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Abstract
The present study conducted to identify and
categorize the issues related to sexuality and
gender posed by elementary students through a
mixed method research in two phases. In the first
phase, the critical issues were identified and
consequently classified employing an action
research design by participation of elementary
school educators of Malayer. The second phase
was conducted in order to prioritize and rank the
derived issues using a questionnaire survey
which responded by 169 elementary teachers.
The data from the first phase of study resulted in
identifying 50 questions classified into the 5
categories including relations and interaction
with others, social values and norms with respect
of sexuality and gender, educational and cultural
context, developmental bases, sexual behavior,
reproduction and pregnancy. According to the
results of category ranking, the category of
relations and interaction with others was ranked
as the first priority and the category of sexual
behavior, and reproduction and pregnancy as the
last priority.
Keywords: Sexuality, Gender, Sexual education,
Curriculum
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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل دانشآموزان دورة ابتددایی
دربارة جنسیت و مسائل جنسی و دسدت بندد اید پرسدشهدا بدا
 در مرحلدة.اسددتداده از رویکددرد تربی ددی در دو مرحلد انمددام شددد
 با بهرهگیر از روش پدژوهش حدی عمدل بدا مشداربت،نخست
مربیان پرورشی مدارس ابتدایی شهر مالیر ب استخراج پرسشها
دانددشآمددوزان دربددارة جنسددیت و مسددائل جنسددی و هم دی طددور
 ب هدف اولویتبندد، در مرحلة دوم.مقول بند آنان م ادرت شد
 معلددو و مربددی پرورشددی161 پرسددشهددا دانددشآمددوزان تعددداد
 دادهها گدردآور شدده از طرید پرسدشنامد.مشاربت داشتند
بست پاسخ با استداده از آزمون فریدم مورد آزمون و مسائل طدر
 نتایج حاصدل از بخدش.شده ب تدکیک هر مقول رت بند شدند
 مسئل منمر شد ب در پدنج05 نخست پژوهش ب شناسایی تعداد
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مقول «مسائل جنسی مدرت ط بدا ارت داط و تعامدل بدا دیگدران» از
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مقدمه

تربیت عبارت است از جریان یا فرایندی منظم و مستمر
برای هدایت روند رشد همهجانبه شخصیت افراد پرورش
یابنده در ابعااد مختفاج جسامانی ،شاناتتی ،هیجاانی،
اجتماعی و اتالقی ( .)Saif, 2007از اینرو ،هدف غاایی
تربیت رشد همهجانبه فرد اسات و ایان فرایناد رشاد از
طریق ایجاد تغییراتای در رفتاار و فراینادهای ذهنای او
قابل مشاهده است .چناین تغییراتای یاادگیری نامیاده
میشود .درواقع ،یادگیری عبارت است از فرایند تغییرات
نسبتاً پایداری کاه در اثار تجرباه در شاناتت (دانا و
فرایندهای ذهنی) ،عواطج (عالیق ،نگرشها ،ارزشهاا و
گرای ها) و مهارت (عمفکردها و فعالیت هاا) یادگیرناده
رخ میدهد ( .)Schunk, 2012این بادان معناسات کاه
یادگیری فقط به تغییرات در دان فرد اطالق نمیشود،
بفکه تغییرات در عواطج و مهارتهاا نیا رخ مایدهاد.
بهعنوان مثال ،یادگیرندگان همچنان که مفاهیم مرباو
بااه جمااع و تفریااق اعااداد را یاااد ماایگیرنااد ،میاا ان
عالقهمندی آنها به مباحث ریاضایات نیا تحات تایثیر
قرار گرفته و بهبود می یابد و نحوه در دست گرفتن مداد
برای نوشتن اعداد را نی تمرین کرده و فرامیگیرند.
بنابراین هدف اساسی تربیت رشد است که باهواساهه
یادگیری تحقق پیدا میکناد .تادریس و سانج زماانی
اثربخ است که به رتاداد و تساهیل فرایناد یاادگیری
منجر شود ( .)Mehrmohammadi, 2000یاادگیری نیا
زمانی تسهیل مایشاود کاه فعالیات تادریس ساازگار و
هماهنگ با ویژگیهاای رشادی یادگیرنادگان طراحای و
سازماندهی شود .بهاینترتیب کانون توجه برنامه مدارس
باید تسهیل حرکت تدریجی باه ساهو و مراحال باارتر
رشد ،پرهی از توقج یا ساکون در یا مرحفاه و تففیاق
ابعاد مختفج رشاد مانناد شاناتتی ،هیجاانی ،اتالقای و
اجتماعی باشد ( .)Miller, 1983تحقق این غایت مستف م
آن است که برنامهری ان درسی و معفمان فهم و شاناتت
کافی از ماهیات رشاد و چگاونگی آن داشاته باشاند تاا
بتوانند تدریس مؤثر و کارآمدی داشته باشند.

تعاریج متعددی از رشد در میان صاحبنظاران ایان
حوزه وجود دارد .در یا جماعبنادی گویاا و جاامع از
تعاریج رشد میتوان گفت رشد عباارت اسات از فرایناد
تغییاارات ماانظم ،دا ماای و مسااتمر در ابعاااد مختفااج
جسمانی ،شناتتی ،عاطفی ،اجتماعی ،جنسی و اتالقای
که از لحظة انعقاد نهفه تاا مارر رخ مایدهاد ( Berk,
 .)2014این تعریج بیانگر آن اسات کاه رشاد فراینادی
مداوم و مستمر است ،به ایان معناا کاه رشاد انساان از
تشکیل نهفه تا پایاان عمار ،باا عباور از مراحفای دارای
ویژگیها و تصوصیات تاص رخ میدهد .ایان تغییارات
در ابعاد مختفج جسمانی ،شناتتی ،هیجانی ،اجتمااعی،
جنسی و اتالقی رخ میدهد .اگرچه معمورً الگوی رشاد
برای همة افراد یکسان در نظر گرفته مایشاود ،اماا هار
فرد برای تود الگوی ویژهای دارد که باا روناد و سارعت
تاص توی رشد مییابد .همین امر سبب میشود کاه
رشد افاراد متفااوت باشاد .ایان تفااوتهاای فاردی در
سال های اولیه کمتر قابل تشخیص است؛ اما بهمارور باا
اف ای سن ،آشکارتر میشود .عالوه بار ایان ،رشاد هار
شخص با فرازوفرودهایی هماراه و دارای جها هاا و در
مواردی نی با افتها و آفتهایی توأم است.
همان گوناه کاه اشااره شاد ،رشاد انساان فراینادی
پیچیده است کاه در ابعااد مختفاج جسامانی ،جنسای،
شااناتتی ،هیجااانی ،اجتماااعی و اتالقاای رخ مایدهااد.
تغییرات در هر مقوله بادون تردیاد بار ابعااد دیگار نیا
تیثیرگذار تواهاد باود؛ بناابراین ،ایان ابعااد باهصاورت
ی طرفه رشد نمیکنند و کامالً با یکدیگر ارتبا دارناد.
بااههرحااال در برنامااه درساای ماادارس ،برتاای از ایاان
جنبه های رشد مورد غففت قارار گرفتاه و جایگااهی در
برنامه درسی مدارس ندارند .ازجمفه ایان ابعااد مغفاول،
مقوله رشد جنسی است که مصداق برناماه درسای پاو
است ( .)Eisner, 1994نادیده گرفتن این مقوله از رشاد
منجر به درک محدود دان آموزان از بهداشت جنسی و
اصول و روش های مؤثر در حفظ آن ،آسیبپذیری آناان
در برابر سوءاساتفاده و بهارهکشای جنسای ،پیامادهای
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منفاای ناشاای از بااارداریهااای ناتواسااته و گسااترش
بیماااریهااای عفااونی مسااری ناشاای از ارتبااا جنساای
نامناسب در میان دان آماوزان مایشاود ( UNESCO,
)2009؛ بنابراین همان گونه کاه صااحبنظاران تعفایم و
تربیت تاطرنشان میکنند ،اثر حیاات جنسای در اناوا
مختفج رفتار نوجوانان دیده میشود و جادا کاردن ایان
امر از سایر جنبههاای فعالیات او منجار باه باروز افکاار
وسواسی و وحشتهای دورة بفوغ در نوجاوان مایشاود.
حتی کودک هم ناوعی فعالیات جنسای از تاود نشاان
میدهد که هنوز رنگ تناسفی نادارد و نادیاده انگاشاتن
آن با تهر جدی همراه است (.)Debesse, 1952
بنابراین ،نهاد تربیت ،نقشی حیااتی در آمااده کاردن
جوانان و کودکان برای نق ها و مسئولیت های آن ها در
ب رگسالی ایفا میکند .آنها برای انتقال به ب رگسالی باه
کسب آگاهی کافی و تجهی به مجموعهای از مهارتها و
دان مناسب برای مسئولیتپذیری در جامعه و زنادگی
جنسی تود نیااز دارناد .عاالوه بار ایان ،در بسایاری از
کشورها ،نوجوانان اولین تجرباه جنسای تاود را زماانی
کسب میکنند که هنوز در مدرسه حضاور دارناد و ایان
موقعیت مدرسه را به فرصت مهمی برای آموزش دربااره
سالمت جنسی و تولیدمثل مبدل میسازد ( UNESCO,
 .)2009با رشد کودکان و نوجوانان و تغییراتی که از نظر
جسمانی در آن ها ایجاد می شاود ساؤارت و مجهاورتی
برای آنها پی تواهد میآید .درصورتیکاه کودکاان و
نوجوانان اطالعات صحیح و آگاهی کافی در ایان زمیناه
نداشته باشند ،جهت یافتن پاسخ پرس هاای تاود باه
گروه همسارن ،مجاالت ،کتاب ،مااهواره و اینترنات و...
مراجعه تواهند کارد .بارتالف نظار والادین و مربیاان
گذشته ،این دستیابی به اطالعات و دان نادرست است
که کودکان و نوجوانان را دچار انحراف جنسی مینماید،
نه اطالعات صحیح و هدایت شده که تود آنان میتوانند
در اتتیار کودکان و نوجوانان قرار دهند .ایان در حاالی
است که در ایران نتایج پژوه ها حاکی از آن است کاه
اقدامات آموزشوپرورش پاسخگوی نیازهای دان آموزان

نبااوده و تااوجهی کااافی در فراینااد تربیاات جنساای
دان آماوزان نشاده و بسایاری از قفمروهاای موضاوعی
مورد غففت واقاع شاده اسات ( Ebrahimi Harestani,
.)Mahram, & Liaghatdar, 2015
در همین راساتا ،مهالعاه حاضار درصادد اسات کاه
ضمن شناسایی پرس های متداول دانا آماوزان دوره
ابتاادایی درباااره مسااا ل جنساای و دسااتهبناادی ایاان
پرس ها ،به ارا اه مجموعاهای از موضاوعات محتاوایی
درزمینة تربیت جنسی بپاردازد .ایان هادف در راساتای
نتایج پژوه هایی است که بر اهمیت تعیاین اهاداف و
اولویت گذاریها در برنامه ری ی آموزشی دورهٔ آماوزش
عمومی برای تحقق آموزشوپرورش حساس به جنسایت
تیکید میکنند که در نظام موجاود نشاانههاایی دال بار
دستیابی به برابری فرصت و رفع نابرابری های جنسایتی
وجود ندارد و حتی در برتی موارد کفیشههای جنسیتی
نیاا مشاااهده ماایگااردد .عااالوه باار ایاان ،نابسااندگی
شاتص های جنسیتی این ضعج را برای برنامهری یهای
تربیتی به وجاود آورده اسات کاه فاقاد تواناایی رزم در
شناسایی فاصفه های جنسیتی در بهرهمنادی از آماوزش
است ( Shykhavandi (2006) .)Zohrehvand, 2006نی
معتقااد اساات کااه یکاای از اساساایتاارین رسااالتهااای
آموزش وپرورش هر کشور ،القاء و تنفیذ هویات مفیای در
جریااان تربیاات اساات و کتااا هااای درساای نقاا
تعیینکنندهای در تکوین و تنفیاذ هویاتهاای جمعای،
جنسیتی ،گروهی و قومی ایفا میکننادShykhavandi .
( )2006طی بررسی کتا های درسی تعفیمات اجتماعی
دوره ابتدایی و راهنمایی نشاان داده اسات کاه تنهاا در
کتا تعفیمات اجتماعی ساال اول راهنماایی تاا حادی
آگاهانه تعادلی در تکاوین هویات جنسایتی دتتاران و
پسران برقرار شاده اسات و در کتاا هاای دوم و ساوم
راهنمایی ،هویت جنسیتی دتتران کمرنگ شاده اسات.
عالوه بر این ها ،نتایج مهالعاات حااکی از آن اسات کاه
سهح آگاهی تانواده ها درزمینة تربیت جنسای ،اتاالق
جنسی و آینده جنسی تربیت کودکاان از حاد متوساط
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پااایینتاار اساات ( & Sobhaninejad, Hommaei,

 .)Aelleien, 2007این امر ایجاا مایکناد کاه برناماه
درسی تربیت جنسی در مدارس اجارا شاود و نخساتین
اقدام در این راستا طراحی و تدوین برنامه درسی است.
با توجاه باه آنچاه گفتاه شاد ،نتاایج ایان پاژوه
میتواند نوعی نیازسنجی آموزشی قفماداد شاود کاه باه
طراحان و برنامهریا ان درسای دوره ابتادایی در تادوین
برنامه درسی مناسب این دوره رهنمودهایی واقعگرایاناه
و برتاسته از نیازهای دان آموزان عرضه نماید.
اهداف پژوهش

 .1شناسایی و مقولاهبنادی مساا ل دانا آماوزان دوره
ابتدایی در ارتبا با جنسیت و مسا ل جنسی
 .2اولویتبندی مساا ل دانا آماوزان دوره ابتادایی در
ارتبا با جنسیت و مسا ل جنسی به تفکی هر مقوله
پرسشهای پژوهش

برای نیل به اهداف پژوه دو پرس زیر مهر گردید:
 .1مسااا ل داناا آمااوزان دوره ابتاادایی در ارتبااا بااا
جنسیت و مسا ل جنسی کدماند و در چاه مقولاههاایی
قرار میگیرند؟
 .2مسا ل اساسی دان آموزان دوره ابتدایی در ارتبا با
جنسیت و مسا ل جنسی به تفکی هر مقوله به ترتیاب
اولویت کدماند؟
روش پژوهش

این پژوه به لحاظ هدف ی پژوه کاربردی اسات
که با بهارهگیاری از رویکارد ترکیبای باا طار متاوالی
Johnson
&
2004; Creswell,
(2003
 .)Onwuegbuzie,اجرا شده است .به این معنا که ابتادا
از رویکرد کیفای و ساپس از رویکارد کمّای در مراحال
مختفج گردآوری و تحفیل دادهها اساتفاده شاده اسات.
بهایانترتیاب ،ابتادا بارای پاساخگویی باه پرسا اول
پژوه (شناسایی مسا ل دان آموزان دوره ابتادایی در
ارتبا با جنسیت و مسا ل جنسی و مقولهبنادی آنهاا)

از رویکرد کیفی با روش پژوه حاین عمال کااربردی
(عمفی) استفاده شد .پژوه در عمل کاربردی (عمفی)،
فرایندی است که با مشارکت پژوهشگران و اعضای یا
نهاد یاا ساازمان (مانناد مدرساه) در پاساخ باه مساا ل
پی آمده برای آنان بهمنظور اتخااذ تصامیمات فکوراناه
سودمند در عمل طراحی و اجرا میشود ( Short,1991؛
 .)Nouri, & Mohamadi, 2016سپس برای پاسخگویی
باااه پرساا دوم پاااژوه (اولویاااتبنااادی مساااا ل
دان آموزان دوره ابتدایی در ارتبا با جنسیت و مسا ل
جنسی به تفکیا هار مقولاه) رویکارد کمّای باا روش
پیمایشی (زمیناهیاابی) طراحای و اجارا شاد .پاژوه
پیمایشی (زمینهیاابی) شاکفی از پاژوه اسات کاه از
طریاق آن باه شناساایی و تبیاین صافات و ویژگایهاا،
نگرش ،احساس و یا دیدگاه گروه یا گاروههاایی از افاراد
نسبت به ی مسئفه ،موضو  ،پدیده ،یاا نهااد پرداتتاه
میشود (.)Nouri, & Mohamadi, 2016
برای گاردآوری داده هاا در بخا نخسات پاژوه
(پرسا اول) از پرسا نامااه بااز پاسااخ اساتفاده شااد.
شرکتکنندگان در پژوه در این بخا هماه مربیاان
پرورشی مدارس ابتدایی شهر مالیر بودناد کاه در ساال
تحصاایفی  1395-96در ایاان مقهااع در جایگاااه مرباای
پرورشی فعالیت میکردند .مربیاان پرورشای باهصاورت
هدفمند با این تاطر انتخا شدند کاه بیشاتر از ساایر
معفمان و کارکنان مدارس در حاوزه مساا ل بهداشات و
سالمت جنسی ارتبا دارند .از تعداد  22مربی پرورشی،
تعداد  10نفر در پژوه مشارکت کردند و پرسشنامهها
را تکمیل و ارسال کردند .برای پاساخگویی باه پرسا
دوم از ی پرس نامه پژوهشگرسااتته بساتهپاساخ در
مقیاس لیکرت استفاده شد و شارکت کننادگان در ایان
بخ از پژوه مشتمل بر تعاداد  169معفام و مربای
پرورشی شاغل به تدمت در مدارس ابتدایی شهر مالیار
بودند که با روش نمونهگیری توشاهای انتخاا شادند.
بهاینترتیب که ابتدا شهر مالیر به چهاار بخا شامال،
جنو  ،شرق و غر تقسیم و از هر ناحیه پانج مدرساه
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بهصورت تصادفی انتخا شد .سپس از هر مدرسه هماه
معفمان پایههای مختفج باهعناوان شارکتکننادگان در
پژوه انتخا شدند.
برای تحفیل داده های بخ نخست پژوه از روش
تحفیل مضمونی به هدف استخراج مسا ل دانا آماوزان
درباره جنسیت و مسا ل جنسی و همینطور مقولهبندی
آنان استفاده شد .داده های بخا دوم پاژوه نیا باا
استفاده از روش های آماار توصایفی (فراوانای ،میاانگین
رتبهها و درصد) مورد تفخیص قرار گرفتناد و ساپس باا
استفاده از آزمون فریدمن معناداری نتایج مورد آزماون و
مسا ل طر شده به تفکی هر مقوله رتبهبندی شدند.
یافتههای پژوهش
پرسش اول :مساائل داناشآماوزان دوره ابتادایی در
ارتباط با جنسیت و مسائل جنسی کدماند؟

برای پاسخگویی به این پرس پژوه از روش پژوه
حین عمل و برای گردآوری دادههاا از پرسا ناماه بااز
پاسخ در دو مرحفه انجام شد .طی مرحفه اول همانگونه
که اشاره شد از میان تعداد  22نفر مربی پرورشی شاغل
به تدمت ،تعداد  10نفر از مربیان پرورشی پرس ناماه
بازپاسخ را تکمیل و ارسال کردند .پرس های طر شده
از آنااان توسااط دان ا آمااوزان مقهااع ابتاادایی درباااره
جنسیت و مسا ل جنسی را فهرست نمایند .پاساخ هاای
دریافتی از شرکت کنندگان در این مرحفه باه شناساایی
تعداد  20مورد پرس منجر شد.
در گام دوم ،اطالعات حاصل از مرحفاه اول پاژوه
با مشارکت مربیان پرورشی شرکتکنناده در پاژوه و
پنج کارشناس درزمینة برنامه درسی مهارتهای زنادگی
و تربیت جنسی مورد پاری اولیه قرار گرفات و ماوارد
مشابه ادغام و ماواردی کاه ارتباا مساتقیم باا اهاداف
پژوه نداشت حذف گردید و موارد باقیمانده در قالاب
ی پرسا ناماه در اتتیاار مربیاان پرورشای مادارس
شهرسااتان مالیاار قاارار گرفاات .در ایاان پرس ا نامااه از
شرکتکنندگان در پژوه تواسته شاد کاه در درجاه

اول معین کنند که آیا دان آموزان مساا ل مهار شاده
در پرس نامه را مهار نماودهاناد و در صاورت مثبات
بودن پاسخ ،به چه می ان این مسا ل را مهر نمودهاناد.
در درجه دوم از شرکتکنندگان در پژوه تواسته شد
که به این نکته اشاره کنند کاه آیاا دانا آماوزان ایان
مسا ل را در قالب دیگری پرسیدهاناد یاا تیار و اگار در
قالب دیگر پرسیده اند آن را بیان نمایند .عالوه بر ایان از
شرکت کنندگان تواسته شد که به سایر مسا ل جنسای
طر شده توساط دانا آماوزان ،اماا منادرج نشاده در
پرس نامه را نی به فهرست اضافه کنند.
در گام سوم ،با استفاده از اطالعات باهدساتآماده از
پرس نامه بازپاسخ ،پرس های پاژوه باا عنایات باه
می ان موافقت اعضای پژوه مورد تصاحیح و ویارای
واقع شدند و درنهایت در  50مورد تالصه شدند .ماوارد
طر شده ساپس بار اسااس وجاوه اشاتراک و افتاراق
طبقهبندی شدند .طبقات استخراج شده مشتمل بر پانج
طبقه بودند که نتاایج آن در جادول ( )1تالصاه شاده
است.
پرسش دوم :مسائل اساسی دانش آموزان دوره ابتدایی
در ارتباط با جنسیت و مسائل جنسی به تفکیا

هار

مقوله به ترتیب اولویت کدماند؟

دادههای حاصل از بخ نخست پژوه در شاکل یا
پرساا نامااه  50پرسشاای در قالااب طیااج لیکاارت 5
درجااهای تنظاایم گردیااد .روایاای محتااوایی پرسشاانامه
مااذکور پااس از بااازبینی و اصااالحات مکاارر توسااط
کارشناسان و متخصصان تربیتی مورد تییید قرار گرفات
و می ان پایایی آن نی از طریق ضاریب آلفاای کرونبااخ
گردید و مقدار  0/93به دست آمد کاه حااکی از اعتباار
باری اب ار گردآوری اطالعات است .این پرس نامه باین
شرکتکننادگان در پاژوه (تعاداد  200نفار معفام و
مرباای پرورشاای) کااه بااه روش نمونااهگیااری تصااادفی
توشاااهای انتخاااا شاااده بودناااد توزیاااع گردیاااد.
پرس نامههایی که بهطور مخادوش و یاا تیفای نااقص
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تکمیاال شااده بااود کنااار گذاشااته شااد و نهایتاااً 169
پرسا ناماه مبناای تحفیال در ایان گاام قارار گرفاات.
دادههای گاردآوری شاده ساپس باا اساتفاده از آزماون
فریاادمن باارای شناسااایی و رتبااهبناادی می ا ان طاار

پرس های جنسی دان آموزان در ارتبا با مقولههاای
پنج گانه مورد تحفیل قرار گرفت که نتاایج آن باه شار
زیر صورتبندی شده است.

جدول  .3مقولههای استخراجی و مفاهیم استنتاج شده از تحلیل مسائل طرح شده توسط شرکتکنندگان در پژوهش
مسائلطرحشده 
مقولهها 

تهایخاصدخترانوپسران
نقشهاومسئولی 

نقشوالدیندرحمایتوهدایتتصمیماتفرزندان
وظیفهخانوادههادرکمکبهفرزنددانبدرایشدناختارزشهداو
رشدشخصیتآنان
شیوههایبیاندوستیوعشقورزیددنومحبدتکدردنبدهافدراد
دیگر
ارزشواهمیتمحبتودوستیبااشخاصدیگر
برابریونابرابریجنسیتی
.1مسائلجنسیمرتبطباارتباطوتعاملبادیگران 

ویژگیهایروابطسالموناسالم

راههایجلوگیریازموردسوءاستفادهواقعشدن

مسئولیتخانوادهدرتربیتفرزند
شیوههایفرزندداشتن

انواعخانواده 
عللوپیامدهایطالق 
ویژگیهایدوستخوب 

شیوههایاحترامبهدیگران 

دالیلافرادبرایازدواجومسئولیتهایآن 

ازدواجموفقوناموفق 
هاوضدارزشها 


ارزش
اشخاصمورداعتمادبرایهرفرد

ارزشهاوهنجارهایاجتماعیمرتبطباجنسیتمسائلجنسی 

.2

گیریهایخوبوبد 
تصمیم 

ویژگیهای

اشخاصمورداطمینانبرایپرسیدنپرسشهایجنسی 

انواعرابطهبادیگران 
افرادمحرمونامحرم 
روشهایکمکاشخاصبهیکدیگر 

مزایاومعایبشبکههایاجتماعی 

آموزشدهندهصحیحدربارهمسائلجنسی 

رسانههای


هایماهوارهای 


مزایاومعایباستفادهازشبکه
نههایفرهنگیوآموزشیمرتبطباجنسیتومسائلجنسی 
.3زمی 
تجاوزجنسیوانواعآن 
سوءاستفادهجنسیوانواعآن 
مسئولیتوتعهددررابطهزناشویی 
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حجابوحدودآنبرایدختروپسر 
تبعیضجنسیتیوانواعآن
عللوعواملایجادمعلولیت 
عللوعواملایجادتفاوتهایمیانافراد

هاوشباهتهایالگویرشددربینپسرانودختران 


تفاوت
تفاوتهایبدنپسرانودخترانباهم 

.4مبانیرشدیمرتبطباجنسیتومسائلجنسی 

چگونگیشکلگیریورشداعضایبدنانسان

چگونگیباردارشدنزنان 
نحوهتشکیلورشدجنیندربدنمادر
چراییوچگونگیبلوغ
حریمخصوصی 
زشتیوزیباییظاهری 
بخشهایمحرمانهوخصوصیبدنانسان 







دالیلناباروریزوجها 


.5رفتارجنسی،تولیدمثلوباروری 

روشهایجلوگیریازبارداری 


انواعرابطهجنسیوزمانمناسبآن 
نشانههایبارداری





هایابتالبهآنها 


هایناشیازمقاربتنادرستوراه

ایدزوبیماری
روشهایمقابلهباآن 
نشانههایایدزو 




چگونگی ارتباطباافراددچاربیماریایددزوسدایربیمداریهدای
ناشیازمقاربت 
نحوهکارکرداندامهایتولیدمثلدرانسان


الف .رتبهبندی مقولههای پنجگانه
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مقولههای پنجگانه
مقوله 

میددددانگین رتبهابعاد  فراوانی  درجددددة مقدددددار سددددطح
رتبهابعاد 

مسائلجنسیمرتبطباارتباطوتعاملبادیگران 

آزادی 

 4/44

1

 1/55

4

 3/01

3

مبانیرشدیمرتبطباجنسیتومسائلجنسی 

 3/44

2

رفتارجنسی،تولیدمثلوباروری 

 1/55

5

ارزشهاوهنجارهای اجتماعی مرتبطبداجنسدیتومسدائل
جنسی 
نههایفرهنگیوآموزشدیمدرتبطبداجنسدیت ومسدائل
زمی 
جنسی 

 322/141  104

کایدو  معناداری 

4

 0/000
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نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد پانج گاناه
مورد بررسی در جدول ( )2نشاان مایدهاد کاه ساهح
معناداری جدول از مقدار آلفای  0/01کوچ تار اسات،
بنابراین حداقل بین رتبه دو مورد از ابعاد ماورد بررسای
تفاااوت معنااادار وجااود دارد؛ بااهعبااارتدیگاار ،از نظاار
دان آماوزان مقولاه «ارتباا و تعامال باا دیگاران» از
بیشترین اهمیت و مقولاه «رفتاار جنسای ،تولیادمثل و
باااروری» از کمتاارین می ا ان اهمیاات برتااوردار اساات؛
بنابراین میتوان رتبهبندی ابعاد پنجگانه مورد بررسای را

از مقوله دارای بیشترین اهمیات باهساوی مقولاه دارای
کمترین می ان اهمیت بهصورت فهرست زیر نشان داد.
 .1مسا ل جنسی مرتبط با ارتبا و تعامل با دیگران
 .2رشد انسان
 .3فرهنگ و جامعه
 .4ارزشها و هنجارهای اجتماعی
 .5رفتار جنسی ،تولیدمثل و باروری
ب .رتبهبندی مسائل طرح شده به تفکی

مقوله

 )3مسائل جنسی مرتبط با ارتباط و تعامل با دیگران
جدول  .1نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی پرسشهای جنسی دانشآموزان در مقوله
«مسائل جنسی مرتبط با ارتباط و تعامل با دیگران»
مسائل 

میددانگین رتبه 
رتبهها 


آزادی 

تهایخاصدخترانوپسران
نقشهاومسئولی 


 5/43

5

نقشوالدیندرحمایتوهدایتتصمیماتفرزندان

 10/41

5

 10/05

1

 10/54

3

ارزشواهمیتمحبتودوستیبهاشخاصدیگر

 10/45

4

برابریونابرابریجنسیتی

 5/14

12

ویژگیهایروابطسالموناسالم


 1/41

10

راههایجلوگیریازموردسوءاستفادهواقعشدن


 5/54

13

مسئولیتخانوادهدرتربیتفرزند

 10/32

5

شیوههایفرزندداشتن


 5/15

15

انواعخانواده 

 1/15

4

عللوپیامدهایطالق 

 5/50

14

ویژگیهایدوستخوب 


 11/25

1

شیوههایاحترامبهدیگران 


 11/04

2

دالیلافرادبرایازدواجومسئولیتهایآن 


 5/45

11

ازدواجموفقوناموفق 

 5/41

 15

وظیفهخانوادههادرکمکبهفرزندانبدرایشدناخت
ارزشهاورشدشخصیتآنان

وههایبیاندوستیوعشقورزیدنومحبتکردن
شی 
بهافراددیگر

فراوانی  درجددددة مقدددددار سددددددطح

 414/532  134

کایدو 

 15

معناداری 

 0/000
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جدول ( )3نتایج آزماون فریادمن بارای رتباهبنادی
پرس های مرتبط با مقوله «مسا ل جنسای مارتبط باا
ارتبا و تعامل با دیگران» را نشان میدهاد .بار اسااس
یافته های جدول سهح معناداری از مقادار آلفاای 0/01
کوچ تر است ،پس نتیجه گرفته میشاود کاه حاداقل
بین رتبه دو مورد از پرس های مرتبط با مقوله ارتباا
و تعاماال بااا دیگااران تفاااوت معنااادار وجااود دارد؛
بهعبارتدیگر ،در ارتبا با پرس هاای مارتبط باا ایان
مقوله ،ل وم پرداتتن باه تبیاین «ویژگای هاای دوسات
تو » بیشترین اهمیت را دارد؛ چراکاه ایان پرسا را
دان آموزان بی از سایر پرس هاای مرباو باه ایان
مقوله مهر کردهاناد و پرسا مرباو باه لا وم ارا اه
توضیح راجع به «ازدواج موفق و ناموفق» کمتر از ساوی
دان آموزان مهر شده است و لذا میتاوان ادعاا نماود
که پرداتتن به این موضاو از کمتارین میا ان اهمیات
برتوردار اسات .بار ایان اسااس ،مایتاوان رتباهبنادی
پرس های جنسی دان آموزان در مقوله مسا ل جنسی
مرتبط باا ارتباا و تعامال باا دیگاران را از مهامتارین
پرس به کماهمیتترین پرس به نحو زیر نشان داد:
 .1ویژگیهای دوست تو

 .2شیوههای احترام به دیگران
 .3شیوه های بیاان دوساتی و عشاق ورزیادن و محبات
کردن به افراد دیگر
 .4ارزش و اهمیت محبت و دوستی به اشخاص دیگر
 .5نق والدین در حمایت و هدایت تصمیمات فرزندان
 .6مسئولیت تانواده در تربیت فرزند
 .7وظیفه تانوادهها در کم به فرزندان بارای شاناتت
ارزشها و رشد شخصیت آنان
 .2نق ها و مسئولیتهای تاص دتتران و پسران
 .9انوا تانواده
 .10ویژگیهای روابط سالم یا ناسالم
 .11دریل افراد برای ازدواج و مسئولیتهای آن
 .12برابری و نابرابری جنسیتی
 .13راههای جفوگیری از مورد سوءاستفاده واقع شدن
 .14عفل و پیامدهای طالق
 .15شیوههای فرزند داشتن
 .16ازدواج موفق و ناموفق
 )5ارزشها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با جنسایت و
مسائل جنسی

جدول  .7نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی پرسشهای جنسی دانشآموزان در مقوله ارزشها و هنجارهای اجتماعی
مرتبط با جنسیت مسائل جنسی
مسائل 

میانگین
رتبهها 


رتبه  فراوانی 

هاوضدارزشها 


ارزش

 3/24

4

اشخاصمورداعتمادبرایهرفرد

 3/54

3

گیریهایخوبوبد 
هایتصمیم 


ویژگی

 4/05

1

 2/54

5

انواعرابطهبادیگران 

 3/24

5

افرادمحرمونامحرم 

 3/45

2

اشخاصمورداطمیندانبدرایپرسدیدنپرسدشهدای
جنسی 

 150

درجة

مقدارکای

سطح

آزادی 

دو 

معناداری 

 111/113

5

 0/000
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نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مساا ل مارتبط
بااا مقولااه ارزشهااا و هنجارهااای اجتماااعی ماارتبط بااا
جنسیت مسا ل جنسی در جدول ( )4نشاان داده شاده
است .این جدول نشان میدهد کاه ساهح معنااداری از
مقدار آلفای  0/01کوچ تر اسات ،پاس نتیجاه گرفتاه
میشود که حداقل باین رتباه دو ماورد از پرسا هاای
مرتبط با مقوله ارزش ها و هنجارهاای اجتمااعی تفااوت
معنادار وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،در باین پرسا هاای
جنساای دانا آمااوزان در ارتبااا بااا مقولااه ارزشهااا و
هنجارهاااای اجتمااااعی ،پرسااا «ویژگااایهاااای
تصمیمگیری های تو و بد» بی از سایر پرس هاای
این مقوله از سوی دان آموزان مهر شاده و لاذا ایان
موضااو در برنامااهدرساای تربیاات جنساای از بیشااترین
اهمیت برتوردار بوده و پرس مربو به ل وم شاناتت
«اشخاص مورد اطمیناان بارای پرسایدن پرسا هاای
جنساای» از کمتاارین می ا ان اهمیاات برتااوردار اساات،
چراکه بر اساس ادعای پاسخدهندگان این پرس کمتار

از سایر پرس های این مقوله مهر شده است .بار ایان
اساااس ماایتااوان رتبااهبناادی پرساا هااای جنساای
دان آموزان در مقوله ارزش هاا و هنجارهاای اجتمااعی
مرتبط باا جنسایت مساا ل جنسای را از پرسا دارای
بیشترین اهمیت به سوی پرس دارای کمتارین میا ان
اهمیت بهصورت زیر نشان داد:
 .1ویژگیهای تصمیمگیریهای تو و بد
 .2افراد محرم و نامحرم
 .3اشخاص مورد اعتماد برای هر فرد
 .4ارزشها و ضد ارزشها
 .5انوا رابهه با دیگران
 .6اشخاص مورد اطمینان بارای پرسایدن پرسا هاای
جنسی
 )1زمینههای فرهنگی و آموزشی مرتبط با جنسایت و
مسائل جنسی

جدول  .9نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی پرسشهای جنسی دانشآموزان در مقوله زمینههای فرهنگی و آموزشی
مرتبط با جنسیت و مسائل جنسی
مسائل 

میانگین
رتبهها 


رتبه 

روشهایکمکافرادبهیکدیگر 


 5/44

1

مزایاومعایبشبکههایاجتماعی 


 5/15

2

آموزشدهندهصحیحدربارهمسائلجنسی 

رسانههای


 4/25

5

ماهوارهای 

مزایاومعایباستفادهازشبکههای


 5/53

4

تجاوزجنسیوانواعآن 

 3/44

1

سوءاستفادهجنسیوانواعآن 

 3/14

4

مسئولیتوتعهددررابطهزناشویی 

 3/54

5

حجابوحدودآنبرایدختروپسر 

 5/54

3

تبعیضجنسیتیوانواعآن

 4/55

5

نتایج آزمون فریدمن برای رتباهبنادی پرسا هاای
مرتبط با مقوله «زمینه های فرهنگی و آموزشای مارتبط
با جنسیت و مسا ل جنسی» در برناماه تربیات جنسای

فراوانی 

درجة
آزادی 

 312/453  150

مقدار

سطح

کایدو  معناداری 

5

 0/000

مندرج در جدول ( )5نشان میدهد که سهح معنااداری
جدول از مقدار آلفای  0/01کوچا تار اسات ،بناابراین
می توان ادعاا نماود کاه حاداقل باین رتباه دو فقاره از
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پرس های مرتبط باا مقولاه فرهناگ و جامعاه تفااوت
معنااادار وجااود دارد؛ بااهعبااارتدیگاار ،در ارتبااا بااا
پرس های مرتبط با این مقوله ،ل وم پرداتتن به تبیین
«روش های کم افاراد باه یکادیگر» نسابت باه ساایر
پرسا هاای ایاان مقولاه بیشاتر توسااط دانا آمااوزان
پرسیده شاده و از بیشاترین اهمیات برتاوردار اسات و
پرس مربو به لا وم تبیاین «سوءاساتفاده جنسای و
انوا آن» در مقایسه با سایر پرس های این مقوله کمتر
مهر شده و لذا حاا کمتارین میا ان اهمیات اسات؛
بنااابراین ماایتااوان رتبااهبناادی پرس ا هااای جنساای
دان آموزان در مقوله زمیناههاای فرهنگای و آموزشای
مرتبط با جنسیت و مساا ل جنسای را از پرسا دارای

بیشترین اهمیت به پرس دارای کمترین می ان اهمیت
بهصورت زیر دستهبندی نمود:
 .1روشهای کم اشخاص به یکدیگر
 .2م ایا و معایب شبکههای اجتماعی
 .3حجا و حدود آن برای دتتر و پسر
 .4م ایا و معایب استفاده از شبکههای ماهوارهای
 .5تبعیض جنسیتی و انوا آن
 .6رسانههای آموزشدهنده صحیح درباره مسا ل جنسی
 .7تجاوز جنسی و انوا آن
 .2مسئولیت و تعهد در رابهه زناشویی
 .9سوءاستفاده جنسی و انوا آن
 )7مبانی رشدی مرتبط با جنسیت و مسائل جنسی

جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی شاخصهای مرتبط با مقوله مبانی رشدی مرتبط با جنسیت و مسائل جنسی
میانگینرتبهها 


رتبه 

مسائل 
عللوعواملایجادمعلولیت 

 5/34

1

عللوعواملایجادتفاوتهایمیانافراد


 5/20

2

 5/54

4

تفاوتهایبدنپسرانودخترانباهم 


 5/44

5

چگونگیشکلگیریورشداعضایبدنانسان


 5/54

3

چگونگیباردارشدنزنان 

 4/32

10

نحوهتشکیلورشدجنیندربدنمادر

 4/34

4

چراییوچگونگیبلوغ

 5/11

5

حریمخصوصی 

 5/52

5

زشتیوزیباییظاهری 

 1/25

1

تفاوتهاوشباهتهایالگویرشدددرمیدانپسدرانو
دختران 

نتایج آزمون فریدمن برای رتباهبنادی پرسا هاای
جنسی مرتبط با مقوله مبانی رشدی مرتبط با جنسایت
و مسا ل جنسای در برناماه تربیات جنسای منادرج در
جدول ( )6نشان میدهد که سهح معنااداری جادول از
مقدار آلفای  0/01کوچ تر است ،لذا میتوان ادعا کارد
که حداقل بین رتبه دو فقره از پرسا هاای مارتبط باا

فراوانی  درجةآزادی 

 151

 112/201

مقدار

سطح

کایدو  معناداری 

4

 0/000

مقوله مربو به رشد انسان تفاوت معناادار وجاود دارد؛
بهعبارتدیگر ،درباره پرس های مرتبط باا ایان مقولاه،
پرس مربو به لا وم پارداتتن باه تبیاین «زشاتی و
زیبااایی ظاااهری» بیشااتر از سااایر پرس ا هااا از سااوی
دان آموزان مهار شاده و لاذا از بیشاترین اهمیات و
پرس مربو باه بیاان «چگاونگی باردارشادن زناان»
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کمتر پرسیده شده و لذا این موضو در مقایسه با ساایر
پرس ا هااای ایاان مقولااه از کمتاارین می ا ان اهمیاات
برتوردار است .بر اساس آزمون فوق میتوان رتبهبنادی
پرس های جنسی دان آموزان در مقوله مبانی رشادی
مرتبط با جنسیت و مساا ل جنسای را از پرسا دارای
بیشترین اهمیت به سوی پرس دارای کمتارین میا ان
اهمیت بهصورت فهرست زیر نشان داد:
 .1زشتی و زیبایی ظاهری
 .2عفل و عوامل ایجاد تفاوتهای میان افراد
 .3چگونگی شکلگیری و رشد اعضای بدن انسان

 .4تفاوتها و شباهتهای الگوی رشد در میان پساران و
دتتران
 .5حریم تصوصی
 .6تفاوتهای بدن پسران و دتتران با هم
 .7عفل و عوامل ایجاد معفولیت
 .2چرایی و چگونگی بفوغ
 .9نحوه تشکیل و رشد جنین در بدن مادر
 .10چگونگی باردارشدن زنان
ه) رفتار جنسی ،تولیدمثل و باروری

جدول  .4نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی پرسشهای مرتبط با مقوله رفتار جنسی ،تولیدمثل و باروری
میانگین

مسائل 

رتبهها 


رتبه  فراوانی 

بخشهایمحرمانهوخصوصیبدنانسان 


 5/43

1

انواعرابطهجنسیوزمانمناسبآن 

 5/11

2

نشانههایبارداری


 4/55

5

دالیلناباروریزوجها 


 4/45

4

روشهایجلوگیریازبارداری 


 4/15

5

آنها 
هایناشیازمقاربتنادرستوراههایابتالبه 


ایدزوبیماری

 4/45

5

نشانههایایدزومقابلهباآن 


 5/05

3

 5/01

4

 4/52

1

چگونگیارتباطباافراددچاربیماریایدزوسایربیماریهایناشیاز
مقاربت 
نحوهکارکرداندامهایتولیدمثلدرانسان


نتایج آزمون فریدمن برای رتباهبنادی پرسا هاای
مرتبط با مقوله «رفتار جنسی ،تولیادمثل و بااروری» در
جدول ( )7نشاان داده شاده اسات .ایان جادول نشاان
ماایدهااد کااه سااهح معناااداری از مقاادار آلفااای 0/01
کوچ تر است ،بنابراین نتیجه گرفته میشود که حداقل
بین رتبه دو مورد از پرس های مرتبط با مقوله «رفتاار
جنسی ،تولیدمثل و باروری» تفاوت معنادار وجاود دارد؛
بهعبارتدیگر ،در ارتبا با پرس هاای مارتبط باا ایان
مقوله ،دان آموزان پرس مربو به ضارورت شاناتت
«بخ های محرمانه و تصوصی بدن» را بیشتر پرسایده

درجة

مقدار

سطح

آزادی  کایدو  معناداری 

 14/522  151

5

 0/000

و از بیشااترین اهمیاات و پرساا مربااو بااه «دریاال
ناباروری زوج ها» را کمتر مهر کاردهاناد و از کمتارین
می ان اهمیت برتوردار است؛ بنابراین بر اسااس جادول
فوق میتوان رتبهبندی پرس های جنسی دان آماوزان
در مقولااه «رفتااار جنساای ،تولیاادمثل و باااروری» را از
پرس ا دارای بااارترین رتبااه بااهسااوی پرس ا دارای
پایینترین رتبه به نحو زیر صورتبندی نمود:
 .1بخ های محرمانه و تصوصی بدن انسان
 .2انوا رابهه جنسی و زمان مناسب آن
 .3نشانههای ایدز و مقابفه با آن
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 .4چگونگی ارتبا با افراد دچار بیماریهای ایدز و سایر
بیماریهای ناشی از مقاربت
 .5ایدز و بیماریهای ناشی از مقاربت نادرست و راههای
ابتال به آنها
 .6نشانههای بارداری
 .7نحوه کارکرد اندامهای تولیدمثل در انسان
 .2روشهای جفوگیری از بارداری
 .9دریل ناباروری زوجها
بحث و نتیجهگیری

مفهوم تربیت جنسای باه رویکاردی ساازگار باا رشاد و
متناسب با فرهنگ به تادریس دربااره مساا ل و رواباط
جنسی اشاره دارد که بر اطالعات عفمی ،دقیق ،واقعای و
درست مبتنی اسات .ایان رویکارد فرصات هاایی بارای
کودکااان و نوجوانااان فااراهم ماایکنااد تااا ارزشهااا و
نگاارشهااای تااود را شناسااایی کننااد و مهااارتهااای
تصمیمگیری ،ارتبا و کاه تهر در ارتبا با بسیاری
از جنبه های مرتبط باا مساا ل جنسای را کساب کنناد
( .)Nouri, & Mousavi, 2016با درک چنین اهمیات و
حساسیتی ،مهالعة حاضر با هدف شناسایی پرس هاای
متداول دان آموزان دوره ابتدایی دربارة مسا ل جنسای
و دستهبندی این پرسا هاا باا بهارهگیاری از رویکارد
ترکیبی با طر متوالی در دو مرحفاه انجاام شاد .نتاایج
حاصل از بخ نخست پژوه به شناساایی تعاداد 50
مسئفه منجر شد که در پنج مقوله مسا ل جنسی مرتبط
با ارتباا و تعامال باا دیگاران ،ارزش هاا و هنجارهاای
اجتماعی مرتبط با جنسیت مسا ل جنسی ،زمیناه هاای
فرهنگی و آموزشی مرتبط با جنسیت و مسا ل جنسای،
مبانی رشدی مرتبط با جنسیت و مسا ل جنسای ،رفتاار
جنسی ،تولیدمثل و بااروری طبقاهبنادی شادند .نتاایج
آزمون فریدمن برای رتباه بنادی ابعااد پانجگاناه ماورد
بررسی نشان داد که مقوله «مساا ل جنسای مارتبط باا
ارتبا و تعامل با دیگران» از بیشترین اهمیات و مقولاه

«رفتار جنسی ،تولیدمثل و بااروری» از کمتارین میا ان
اهمیت برتوردار است.
شرکتکنندگان در ایان پاژوه در مقولاه مساا ل
جنسی مرتبط باا ارتباا و تعامال باا دیگاران مباحاث
درباره ویژگیهای دوست تو  ،شایوههاای احتارام باه
دیگران و شیوههاای بیاان دوساتی و عشاق ورزیادن و
محبت کردن باه افاراد دیگار را از دساته پرسا هاای
اساسی دان آموزان در ایان ارتباا قفماداد کردناد .در
مقوله ارزشها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با جنسایت
و مسا ل جنسی ،پرسا هاای مارتبط باا ویژگایهاای
تصمیمگیریهای تو و باد ،افاراد محارم و ناامحرم و
اشخاص مورد اعتماد برای هار فارد از بیشاترین امتیااز
برتااوردار بودنااد .مسااا ل ماارتبط بااا روشهااای کم ا
اشخاص به یکدیگر ،م ایا و معایب شبکههای اجتماعی و
حجااا و حاادود آن باارای دتتاار و پساار در مقولااه
زمینههاای فرهنگای و آموزشای مارتبط باا جنسایت و
مسا ل جنسی دارای اولویت اعالم شدند .در مقوله مبانی
رشدی مرتبط با جنسیت و مسا ل جنسی ،پرس هاای
مربو به زشتی و زیبایی ظاهری ،عفل و عوامال ایجااد
تفاوتهای میان افاراد و چگاونگی شاکلگیاری و رشاد
اعضااای باادن انسااان توسااط شاارکتکنناادگان در ایاان
پژوه از مسا ل دارای اولویات در ایان مقولاه قفماداد
شدند .آنها همچنین به پرسا هاای دانا آماوزان در
حیهههای بخ های محرمانه و تصوصی بادن انساان،
انوا رابهه جنسی و زمان مناسب آن و نشانههای ایدز و
مقابفه با آن باهعناوان مساا ل اساسای در مقولاه رفتاار
جنسی ،تولیدمثل و باروری اشاره کردند.
این نتایج نشان میدهاد کاه دانا آماوزان ابتادایی
بهصورت جدی با مسا ل مرتبط با تربیت جنسی درگیار
هستند؛ بنابراین ضرورت ارا ه تربیت جنسای در برناماه
مدارس را توجیه مینماید .اگرچه در گذشته بسایاری را
عقیده بر این بود که ال امی بر وجود تربیات جنسای در
مدرسه نیست ،اما در حال حاضر قشر عظیمی را عقیاده
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بر این است که مدرسه باید به این امار بپاردازد و فقاط
بحث بر سر این است کاه آغااز تربیات جنسای در چاه
مقهع یا پایهای از تحصیل باشد ( .)Smith, 2006نتاایج
مهالعات اتیر حاکی از آن است که بسایاری از معفماان
تمایل دارند تا درباره تربیت جنسی آموزش ویژه دریافت
کنند؛ چراکه تود را متعهد باه ارا اه اطالعاات دقیاق و
معتبر به دان آموزانی میدانند کاه ایان اطالعاات را از
من ل نمیتوانند دریافت کنناد ( Eisenberg, Sieving,
 .)Oliphant, and Resnick, 2010مهاامتاارین هاادف
تربیت جنسی از نظر معفمان آموزش حاس مسائولیت و
آگاهی از واقعیت های مسا ل جنسای باه دانا آماوزان
است ( .)Kontula, 2010مهالعاتی نیا وجاود دارد کاه
اغفب والدین بر ضرورت ارا ه برنامه درسی تربیت جنسی
سازگار باا رشاد در مادارس موافاق هساتند ( McKee,
.)Ragsdale, and Southward, 2014
در اغفااب کشااورها ،کودکااان بااهویااژه کودکااان در
محدوده سنی  5تا  13سال ،نسبتاً زماان بیشاتری را در
مدرسه سپری میکنناد؛ بناابراین مادارس امکاان ارا اه
فرصت های عمفی پیوسته و مستمر بارای شامار زیااد و
متنوعی از نوجواناان را فاراهم مایکنناد ( UNESCO,
 .)2009سیستم مدرسه از مجموعهای زیرساتتها مانند
معفمان دارای مهارت و اطالعاات معتبار و فرصاتهاای
برنامه ری ی بفندمدت از طریق برنامه های درسی رسامی
برتوردار است .مدیران و مسئولین مدرسه دارای توانایی
ساااماندهی بساایاری از جنبااههااای محاایط یااادگیری و
تبدیل آن به مکاانی حماایتگر را دارا هساتند .مادارس
همچنین بهعنوان مراکا حمایات اجتمااعی ،مؤسساات
قابلاعتمادی هستند که کودکان ،والادین ،تاانوادههاا و
سایر افراد جامعه را با دیگر تدمات (برای مثال تادمات
بهداشتی) باه هام پیوناد مایدهناد .بار اسااس نتاایج
مهالعات انجام شده ،ازجمفاه (،)Pokharel et al., 2006
مدرسه میتواند با مدیریت دقیق و هوشامندانه در ارا اه
مسا ل تربیت جنسی نوجوانان سهیم شوند؛ اما معفماان
نیاز دارند تا از نظر فرهنگی ،آموزش درسات و مناسابی

درباره اهمیت اطالعات بهداشت و سالمت جنسی بارای
نوجوانان دریافت کنند تا بدانند چگونه این موضو را به
آنان آموزش دهند .در ایران نی شواهد پژوهشی حااکی
از آن اساات کااه مربیااان بهداشاات ماادارس ابتاادایی باار
ضرورت تربیت جنسای توافاق دارناد ( Abolghasemi,
 .)MerghatiKhoei, & Taghdissi, 2010همخاوان باا
این نتایج ،پژوه  )2011( Amini, et alنی بر ضرورت
گنجاندن محتوا و تجاار یاادگیری مارتبط باا تربیات
جنساااای در دوره متوسااااهه از دیاااادگاه دبیااااران و
دان آموزان حکایت دارد.
تربیت جنسی صحیح و هدایت شده میتواناد باعاث
حفااظ کودکااان و نوجوانااان از سوءاسااتفاده جنساای،
بهره کشی جنسی و انحرافات جنسای دیگار شاود .ایان
فرایند به رشد جنسی سالم ،بهداشت و روابط توشاایند
زناشویی و نق های جنسی کم مایکناد ( Santruk
 .)in Amini, et al, 2011نتایج یافتههای پژوهشای نیا
کارآمدی تیثیرات برنامههاای تربیات جنسای بار رفتاار
جنسی را تییید میکند .بهعنوان مثال ،نتیجه فراتحفیال
مشتمل بر  27مهالعه از سراسار جهاان ( 29مهالعاه از
کشورهای درحال توسعه 47 ،مورد از ایارتمتحده و 11
مورد از دیگر کشاورهای توساعهیافتاه) مانعکسکنناده
تیثیرات مثبت برنامه های تربیت جنسی بر رفتار جنسای
دان آموزان در ابعاادی همچاون کااه شارو رابهاه
جنسی ،کاه فراوانای رابهاه جنسای ،کااه تعاداد
شرکای جنسای ،افا ای میا ان اساتفاده از روشهاای
پیشگیری از بارداری و کاه می ان رفتارهاای پرتهار
در روابط جنسی بوده است ()UNESCO, 2009
با توجه به آنچه گفته شد ،تربیت جنسی ساازگار باا
رشد برای هماه کودکاان و نوجواناان در درون و بیارون
مدرسه حا اهمیات اسات .مادارس و ساایر مؤسساات
آموزشی ازاین جهت مکان هاایی مناساب بارای آماوزش
درباره مسا ل جنسی ،روابط HIV ،و دیگر بیمااریهاای
ناشی از مقاربت هستند که کودکاان و نوجواناان بخا
گساتردهای از زناادگی تااود را در آن مکاانهااا بااه ساار
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