده بافت این نگیرد.

شتیبان تواندمی کندمی (. 2011سازد )گوورگیان و همکاران،  را ایبرنامه یا گردد خاص ایبرنامه پ

سالم اندازهبه مذهبی و فرهنگ هیچ در سی به تمایالت ا شده ادغام دینی قوانین با دقیق طورجن  ن

 .دارد تمایالت جنسی مورد در مسلمانان نظرات و هادیدگاه روی زیادی دینی نفوذ تفکرات .است

سالم در سی تمایالت ا سوب تجلی عنوانبه جن شالما، گرجو، می معنویت مح سمرنیک،  س شود )ا

 متصییدیان و ( معتقدند کارشییناسییان1398پرور و همکاران )(؛ بنابراین روح2010، 3میجر و پلمن

سالمی هاییبرنامه اجرای و طراحی با تربیتی باید ساس فرهنگ ایرانی و ا شد، در که بر ا  جهت با

قادی تابوهای حذف یت طهدر راب اعت نان جنسیییی با ترب ند. همچنین میرزایی  تالش نوجوا کن

بادی و همکاران )نجم ند وزارت1393آ قاد دار  و افزایش آگاهی منظوربه وپرورشآموزش ( اعت

ساتید نظرانصاحب همکاری با والدین دانش شی متون تدوین بید به مجرب، و ا سب آموز که  منا

شد، اقدام جامعه فرهنگی و دینی هایارزش با هماهنگ شی هایبرنامه یقیناً .نماید با  والدین آموز

 شد. خواهد هازمینه این در با نوجوانان آنان ارتباط بهبود و والدین آگاهی و دانش باعث ارتقاء

در  سازی در نظام آموزشی و والدینیافته پژوهش حاضر در قسمت راهبردها، ظرفیتسومین 

های بستانی خالصی و همکاران راه آموزش تربیت جنسی نوجوانان است. این یافته با نتایج پژوهش

(، قربانی 1389)تقدیسی  و خویییمرقات ابوالقاسمی،(، 1398(، گلی و محمدی احمدآبادی )1396)

اسییت. ( همسییو 2008) 5شییایکورچ و وان( و تورنبال، وان2008) 4(، ایزوگبارا1394و همکاران )

سی جامع می ضوعات تربیت جن سب از مو تواند به کودکان و نوجوانان کمک کند تا چارچوبی منا

بهداشیییتی و اجتماعی پیچیده و بحرانی را در ذهن ایجاد کنند. فراهم کردن اطالعات دقیق درباره 

ت جنسی تری بیانجامد. والدین در تربیتواند به زندگی سالمروابط جنسی و مسائل مرتبط با آن می

دهی به رفتارهای نوجوانان هستند و همواره ارتباط و تعامل بین فرزندان از عوامل اساسی در شکل

تواند ارتباط معناداری با رفتارهای جنسیییی فرزندان داشیییته باشییید، زیرا این والدین و فرزندان می

اشد )آلن، تیمر تواند یک عامل حفاظتی برای طیف وسیعی از رفتارهای جنسی فرزندان بارتباط می

پذیرترین قشیییر جامعه هسیییتند و نیاز به (. از آنجا که کودکان همواره آسییییب2016، 6و یورکیوزا

خصییوص مادران در خصییوص والدین خود دارند، ارتقای آگاهی والدین بهسییاالن بهحمایت بزرگ

                                                      
1. McKay 
2. Gevorgyan 
3. Smerecnik, Schaalma, Gerjo  Meijer,  & Poelman 
4. Izugbara 
5. Turnbull, Van Wersch, & Van Schaik 
6. Allen, Timmer, & Urquiza 
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ه تربیت جنسی ویژه مادران دربارمورد تربیت جنسی، حائز اهمیت است. ارتقای آگاهی والدین و به

سازمان بهداشت ) دهدطور مستقیم و بارز، سطح آگاهی مناسب فرزندانشان را تحت تأثیر قرار میبه

 (.2014جهانی، 

ستفاده چهارمین  شی مورد ا سمت راهبردها، راهکارهای آموز ضر در ق در راه یافته پژوهش حا

(، 1387فرمهینی فراهانی )های آموزش تربیت جنسیییی نوجوانان اسیییت. این یافته با نتایج پژوهش

محمدجانی، (، 1398پویا و زارعی، زاده؛ محمدیایمانپویا، ؛ نقل از محمدی1395نوری و موسوی )

(، 1396(، مزیدی و خدمتیان )1397(، قلتاش و محمدجانی )1395) یارمحمدیان، کجباف و قلتاش

 هایروش از اسییتفاده ( به1387همسییو اسییت. فرمهینی فراهانی ) (2006) 1لئو، ژائو، گائو و شییاه

ستقیم ست باور این بر و دارد تأکید افراد سنی محدوده و نیاز به توجه با در آموزش غیرم  که ا

 منجر آموزاندانش در نفسعزت و عفت ملکه تقویت به که باشد ایگونهبه باید آموزشی محتوای

 .باشیید نداشییته دنبال به را جنسییی غریزه زودهنگام تحریک و دریپرده چون پیامدهایی و شییده

 جنسی (،  معتقدند تربیت1398پویا و همکاران، ؛ نقل از محمدی1395همچنین نوری و موسوی )

اجتماعی  مطالعات مانند درسی مواد با تلفیق در حتی یا و مستقل درسی ماده یک عنوانبه تواندمی

سی برنامه در شی برای( در پ1397گردد. قلتاش و محمدجانی ) تعریف مدارس در های روش ژوه

ستقیم  سش یادگیری، چهار روش – یاددهی م سد، تفحص و سخنرانی، پر سئله  حل گروهی، پا م

 فراغت، اوقات کردن غنی بودن، اخالقی و الگو روش پنج غیرمسیییتقیم آن، هایبرای روش و

صه از و نهی معروفامر به  اندرز، و موعظه شنهاد و گوییمنکر و ق ستان پی نمایند. مزیدی و می دا

سه روش1396خدمتیان ) سلمان در تربیت ( گزارش کردند که از مقای شمندان م های مورد نظر اندی

صورت ضمنی و صورت تصریحی و مفصل و یا بهها، یا بهآید که تقریباً همه آنجنسی، چنین برمی

غیرمسیییتقیم در دوره عنوان یک روش اند. کاربرد این روش بهمختصیییر از روش الگویی بهره برده

های متنوع و متناسیب با موقعیت از گیری از روشتواند سیودمند باشید. بهرهنوجوانی و جوانی می

سوب میویژگی سی مح سی تربیت جن سا ستفاده ( نیز بر2006و همکاران ) شود. لئوهای ا  از ا

 تأکید جنسی دانش یارتقا وسیله عنوانهای آموزشی بهفیلم از استفاده و موبایل کمک به یادگیری

ندکرده کاران2008) 2کونتون .ا مدجانی و هم قل از مح ید خود پژوهش ( در1395، ؛ ن  کرده تأک

 اندداشته بحث و صحبت خود فراگیران با جنسی مسائل زمینه در که معلمانی از دسته آن که است

ستفاده کرده سخنرانی نمایش و نقش، ایفای هایی چونروش از و  ادراک سطح اندشده موفق اندا

 .کنند. ایجاد جنسی مسائل به نسبت باالتری و بهتر

                                                      
1. Lou, Zhao, Gao, & Shah 
2. Konton 
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در راه آموزش تربیت یافته پژوهش حاضر در قسمت راهبردها، رعایت اصول آموزش پنجمین 

 (،1382 /1998(، فریتاس )1386های ابوطالبی )جنسییی نوجوانان اسییت. این یافته با نتایج پژوهش

و همکاران  1وایکاف ( و1387یکتا و پرند )فقیهی، شییکوهی(، 1396بسییتانی خالصییی و همکاران )

های ( در پژوهش خود نشان دادند آموزش1396بستانی خالصی و همکاران )همسو است.  (2008)

های گروه هدف مانند جنسیت، سن و میزان تحصیالت گروه سالمت جنسی باید مبتنی بر ویژگی

 باید هستند، فهم متفاوت و رشد میزان از نظر استعداد، متربّیان از آنجا کهیران باشد. هدف یا فراگ

موقعیت به توجه با اسییت الزم درواقع .شییود لحاظ هااسییتعداد آن و توان جنسییی مطالب بیان در

پرداخت. باید این را  مطالب و ارائه محتوا به مخاطب ظرفیت با مطابق و مناسب زمان در و فراگیر

شت که اقدام سببهره عدم سبب کاری، به موقعبی در نظر دا سب . شودمی آن از برداری منا تنا

آموزش با نیازهای فردی و سییطح درک و فهم کودکان، یکی از راهبردهای کلی مهم در امر تربیت 

و یادگیری است که در تربیت جنسی نیز بسیار کاربردی و حائز اهمیت است؛ بر اساس این اصل، 

ها در سییینین مختلف های متفاوت آنش باید بر مبنای مراحل رشییید ذهنی کودکان و تواناییآموز

های رشییدی و میزان درک کودک، در ترتیب، توجه به ویژگیاینبه (.1386ریزی شییود )سیییف، پی

های جنسییی کودکان و ارائه اطالعات مربوط به جنسیییت از اهمیت درخور گویی به سییؤالپاسیید

است. در واقع، آموزش مفاهیم جنسی نیز مانند آموزش مفاهیم سایر موضوعات  توجهی برخوردار

تدریج و بر اساس سطح درک و نیازهای رشدی کودک صورت گیرد. این درسی و آموزشی باید به

شود و همگام با رشد کودک و ارتقاء سطح درکش برای ای و عینی آغاز میآموزش، از مفاهیم پایه

 (.1382 /1998یابد )فریتاس، یش میدریافت جزئیات، افزا

مؤلفه آموزش تربیت  5تأیید  از حاکی کمی بخش در تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل هاییافته

جنسی  سالمتبه  توان بیان نمود با وجود اینکه دستیابی. در تبیین این یافته میجنسی نوجوانان بود

سی،از طریق آموزش سعه کلیدی یوظیفه یک های مؤثر و کارای تربیت جن  سالمت یجهت تو

شناخته ازجمله افراد، یهمه برای ست ولی آموزش شدهنوجوانان،  سیاری در جنسی تربیت ا  از ب

ی هاترین چالشیکی از مهم .است بوده روروبه هاییچالش همواره باازجمله فرهنگ ما  هافرهنگ

ست که پیش رو وجود موانع فرهنگی ازجمله تابوها و خط قرمزهای احاطه سی ا سائل جن کننده م

صورت آشکار است.  لذا با های سنتی و عدم وجود گفتمان تربیت جنسی بهعمدتاً ناشی از دیدگاه

سی برای نوجتوجه به اهمیت و ضرورت آموزش ست والدین های مربوط به تربیت جن وانان الزم ا

ناحق، های سیینتی و از بین بردن تابوهایی که بهو مجریان آموزش تربیت جنسییی با غلبه بر دیدگاه

شده ضع  سی و سته به دور آموزش تربیت جن سته یا ناخوا شنایی و آموزش خوا اند؛ راه را برای آ

اسییت که در این راه نوجوانان در جهت مسییائل مربوط به تربیت جنسییی فراهم نمایند. پرواضییح 

                                                      
1. Wyckoff 
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های اسیییالمی، پیشیییینه فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و آموزه -مالحظاتی مانند فرهنگ ایرانی

ها بر کسی پوشیده نیست. همچنین در گردد که لزوم رعایت آنمربوط به دین مبین اسالم مطرح می

صان آموزش ص ست از مربیان و متخ سی نوجوانان الزم ا شود و به دیده بهراه تربیت جن ره گرفته 

آموزش والدین و معلمان در راسییتای آشیینایی آنان با مباحث مربوط به تربیت جنسییی نوجوانان و 

 لزوم تغییر نگرش در آنان مبادرت ورزیده شود. 

های الزم تربیت جنسییی به والدین گردد آموزشبا توجه به نتایج پژوهش حاضییر پیشیینهاد می

آموزش خانواده با حضور متخصصان تربیت جنسی در مدارس و  هایآموزان در قالب برنامهدانش

های الزم در ها و توانمندیهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان آموزشرسانه ملی ارائه گردد. در برنامه

شود.  شت گنجانده  شاوران و مربیان بهدا صوص م سی برای معلمان و به خ صوص تربیت جن خ

گ اسییالمی و ایرانی و مالحظات اجتماعی تدوین و در برنامه جامع تربیت جنسییی با رعایت فرهن

های الزم در رسیییانه ملی با هدف دسیییترس مدارس قرار داده شیییود. سیییعی گردد با تهیه برنامه

های تربیت جنسی برای نوجوانان، قبح گفتمان تربیت جنسی در بین آحاد جامعه شکسته ضرورت

های پژوهش طرح گردد. از محدودیتعنوان یک خواسییته مهم و ضییروری در جامعه مشییود و به

حاضییر این بود که پرسییش و تحقیق در مورد مقوله جنسییی در فرهنگ ایرانی، امری نیسییت که به 

مند راحتی بتوان در بین اقشار جامعه درخواست کرد راجع به آن صحبت نمایند. انتخاب افراد عالقه

صا در بین والدین از دیگر محدود صو شان خ شتراک تجربیات های این پژوهش بود. یکی از یتبه ا

بود که به ناچار محقق از  19-های این پژوهش اپیدمی بیماری کوویدترین محدودیتاسیییاسیییی

 های قسمت کمی پژوهش استفاده کرد.آوری دادهپرسشنامه الکترونیکی برای جمع
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 منابع
 الف. فارسی

(. تبیین تربیت 1389مدحسییین. )السییادات و تقدیسییی، محخویی، عفتابوالقاسییمی، ناریا؛ مرقاتی

مجله دانشکده بهداشت و . آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتداییجنسی دانش

 .39-27(، 2)8، بهداشتی انستیتو تحقیقات

چاپ دوم. قم: مرکز انتشیییارات تربیت دینی از دیدگاه امام علی )ع(، (. 1386ابوطالبی، مهدی. )

 (. ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه

(. بررسی ضرورت وجودی و چگونگی 1391فر، محمدرضا و پاشایی، رقیه. )امینی، محمد؛ تمنایی

آموزان. ی درسیییی مقطع متوسیییطه از دیدگاه دبیران و دانشتوجه به تربیت جنسیییی در برنامه

 .202-169(، 1)1، های برنامه درسیپژوهش

صی، ستانی خال صومه سیمبر، ؛زهرا ب  آموزش تبیین راهبردهای (.1396. )علی سید آذین، و مع

 علوم در کیفی تحقیقات مجلهکیفی.  یک مطالعه :توانمندسییازی بر مبتنی جنسییی سییالمت

 .265-253(، 3)6، سالمت

لدین از 1398پرور، زهرا؛ شیییاه علی، شیییاداب و جواد نوری، مژگان. )روح کات وا (. تبیین ادرا

مجله تحقیقات کیفی در علوم  پسیییران نوجوان؛ یک مطالعه کیفی.های تربیت جنسیییی چالش
 .270-260(، 3)8 ،سالمت

وپرورش. مصیییوب شیییورای عالی انقالب فرهنگی، تائید شیییده در سیییند تحول بنیادین آموزش

7/1/1390. 

تهران: انتشارات  شناسی یادگیری و آموزش(.شناسی پرورشی )روانروان(. 1386. )اکبرسیف، علی

 آگاه.

 الگوی (. طراحی1399و سرمدی، محمدرضا. ) سعیدپور، بهمن اسماعیلی، زهره؛ شیربیگی، مریم؛

بنیاد.  داده نظریة رویکرد با دیدگاه اسییالم: بر تأکید با شییدنجهانی عصییر در جنسییی تربیت

 .138-122(، 3)6پژوهش در دین و سالمت، 

ضا. )صادق صری، علیر سند تحول گزارش روند تدوین و (. 1393زاده قم تائید نهایی مبانی نظری 
مجموعه سییمینارهای تخصییصییی تعلیم و تربیت اسییالمی. مشییهد:  وپرورش.بنیادین آموزش

 .دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیییلی.  مختلف مقاطع در جنسییی تربیت بر گذرا نگاهی (.1387فرمهینی فراهانی، محسیین. )

 .28-19، 1 فصلنامه سالمت روان،

کلیدهای آموزش و مراقبت از سییالمت جنسییی در کودکان و (. 1382 /1998فریتاس، کریسییتال. )

 . مترجم: سارا رئیسی طوسی. تهران: صابرین.نوجوانان
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آموزش جنسی به کودک و نوجوان از  (.1387. )یکتا، محسن و پرند، اکرمنقی؛ شکوهیفقیهی، علی

 .80-51، (7)3، ت اسالمیتربیشناختی. دیدگاه اسالمی و مطالعات روان

(. 1394قربانی، مهسییا؛ زمانی علویجه، فرشییته؛ شییهری، پروین؛ زارع، کوروش و مرعشییی، طیبه. )

ای بر آموزش و ارتقای سییالمت جنسییی آنان. های جنسییی کودکانه: مقدمهشییناخت کنجکاوی

 .210-198(، 3)3، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

(. طراحی چارچوب برنامه درسییی تربیت جنسییی بر 1397) قلتاش، عباس و محمدجانی، صییدیقه.

 .130-101(، 3)3، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمیاساس مبانی تربیت اسالمی. 

(. تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی، نگرش و 1398گلی، فاطمه و محمدی احمدآبادی، ناصر. )

 .92-81(، 2)6، سالمت روان کودکفصلنامه عملکرد مادران در پاسد به سؤاالت دختران. 

(. 1395محمدجانی، صیییدیقه؛ یارمحمدیان، محمدحسیییین؛ کجباف، محمدباقر و قلتاش، عباس. )

های الگوی برنامه درسییی تربیت جنسییی برای دوره نوجوانی بر اسییاس مبانی قرآن و روایت

 .44-19(، 27)7، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی معصومین. 

(. پدیدارشناختی 1398پویا و فرامرز، زارعی، احمد. )زاده؛ علی، محمدیپویا؛ سهراب، ایمانمحمدی

 .334-303(، 55)26، دین و ارتباطاتموانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه. 

یان، محمد. ) با تکیه بر دیدگاه1396مزیدی، محمد و خدمت یت جنسیییی  ئه الگوی ترب های (. ارا

 .183-161(، 25)12، فصلنامه علمی تربیت اسالمی ندیشمندان مسلمان.ا

(. تأثیر 1395ناهید؛ گرمارودی، غالمرضییا؛ شییمشیییری، احمدرضییا و شییکیبازاده، الهام. ) ،مسییتوفی

مجله آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربیت جنسیییی دختران نوجوان. 

 .59-45(، 3)14، بهداشتیدانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات 

(. بررسی 1397زاده، مهدی. )آبادی، حمیدرضا و عربمنظری توکلی، وحید؛ کدیور، پروین؛ حسن

آموزان ناسییازگار. مدار بر سییازگاری تحصیییلی دانشتأثیر آموزش راهبردهای پردازش هیجان

 .258-246(، 66)17، شناختیفصلنامه علمی پژوهشی علوم روان

(. 1393آبادی، خدیجه؛ بابازاده، راحله؛ شیییریعتی، محمد و موسیییوی، سیییید عباس. )میرزایی نجم

مجله دختران نوجوان ایرانی و اطالعات و خدمات بهداشییت باروری و جنسییی؛ مطالعه کیفی. 

 .18-9(، 92)17، زنان، مامایی و نازایی ایران
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Teachers and Parents: Mixed Research 
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This was a mixed-methods research,  aimed to identify and validate sex education 

strategies for 12-to-16 year-old Iranian adolescents based on the perspectives of their 

teachers and parents. Participants in the qualitative phase were 20 sex educators, teachers, 

and parents with scientific expertise or practical experience, selected through theoretical 

purposive sampling. Using semi-structured questions, the participants were interviewed 

about their opinions regarding the principles of sex education and the best and/or most 

important approach to that. The qualitative data was analyzed using content analysis, 

which revealed 19 basic themes regarding sex education strategies. Such principles were 

narrowed down to five basic categories, namely “overcoming cultural barriers", "socio-

cultural considerations", "capacity building in the education system and parents", 

"education strategies", and "principles of Education".   A questionnaire was designed 

accordingly for adolescent sex education. To examine its rigor, this instrument was used 

in the quantitative phase of the study to collect data from a sample of 345 teachers in the 
middle and secondary schools in Khoy and Chaypareh Cities, selected through stratified 

random sampling method. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted 

to examine the validity of the questionnaire. The results revealed sufficient loading for 

the questionnaire items on the relevant factors, thus corroborating its validity. Cronbach’s 

alpha coefficient, on the other hand, corroborated the reliability of the instrument in terms 

of the number of its items. The result of current research can be insightful for educational 

planning with the aim of strengthening adolescent sex education. 
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