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The main purpose of this study was to determine the gap between the current and
desired status of sexual education in the first year of high school, corresponding to
the document of fundamental change. The statistical population included all
teachers and executive agents of the first secondary schools of Hamedan province.
The statistical sample of the study was 380 male and female first secondary
school teachers of Hamedan province who were selected by multi-stage cluster
random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire of
5-point Likert scale. The content validity of the questionnaire was evaluated using
CVR coefficient and the reliability of the questionnaire was evaluated using
Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using t-test in SPSS22 software.
The results of the research have shown that between the current and desirable
situation of sexual education of junior high school students in the components,
familiarity with puberty and adolescence; Strengthening sexual identity and
gender-appropriate behaviors; Identifying the differences between girls and boys
and protecting them from harm and high-risk sexual behaviors There is a gap and
needs serious attention.
Keywords: Current and Favorable Situation of Sexual Education, Junior High
School, Document of Fundamental Change, Hamedan Province.
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چکيده
هدف اصلی این پژوهش ،تعیین میزان شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی در دوره
اول متوسطه ،متناظر با سند تحول بنیادین بوده است .روش تحقیق از نظر هدف کااربرد ،،ناود دادههاا
کمی و با توجه به روش اجرا ،پیمایشی است .جامعه آمار ،،شامل کلیه دبیران و عوامل اجرایی مادار
متوسطه اول استان همدان بوده است .نمونه آمار ،پژوهش  380نفر از معلمان مارد و زن دوره متوساطه
اول استان همدان بوده که به روش نمونهگیر ،تصادفی خوشها ،چندمرحلها ،انتخااب شادهاناد .ابازار

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:
1399/9/2

گردآور ،اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته از نود طیف پنج رتبها ،لیکرت بوده است .روایای محتاوایی

تاریخ پذیرش:

پرسشنامه با استفاده از ضریب  CVRو پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا ،کرونباا موردبررسای و تائیاد

1400/10/22

قرار گرفته است .در تحلیل دادهها از آزمون آمار T ،در محیط نرمافازار ا

پای ا

ا

اساتفاده شاده

است .نتایج تحقیق نشان داده است ،بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسای داناش آماوزان دوره
متوسطه اول در مؤلفهها ،،آشنایی با بلوغ و دوره نوجوانی؛ تقویت هویت جنسای و رفتارهاا ،مناساب
جنسیت؛ شناسایی تفاوتها ،دختر و پسر و محافظت از آسیبها و رفتارها ،پرخطار جنسای ،شاکاف
وجود دارد و نیاز به توجه جد ،دارد.
کليدواژهها :وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی؛ دوره اول متوسطه؛ سند تحول بنیادین؛
استان همدان.
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تعیین شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش

مقدمه و بیان مسئله
تربيت جنسي يكي از حوزههای چالشانگيز تعليموتربيت در جوامع مختلف ،ازجمله جامعههی
ايران است .كه همواره به دليل وجود پارهای از ابهامها و سوءتفاهمهای نظری و فكری و نيز موانع
اجرايي با مشكالت فراواني دستبهگريبان بوده و همهي امهر زمينههسهاز ايجهاد و بهروز بسهياری از
معضالت اجتماعي و انحرافهای رفتاری در ميان نسل جوان و بهتبع آن ،صرف هزينههای سنگي
جهت مقابله با اي انحرافات توسط نهادها و سازمانهای ذیربط است .نقهش مررسهه و مربيهان در
مريريت رفتارهای جنسي نوجوان و ارائههی آمهوز ههای مناسه

در ايه زمينهه موردقبهو اكثهر
2

جوامههع بههوده اسههت (صههادم مقههرم و همكههاران2005 ،1؛ تههرن بهها و همكههاران  ،2008،اسههكاتر و
همكاران .)2008،3بازبيني و توسعه آموز

جنسي در مرارس بعضي جوامع موضوع آساني نيسهت

و هنوز ترس و اضطراب از صحبت كردن در مورد مسائل جنسهي وجهود دارد(اسهكرتي ،2000،4
هاوكز .)1996،5اختالف نظر و سليقه در چرايي و چگونگي ارائهی آموز های جنسي در مرارس
ديهههره مه هيشهههود (اسهههكاتر و همكهههاران2008،؛ آنسهههتاكيو و همكهههاران2008 ،6؛ مقهههرم زاده و
همكاران .)2002،7با توجه به اختالفنظرها در مورد حرود و چگونگي ارائه آموز ههای مهرتبط
تربيت جنسي ،در اي پژوهش سهنر تحهو بنيهادي آمهوز وپهرور  ،بههعنهوان برنامهه راهبهردی
آموز وپرور

و يكي از گستردهتري طرحهای نرمافزاری كه با تأكير بر جنبههای كيفي ،رابطه

عناصر نظام در درون و با محيط پيرامون و مباحه

سهاختاری تهروي شهره اسهت ،مهال

حهرود

تربيت جنسي در نظر گرفتهه شهره اسهت .قلمهرو سهنر تحهو بنيهادي  ،عرصههههای توسهعه اعهم از
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي را در آموز وپرور
ميكنر .اي سنر پايه ،مال

دربر ميگيرد و بهرای آنهها تعيهي تكليهف

و راهنمای تصميمگيریهای اساسي برای هرايت راهبردی ،نظارت و

ارزشيابي نظام تعليموتربيت رسمي عمومي بهمنظهور تحقه تحهو ت محتهوايي و سهاختاری اسهت
(رعنايي .)44:1393با توجه به اهميت تربيت جنسي در دوره نوجواني  ،در ايه پهژوهش وضهعيت
تربيت جنسي در دوره متوسطه او كه مصادف با دوره نوجواني است ،متناظر با سنر تحو بنيادي
1. Sadeghmoghadam
2. Turnbull
3. Schuster
4. Scottish
5. Hawkes
6. Mohammadzadeh
7. Anastáci
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آموز وپرور

مورد بررسي قرار گرفته است .افشهاری ،سهرمری و نهاطقي( )1398در پژوهشهي،

مؤلفههای تربيت جنسي دانش آموزان را در سنر تحو بنيادي آموز وپرور

بررسي نمودهانر،

مؤلفههای تربيت جنسي در سنر تحهو بنيهادي  ،عبهارتانهر از :الهف) ويژگهي ههای دوره بلهو و
نوجههواني ،ب) هويههت جنسههي و رفتارهههای مناس ه

بهها جنسههيت ،ج) تفههاوت هههای دختههر و پسههر،

د) محافظت از آسي ها و رفتارهای پرخطر جنسي و ه) آموز

مسائل شرعي و تكاليف دينهي .بها

توجه به اي مؤلفهها  ،در پژوهش حاضر شكاف بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي دانش
آموزان دوره متوسطه او  ،متناظر با سهنر تحهو بنيهادي آمهوز

و پهرور  ،ههرف اصهلي ايه

پژوهش بوده است .سؤا اصلي پژوهش اي است كه ،تا چه حر بي وضهعيت موجهود و مطلهوب
تربيت جنسي دانش آموزان مرارس متوسطه او فاصله وجود دارد؟

مبانی نظری
تربيت بنا به تعبيری ،عمل عمری فردی رشير است ،كه قصر دارد رشر را ،در فردی كه فاقهر،
ولي قابل آن است ،تسهيل كنر .تربيت ،هرايت جريان رشهر يعنهي ،اتخهاذ تهرابير مقتضهي ،جههت
فههراهم آوردن شههرايط مسههاعر بههرای رشههر در جهههت مطلههوب اسههت (شههكوهي.)23 :1399 ،
صاح نظران متناس

با جنبههای مختلف رشر ،ابعاد گوناگوني برای تربيهت مشهخ

نمهودهانهر.

شريعتمراری ( ،)15 :1394جنبههای مختلف رشر را شهامل ،جنبههههای بهرني ،عقالنهي ،عهاطفي و
اجتماعي دانسته است .كيان ( ،)1394در پژوهشي در تبيي ابعاد تربيت كود
ديرگاه اسالم ،سه حيطه اصهلي بهرای تربيهت كهود

در نظام خهانواده از

شناسهايي كهرده اسهت ،كهه شهامل :تربيهت
1

جسماني و عقالني ،تربيت ديني و اخالقي و تربيت اجتماعي اسهت .تربيهت جنسهي يكهي از ابعهاد
تربيتي است كه با جنبههای مختلف رشر انسان مرتبط اسهت و در سهه حيطهه اصهلي تربيهت ،يعنهي
جسماني و عقالني ،ديني و اخالقي و اجتماعي ريشه دارد .تربيت جنسي مجموعه اقرامات و ترابير
تربيتي ،شامل آموز

آداب و ضوابط ،هرايت ،مراقبت و بهكارگيری اصو و رو های درسهت

است ،كه موجبات رشر غريزه جنسي در جهت تعالي و تكامل شخصهيت جنسهي نوجهوان فهراهم
گههردد و يهها بتوانههر از اي ه غريههزه بههه نحههوه مطلههوب در رشههر فههردی و اجتمههاعي اسههتفاده كنههر
(دِفريتههاس .) 32: 1395،2نظههام تعلههيموتربيههت رسههمي عمههومي ،ازنظههر سههنر تحههو بنيههادي
1. Sexual Education
2. De Freitas
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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آموز وپرور  ،مسئوليت آمادهسازی دانش آموزان جهت تحق مرتبهای از حيات طيبه در همه
ابعاد را بر عهره دارد كه تحصيل آن مرتبه  ،برای عموم افراد جامعه زم يا شايسته باشر .افشهاری(
 ،)1399در رساله دكتری خود ،بهطور خالصه  25عبارت كليری در زمينه تربيهت جنسهي در سهنر
تحو بنيادي آموز وپرور (دبيرخانه شورای عالي آمهوز وپهرور  ،)1390،شناسهايي كهرده
است .اي عبارات به شرح ذيل است -1:آمادهسازی دانش آموزان جهت تحقه ابعهادی از حيهات
طيبه در همه ابعاد (فصل او :كليات ،ص  -2 .)10كس
مشتر

شايستگيهای پايه با تأكير بر خصوصيات

اسالمي – ايراني و انقالبي در راستای تكوي و تعالي پيوسته هويت دانش آموزان در ابعاد

فههردی ،خههانوادگي و اجتمههاعي (فصههل دوم:بيانيههه ارز ههها ،ص  -3 .)16توجههه جههامع بههه همههه
ساحتهای تعليموتربيت .ساحتهای تعليموتربيت :شامل تعليموتربيت اعتقادی ،عبادی و اخالقي،
تعليموتربيت اجتماعي و سياسي ،تعليموتربيت زيستي و برني ،تعليموتربيهت زيباشهناختي و هنهری،
تعليموتربيت اقتصادی و حرفهای ،تعليموتربيت علمي(فصل دوم:بيانيه ارز ها ،ص  -4 .)16كس
فضايل اخالقي ازجمله ايمان ،تقوا ،عفت ،كرامت ذاتي  ،عمل صالح (فصهل دوم:بيانيهه ارز هها،
ص «-5 .)17سههالمت جسههماني ،نشههاو و تقويههت اراده» (فصههل دوم:بيانيههه ارز ههها ،ص -6 .)17
جايگاه خانواده و نقش تربيتي و مشهاركت اثهربخش آن(فصهل دوم :بيانيهه ارز هها ،ص -7 .)17
عرالت تربيتي در ابعاد كمي ،همگهاني و الزامهي و عهرالت كيفهي بها رعايهت تفهاوتههای فهردی،
جنسيتي ،فرهنگي و جغرافيايي(فصل دوم:بيانيه ارز ها ،ص  -8 .)17زمينهساز شكوفايي فطهرت و
استعرادها و شكلگيری هويت يكپارچه اسالمي ،انقالبي -ايراني دانش آموزان با توجه بهه هويهت
اختصاصي آنان مطرح شره است» (فصل چهارم :چشمانهراز ،ص  -9 .)21مررسهه نقهشآفهري در
انتخاب آگاهانه ،عقالني ،مسئو نه و اختياری فراينر زنرگي فردی ،خانوادگي و اجتمهاعي دانهش
آموزان بر اساس نظام معيار اسالمي است(فصل چههارم :چشهمانهراز ،ص  -10 .)22مررسهه دارای
ظرفيت پذير

تفاوتهای فردی ،كشف و ههرايت اسهتعرادهای متنهوع فطهری و پاسهخگويي بهه

نيازها ،عالئ (فصل چهارم :چشمانراز ،ص  -11 .)22التزام به ارز های اخالقي ،رعايت حقوم و
مسئوليتهای اجتماعي ،ارتقای آداب و آئي زنهرگي متعهالي ،بهراشهتي و زيسهتمحيطهي (فصهل
پنجم :هرفههای كهالن ،ص  -12 .)24رعايهت احكهام و مناسهی ديه و مهوازي اخالقهي مقيهر
هستنر(فصل هفتم :هرفهای عملياتي و راهكار ،ص -13 .)30روحيهی مسئوليتپهذيری و تعهالي
خواهي و برخوردار از مهارتههای ارتبهاطي در حيهات خهانوادگي و اجتمهاعي بها رعايهت اصهو
14
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برگرفته از نظام معيار اسالمي(فصهل هفهتم :ههرفههای عمليهاتي و راهكهار ،ص  -14 .)30در
مفاهيم بهراشت فردی و اجتمهاعي و مسهائل زيسهتبهوم طبيعهي و شههری بههمنزلهه امانهات الههي،
شايستگي حفظ و ارتقای سالمت فردی و بهراشت محيطهي (فصهل هفهتم :ههرفههای عمليهاتي و
راهكار ،ص  -15 .)31توجه بيشتر به تفاوتهای فردی به ويهژه هويهت جنسهيتي دانهش آمهوزان و
تفاوتهای شهری و روستايي(فصهل هفهتم :ههرفههای عمليهاتي و راهكهار ،ص  -16 .)32ايجهاد
سازوكارهای زم برای تقويت آداب و سهبی زنهرگي اسهالمي – ايرانهي ،در تمهام سهاحتههای
تعليموتربيت (فصل هفتم :هرفهای عملياتي و راهكار ،ص  -17 .)34طبقهبنری و متناس سهازی
مقو ت و موضوعات تربيتي و اخالقي با مراحل رشر و ويژگيهای دانهش آمهوزان (فصهل هفهتم:
هرفههای عمليهاتي و راهكهار ،ص  -18 .)35تقويهت بنيهان خهانواده و كمهی بهه افهزايش سهطح
تواناييها و مهارتهای خانواده در ايفای نقش تربيتي متناس

بها اقتضهائات جامعهه اسالمي(فصهل

هفتم :هرفهای عملياتي و راهكار ،ص  -19 .)36اضافه نمودن درس مريريت و سهلو

مناسه

خانواده به جرو برنامهی درسي دوره متوسطه در تمامي رشتهها و برای تمام دانش آموزان(فصهل
هفتم :هرفهای عملياتي و راهكار ،ص  -20 .)37تهيه و تهروي محتهوای آموزشهي بهرای دانهش
آموزان جهت آشنايي با ويژگيهای  ،نيازها و وظايف خانواده در چارچوب ارز ها و معيارههای
اسالمي( .فصل هفتم :هرفهای عملياتي و راهكار ،ص  -21 .)37طراحي و تروي برنامه آموزشي
متناس

با نيازها و نقشهای دختران و پسران( .فصل هفتم :هرفهای عملياتي و راهكار ،ص .)39

 -22متناس سازی فضاهای فيزيكي ،آموزشي و تربيتهي بها نيازههای ويهژه و تفهاوتههای جنسهيتي
دانش آموزان با تأكير بر فراهم آوردن الزامات نهادينهسازی فرهنگ ايرانهي و عفهاف و پوشهش و
رعايت احكهام محروميهت در محيط(فصهل هفهتم :ههرفههای عمليهاتي و راهكهار ،ص -23 .)51
رعايت اقتضائات هويت جنسيتي (پسران و دختران) و ويژگيهای دوران بلهو دانهش آمهوزان در
برنامههای درسي و رو ها و برنامههههای تربيتهي ضهم توجهه بهه هويهت مشهتر

(فصهل هفهتم:

هرفهای عملياتي و راهكار ،ص  -24 .)52توجه كافي به شرايط روحي دانش آمهوزان در سهني
بلو و ارائه مشاوره و آموز های ديني و اخالقي متناس

با آنها (فصل هفتم :هرفهای عملياتي

و راهكار ،ص -25 .)52ضم تقويت بنيان خانواده و تحكيم مناسبات خانوادگي و صهلهی رحهم،
كس

شايستگيها و مهارت های زم برای تشكيل و مريريت ،خانواده مبتني بر ارز ها و معارف

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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الهي و تعمي آداب و سبی زنرگي اسالمي – ايراني دانش آموزان را فراهم آورد (فصل هفهتم:
هرفهای عملياتي و راهكار ،ص .)52
صاح نظران و انريشمنران مختلف تعليموتربيت و روانشناسي هر يی بر مبنهای طهرز تلقهي و
مبادی فكری و معرفتي خود و نيز ارز های فرهنگي و اجتماعي جامعه موردنظر ،تبيي و برداشت
خاصي را در زمينهی تربيت جنسي ارائه كردهانر ،كه مبي نوع نگاه و رويكرد آنها نسبت بهه ايه
حوزهی آموزشي و تربيتي است .از ديرگاه سهانترو  ،1997(1بهه نقهل از سهعيری )1398،تربيهت
جنسي يی فرآينر دائمي است ،كه از طري آن افهراد ،اطالعهات زم را در مهورد مسهائل جنسهي
كس

ميكننر  .اي فرآينر به رشر جنسي سالم ،بهراشت و روابط خوشاينر زناشويي و نقهشههای

جنسي كمی ميكنر .كركلر  2000(2بهه نقهل از سهبحاني نهژاد و همكهاران ،)1386،معتقهر اسهت
تربيت جنسي در معنای جامع و فراگير ،3خود ناظر بر سه حوزهی اساسي يعنهي بهراشهت جنسهي،4
اخالم جنسي 5و آينرهی جنسي 6است .ازنظر او ،اولي قرم در زمينه تربيت جنسي همانا آموز

و

ارتقههای سههطح اطالعههات و آگههاهيهههای مههرتبط بهها بهراشههت جنسههي اسههت .در زمينههه اخههالم
جنسي،كركلر در اساس بر ايجاد عواطف جنسي مثبت ،7ارائه اطالعهات درسهت در مهورد تغييهر و
تحو جنسي 8در نوجوان  ،خودكنترلي جنسي 9و رعايت حر اعترا ارضای غريزه جنسهي تأكيهر
مينماير .درنهايت كركلر در مورد آينرهی جنسي آموز
آمادهسازی نوجوانان و جوانان برای زنرگي مشتر
مخالف ،ارز گذاری 10و پذير

و ارائه اطالعات و مهارتهای مرتبط با

توأم با عش و تفاهم ،احترام نسبت به جهن

وی ،شناخت احساسات جن

و غيركالمي مطلوب و توجه به خواستههای جن

مخالف ،برقراری ارتباو كالمي

مخالف را مهم ارزيابي ميكنر (سبحاني نژاد و

همكاران .)92:1386،در دورهی نوجواني ،تأثيرات نيرومنر احساسات مربوو بهه تمهايالت جنسهي،
جای بسياری از تصورات و مفهاهيم ذهنهي را مهيگيهرد .بهرون ترديهر واقعههی بلهو از مههمتهري
1. Santrock
2. Crcler
3. Comprehensive
4. Sexual Hygiene
5. Sexual Moral
6. Sexual Future
7. Positive Sexual Attitudes
8. Sexual Transformations
9. Sexual Self-Control
10. Appreciation
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رويرادها و نوجواني از حساستري مراحل زنرگي انسان است .در اي دوره آثار د بستگي جنسي
در رفتار او آشكارا منعك

ميشود ،طبيعت نوجوان در دورهی بلو جنسي تغييهر مهييابهر ،آنهها

بيشتر عصباني و سركش ميشونر .اي تغييرات با ظهور ميل جنسي اعم از اميا ارضا شره يا نشهره
در برخي از آنها آشكار ميگردد(نوابي نهژاد .)110:1399،معمهو دختهران در  10-11سهالگي و
پسران در  12تا  14سالگي به س بلو ميرسنر .بلو در دختران بها عهادت ماهانهه و در پسهران بها
رؤياهای منتهي به انزا همراه است .زم است در اي زمينه ،نوجوانهان آمهوز

ببيننهر ،تها هنگهام

برخورد با پريرهی بلو و دوران قاعرگي برای دختران نكتهی مبهمهي وجهود نراشهته باشهر ،زيهرا
آنان در مورد تغييرات جنسي و عالئم خلقي ،رواني و اجتماعي بلو اطالعات بسيار كمي دارنهر و
اي امر در مورد عالئم رواني و تحو رفتاری محسوستر است .بيشهتر والهري از آشهفتگي دوران
بلو آگاهانر و اي دوران را با احساساتي متناقض به خاطر ميآورنر .البتهه همههی ايه احساسهات
حاكي از فراز و نشي های روح نوجوان است ،او گهاهي شهاداب  ،خوشهحا و سهرزنره و گهاهي
پژمرده ،انروهگي و ساكت است (قائمي اميری.)64 : 1398،

پیشینه پژوهش
افشاری ،سرمری و ناطقي( )1398در تحليهل محتهوای كتهابههای درسهي دوره او متوسهطه،
وضعيت توجه به تربيت جنسي را نامطلوب ارزيابي كردهانر .حاجي پور ،برخورداری و كشهاورز
( ،)1397گفتمههان حههاكم بههر تربيههت جنسههي آمههوز

و پههرور

را «گفتمههان مهههار» ناميههرهانههر .از

ويژگيهای اي گفتمان در تربيت جنسي توجه بيشتر به جنبههای سلبي تربيت جنسي است .رشهير،
حسيني اصل نظر لو ،يعقوبي و كردنوقابي ( ،)1396در پژوهش خود ،دريافتنر ،والري ايراني توجه
بيشتری به مؤلفه های تربيتي ديني ،اخالقي و اجتماعي داشتنر و در برخي از حيطه ها از قبيل تربيهت
عاطفي ،جنسي ،سياسي و اقتصادی توجه انركي داشتنر .نتايج پژوهش ،ابراهيمي هرستاني ،مهرام و
لياقت دار ( ،)1394بيانگر اي است كه ،اقهرامات آمهوز وپهرور

پاسه گهوی نيازههای دانهش

آموزان در دوره متوسطه نبوده و توجه كافي در فراينر تربيت جنسي دانهش آمهوزان نشهره اسهت.
بلنرهمتان( )1393در پژوهشي به اي نتايج دستيافته كه والري آگاهي دقيقهي از چيسهتي تربيهت
جنسي و چگونگي آموز

اخالقي نراشته  ،رويكرد آنان در مواجهه با فرزنران ،رويكرد اقتضايي
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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است .بران معنا كه هنگامي درگير مشكل ميشونر ،به فكر اقرام ميافتنر ،افزون بهر ايه ههراس و
دلهرهای فراگير وجود والري را در برگرفته كه سخت نگران فرزنران خود از نظهر اخهالم جنسهي
هستنر .نتايج پژوهش تهراني ( ، )1390يكي از عوامل مهم طالم را مسائل جنسي شهناخته اسهت و
بيان داشته است ،عرم آگاهي ها در اي زمينه موج

بركاركردهای جنسي ميشود بهطوریكه بهر

اساس آمارهای پژوهشكره سالمت خانواده مهر ،با ی  78درصهر علهت طهالم بهه مسهائل جنسهي
مربوو ميشود .نتايج پژوهشها ،ضعف تربيت جنسي را در ايجاد مشكالت جنسي  ،عامهل اصهلي
دانستهانر .بر اساس نتايج نعيمي( ،) 1391افراد ،عمره دانهش و اطالعهات جنسهي خهود را از طريه
ماهواره ،اينترنت و دوستان به دست آوردهانر و نقش پرر و مهادر و نظهام آموزشهي در ايه راسهتا
بسيار انر

بوده است.

نتايج فرنانرز و ويه ريرا )2008( 1نشان داده است ،والري و خانوادهها در زمينهی تربيت جنسي
فرزنران خود ناتواني و مشكالت مختلفي دارنر و از مراكهز آموزشهي بهرای توجهه بهه ايه حهوزه،
درخواست و انتظار دارنر .آنها نسبت به انتقا و آموز

مسهائل جنسهي بهه فرزنهران خهود دارای

اعتماد و اطمينان كافي نبوده و ترجيح ميدهنر ،كه مرارس و معلمهان حرفههای ايه كهار را انجهام
برهنر .كورتي  )2007(2از گنجانرن مقولههای مرتبط با تربيت جنسي در برنامههی درسهي مقطهع
متوسطه به دليل شروع دوره بلو و جلوگيری از تبريلشرن مسائل جنسي به يی مسهئله و چهالش
اجتماعي حمايت ميكنر.
در اي پژوهش،ميزان شكاف بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسهي دانهش آمهوزان در
دوره او متوسطه ،متناظر با سنر تحو بنيادي آمهوز وپهرور  ،در زمينهه مؤلفههههای«شناسهايي
ويژگهيههای دوره بلهو و نوجهواني»« ،تقويهت هويهت جنسهي و رفتارههای مناسه

بها جنسههيت»،

«شناسايي تفاوتهای دختر و پسر»«،محافظت از آسي ها و رفتارهای پرخطهر جنسهي» و «آمهوز
مسائل شرعي و تكاليف ديني مربوو به جنسيت» مورد سؤا قرار گرفته است.

1. Fernandes & Vierira
2. Curtis
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روش تحقیق
رو

تحقي از نظر هرف كاربردی ،نوع دادهها كمي و با توجه به رو

اجرا ،پيمايشي است.

جامعه آماری  ،شامل كليه دبيران و عوامل اجرايي مرارس متوسطه او استان همهران بهوده اسهت.
نمونه آماری پژوهش  380نفر از معلمان مهرد و زن دوره متوسهطه او اسهتان همهران بهوده كهه بهه
رو

نمونهگيری تصادفي خوشهای چنرمرحلههای از بهي مهرارس متوسهطه او پهنج شهرسهتان و

منطقه آموزشي انتخاب شرهانر.ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محق ساخته 40سؤالي،در دو
فرم ويژه مرارس پسرانه و دخترانه ،از نوع طيف پنج رتبهای ليكرت بهوده اسهت .روايهي محتهوايي
پرسشنامه با استفاده از نظر  15نفر خبره علوم تربيتي ،مهورد بررسهي قهرار گرفتهه و ضهراي
 CVRبرای هر سؤا محاسبه و گويه های فاقر ضري

نسهبت

 0/49از پرسشنامه حهذف گرديهره اسهت.

پايايي پرسشنامه بها اجهرای آزمايشهي بهر روی  20نفهر از نمونهه آمهاری و محاسهبه ضهري

آلفهای

كرونباخ مورد بررسي قرار گرفته است.سؤا ت مربوو به هر مؤلفه و پايايي هر بخش از پرسشهنامه
در جرو شماره يی گزار

شره است .نمرهگذاری سؤا ت پرسشنامه با توجه به طيف ليكرت،

گزينه خيلي زياد نمره  ،5زياد نمره  ،4تا حرودی  ،3كم نمره  2و گزينه خيلهي كهم نمهره  1اسهت.
پ

از محاسبه حاصلضرب تعراد پاس ها در هر گزينه ،ميهانگي پاسه ههای سهؤا ت ههر مؤلفهه

محاسبه و ميانگيني در بازه  1تا  5بهدست آمره است.برای تفسير پاس ها ،ميانگي بهدستآمهره بها
ميانگي مورد انتظار ،يعني نمره ( ،)4كه طب طيف ليكرت گزينه زياد يا وضعيت مطلوب را نشهان
ميدهر ،مقايسه شره است .در تحليل دادهها از آزمونهای آماری تي در محيط نرم افزار اس پهي
اس اس استفاده شره است.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جرو  .1مشخصات پرسشنامه
خرده مقیا ها

شماره سؤاالت

تعداد
سؤاالت

ضریب آلفا ،کرونبا

بلوغ و نوجوانی

 1تا 6

6

0/77

هویت جنسی

 7تا 11

5

0/87

تفاوت دختر و پسر

 12تا 21

10

0/90

آسیبها و خطرات

 22تا 31

10

0/86

تکالیف شرعی

 32تا 40

9

0/88

کل پرسشنامه

 1تا 40

40

0/93

سؤاالت تحقیق
 .1تا چه حر بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي دانش آموزان دوره او متوسطه ،متنهاظر
با سنر تحو بنيادي  ،در زمينه« شناسايي ويژگيهای دوره بلو و نوجواني» شكاف وجود دارد؟
 . 2تا چه حر بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي دانش آموزان دوره او متوسطه  ،متناظر
با سنر تحو بنيادي  ،در زمينه «تقويت هويت جنسي و رفتارهای مناس

بها جنسهيت » ،شهكاف

وجود دارد؟
 .3تا چه حر بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي دانش آموزان دوره او متوسطه ،متنهاظر
با سنر تحو بنيادي  ،در زمينه« شناسايي تفاوتهای دختر و پسر» شكاف وجود دارد؟
 . 4تا چه حر بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي دانش آموزان دوره او متوسطه ،متنهاظر
با سنر تحو بنيادي  ،در «محافظت از آسي ها و رفتارهای پرخطر جنسي» شكاف وجود دارد؟
 . 5تا چه حر بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي دانش آموزان دوره او متوسطه  ،متناظر
با سنر تحو بنيادي  ،در« آموز
وجود دارد؟
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یافتهها
يافتهها به تفكيی سؤا ت تحقي ارائه شره است.
سؤال  .1شش سؤا در زمينه مؤلفه «شناسايي ويژگيهای دوره بلو و نوجواني» مطرح شهره
است كه برخي سؤا ت در پرسشنامه گروه دختران و پسران متفاوت است.وضعيت پاس سهؤا ت
به ترتي

صعودی در جرو شماره دو ارائه شره است .ميانگي كلي پاس ها محاسبه و با اسهتفاده

از آزمون  Tبا ميانگي مورد انتظار يا وضعيت مطلوب (نمره چهار) مقايسه شره است.
جرو  .2ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي در زمينه ويژگيهای دوره بلو و نوجواني
گویه ها
آشنایی پسران با طبیعی بودن پدیده احتالم /آشنایی دختران باا
خصوصیات دوره ماهانه به عنوان بخشی از زندگی خود
آشنایی پسران با روشها ،رعایات بدداشات در دوران بلاوغ/
آشنایی دختران با برخی مشکالت روانی دوران ماهانه
آشنایی با مفدوم و طبیعی باودن دوره بلاوغ در زنادگی افاراد/
آشنایی با مفدوم و طبیعی بودن دوره بلوغ در زندگی افراد
شناساایی تیییاارات جسامی پسااران در دوره بلاوغ /شناسااایی
تیییرات جسمی دختران در دوره بلوغ

میانگین

انحراف استاندارد

2/17

1/41

2/73

1/31

3/31

1/18

3/37

1/05

آشنایی نوجوانان باا روشهاا ،کنتارل ررایاز خاود در دوران
بلوغ /آشنایی نوجوانان باا روش هاا ،کنتارل ررایاز خاود در

3/37

1/43

دوران بلوغ
آشنایی با ویژگیها ،روانی نوجوانان در دوران بلوغ /آشانایی
با ویژگیها ،روانی نوجوانان در دوران بلوغ

3/65

0/96

ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي در همه موارد زير مجموعه مؤلفه «شناسايي ويژگيهای
دوره بلو و نوجواني» كمتر از حر مورد انتظار است و ميانگي كلي پاس های اي مؤلفهه برابهر بها
 3/1است.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تعیین شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش

جرو ( ) 3مقايسه ميانگي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي در زمينه ويژگيهای دوره بلو و نوجواني
متییر موردمطالعه

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

T

DF

P

بلوغ و نوجوانی

3/1

4

-37/33

379

0/0001

با توجه به دادههای منررج در جرو شماره سه t = -37/33( ،و )p <0/0001است ،كهه نشهان
ميدهر تفاوت معناداری بي ميانگي پاس ها ( )3/1با ميانگي مورد انتظهار ( ،)4در سهطح () 0/01
وجود دارد .ميانگي وضعيت موجود ( )3/1بيانگر حر متوسط اسهت كهه بها وضهعيت مطلهوب 0/9
نمره فاصله و شكاف وجود دارد.
سؤال .2پنج سؤا در زمينه مؤلفه « تقويت هويهت جنسهي و رفتارههای مناسه

بها جنسهيت »

مطرح شره است كه برخي سؤا ت در پرسشنامه گروه دختران و پسهران متفهاوت اسهت .وضهعيت
پاس اي سؤا ت به ترتي

صعودی در جرو شماره چهار،ارائه شره است.

جرو ( ) 4ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي در زمينه تقويت هويت جنسي و رفتارهای مناس با جنسيت
گویه ها
آشنایی با وظایف مرد در برابر همسر /آشنایی با وظایف یک زن
در برابر همسر
آشنایی پسران با رفتارها ،مناسب مردانه /آشنایی دختران با
رفتارها ،مناسب زنانه
آشنایی با پوشش مناسب پسران /آشنایی با پوشش مناسب دختران
آشنایی با معیارها ،مرد شایسته در فرهنگ ایرانی /آشنایی با
معیارها ،زن شایسته در فرهنگ ایرانی
آشنایی پسران با مسئولیتها ،یک مرد در جامعه /آشنایی دختران
با مسئولیتها ،یک زن در جامعه

میانگین

انحراف استاندارد

2/45

1/44

3/38

1/04

3/76

1/1

3/85

1/05

4/07

1/06

ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي  ،موارد زيرمجموعهه مؤلفهه « تقويهت هويهت جنسهي و
رفتارهای مناس

با جنسيت » بهجز مورد آخر در جرو  ،كمتر از حر مورد انتظار است و ميهانگي

كلي پاس های اي مؤلفه برابر با  3/5است.
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جرو  .5مقايسه ميانگي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي در زمينه تقويت هويت جنسي
و رفتارهای مناس

با جنسيت

متییر موردمطالعه

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

T

DF

p

هویت جنسی

3/5

4

-16/32

379

0/0001

با توجه به دادههای منررج در جرو شماره پنج T = -16/32( ،و )p =0/0001است ،كه نشان
ميدهر تفاوت معناداری بي ميانگي پاس ها ( )3/5با ميهانگي مهورد انتظهار( )4در سهطح () 0/01
وجود دارد  .ميانگي وضعيت موجود ( )3/5بيانگر حر متوسط است كهه بها وضهعيت مطلهوب 0/5
نمره فاصله و شكاف وجود دارد.
سؤال .3در پرسشنامه پژوهش ،ده سؤا در زمينه مؤلفه « شناسايي تفاوتهای دختهر و پسهر »
بهطور مشتر
ترتي

در هر دو گروه دختران و پسران مطرح شره است.وضعيت پاس ايه سهؤا ت بهه

صعودی در جرو شماره شش ،ارائه شره است.
جرو  .6ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي در زمينه شناسايي تفاوتهای دختر و پسر
گویه ها

میانگین

انحراف استاندارد

شناسایی رفتارها ،آزاردهنده یک مرد از طرف همسر

1/51

0/71

آشنایی با برخی بیمار،ها ،ویژه مردان

1/74

0/88

آگاهی از برخی بیمار،ها ،خاص زنان

1/75

0/81

شناسایی رفتارها ،آزاردهنده یک زن از سو ،همسر

1/77

1/08

آشنایی با تفاوتها ،جنس مرد و زن ازنظر ویژگیها ،عاطفی

2/14

1/27

2/35

1/26

2/73

1/38

3/05

1/41

آشنایی با تفاوتها ،حدود و نود پوشش زنان و مردان

3/99

0/9

آشنایی با تفاوتها ،نقشها ،اجتماعی پسران و دختران

4

1/04

شناسایی تفاوتها ،دختر و پسر ازنظر نود گفتار و لحن سخن
گفتن
آشنایی با تفاوت محیطها ،مناسب فعالیت مردان و زنان
آشنایی با تفاوتها ،جسمی زن و مرد در انجام فعالیتها،
اجتماعی

ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي  ،موارد زيرمجموعه مؤلفه «شناسايي تفاوتهای دختر و
پسر» بهجز دو مورد آخر در جرو  ،كمتر از حر مورد انتظار است و ميانگي كلي پاسه ههای ايه
مؤلفه برابر با  2/5است.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تعیین شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی د انش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش

جرو  .6مقايسه ميانگي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي در زمينه شناسايي تفاوتهای دختر و پسر
متییر موردمطالعه

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

T

DF

p

تفاوت دختر و پسر

2/5

4

-70/08

379

0/0001

با توجه به دادههای منررج در جرو شهماره هشهت T = -70/08( ،و )p =0/0001اسهت ،كهه
نشان ميدهر تفاوت معناداری بي ميانگي پاسه هها ( )2/5بها ميهانگي مهورد انتظهار ( )4در سهطح
( )0/01وجود دارد  .ميانگي وضعيت موجود ( )2/5بيانگر حر كم است كهه بها وضهعيت مطلهوب
 1/5نمره فاصله و شكاف وجود دارد.
سؤال .4در پرسشنامه پژوهش ،ده سؤا در زمينه مؤلفه « محافظهت از آسهي هها و رفتارههای
پرخطر جنسي » به شرح ذيل مطرح شره است كه سؤا ت هر دو گهروه دختهران و پسهران يكسهان
است.وضعيت پاس اي سؤا ت به ترتي

صعودی در جرو شماره هشت ،ارائه شره است.

جرو  .8ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي در زمينه محافظت از آسي ها و رفتارهای پرخطر جنسي
گویه ها

میانگین

انحراف استاندارد

آگاهی از برخی سوءاستفادهها ،جنسی توسط محارم و نزدیکان افراد

1/6

0/79

آگاهی از وجود خطر تجاوز در برخی ارتباطات نامشرود

1/64

0/85

1/7

1/02

1/71

1/01

1/73

0/89

2/11

1/3

آشنایی با عواقب حیثیتی روابط نامشرود دختر و پسر

2/43

1/32

آگاهی از برخی سوءاستفاده احتمالی پسران در روابط با افراد بزرگتر

2/75

1/29

آگاهی از اهمیت حفظ پاکدامنی در آینده ازدواج دختران و پسران

3/11

1/39

4/13

0/76

آگاهی از ارتباط بین مصرف الکل و مواد مخدر با ارتباطات نامشرود
با جنس مخالف
آشنایی با خطرات جانی(نظیر قتل) در ارتباطات نامشرود با جنس
مخالف
آگاهی از سوءاستفادهها ،جنسی در برخی ارتباطات خانوادگی
آشنایی با بیمار،ها ،مقاربتی خطرناک (مانند ایدز) در ارتباط
نامشرود بین دختر و پسر

آشنایی با برخی سوءاستفادهها ،احتمالی ناشی از فیلم و تصاویر به
اشتراک گذاشته در شبکهها ،مجاز،
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ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي  ،مهوارد زيرمجموعهه مؤلفهه «محافظهت از آسهي هها و
رفتارهای پرخطر جنسي» بهجز مورد آخر در جرو  ،كمتر از حر مورد انتظار است و ميانگي كلي
پاس های اي مؤلفه برابر با  2/29است.
جرو  .9مقايسه ميانگي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي در زمينه محافظت
از آسي ها و رفتارهای پرخطر جنسي
متییر موردمطالعه

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

T

DF

p

آسیب و رفتار پرخطر

2/29

4

-76/88

379

0/0001

با توجه به دادههای منررج در جرو شماره نه T = -76/88( ،و )P =0/0001است ،كهه نشهان
ميدهر تفاوت معناداری بي ميانگي پاس ها ( )2/29با ميانگي مورد انتظار ( )4در سهطح () 0/01
وجود دارد .ميانگي وضعيت موجود ( )2/29بيانگر حر كم است كه با وضعيت مطلوب  1/71نمره
فاصله و شكاف وجود دارد.
سؤال .5در پرسشنامه پژوهش ،نه سؤا در زمينه مؤلفهه « آمهوز

مسهائل شهرعي و تكهاليف

ديني مربوو به جنسيت » به شرح ذيل مطرح شره است كه سؤا ت هر دو گروه دختران و پسهران
يكسان است.وضعيت پاس اي سؤا ت به ترتي

صعودی در جرو شماره ( )10ارائه شره است.
مسائل شرعي و تكاليف ديني مربوو به جنسيت

جرو  .10ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي در زمينه آموز
گویه ها

میانگین

انحراف استاندارد

آشنایی با احکام اسالمی در مورد وظایف در برابر همسر

2/83

1/05

آشنایی با احکام و قوانین طالق

3/73

1/01

آشنایی با احکام مربوط به ازدواج

3/8

1/02

آشنایی با احکام تقلید

4/12

0/85

آشنایی با روشها ،کنترل ررایز و شدوات

4/13

0/83

آموزش احکام رسل و طدارت

4/19

1/01

آشنایی با مفدوم و اهمیت تکلیف شرعی

4/22

0/87

شناسایی محارم و حدود ارتباط با آنها

4/34

0/85

شناسایی حدود اسالمی در ارتباط با جنس مخالف

4/39

0/87

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تعیین شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش

مسهائل شهرعي و

ميانگي وضعيت موجود تربيت جنسي  ،موارد زيرمجموعهه مؤلفهه «آمهوز

تكاليف ديني مربوو به جنسيت» در موارد او تا سوم ابترای جهرو  ،كمتهر از حهر مهورد انتظهار
است و بقيه موارد با تر از حر مورد انتظار است .ميانگي كلي پاس های اي مؤلفهه برابهر بها 3/97
است.
جرو  .11مقايسه وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي در زمينه آموز

مسائل

شرعي و تكاليف ديني مربوو به جنسيت
متییر موردمطالعه

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

T

DF

p

تکالیف دینی

3/97

4

-1/17

379

0/24

با توجه به دادههای منهررج در جهرو شهماره  T = -1/17( ،11و )p =0/24اسهت ،كهه نشهان
ميدهر تفاوت معناداری بي ميانگي پاس ها ( )3/97با ميانگي مورد انتظار ( )4در سهطح () 0/05
وجود نرارد .بنابراي بي وضعيت موجود و مطلوب آموز

مسائل شرعي و تكاليف ديني مربوو

به جنسيت،شكاف و فاصلهای وجود نرارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
 .1بي وضعيت موجود و مطلوب تربيهت جنسهي دانهش آمهوزان دوره متوسهطه او  ،در زمينهه
آشنايي با دوره بلو و نوجواني ،شكاف وجود دارد ،وضعيت موجود در حر متوسط ارزيابي شهره
است كه بها وضهعيت مطلهوب  0/9نمهره فاصهله دارد .ايه يافتهههها بها نتهايج ،افشهاری ،سهرمری و
ناطقي( ،)1398حاجي پور و همكاران( ،)1397رشهير و همكهاران ( ،)1396ابراهيمهي هرسهتاني و
همكاران ( ،)1394ابوالقاسمي و همكاران ( )1389و فرنانرز و ويه ريرا ( )2008همسو است .نتهايج
اي پژوهشها بيانگر اي است كه ،در محتوای كتابهای دوره متوسطه او ،توجه كافي به آشنايي
دانش آموزان با مسائل بلو صورت نگرفته است .گفتمان حاكم بر تربيت جنسي آموز وپرور
ايران« ،گفتمان مهار» است و بيشتر به جنبههای سلبي تربيت جنسي توجه دارد.بهگونهای كه بيش از
آنكه به فرصتهای مي ل جنسي در زنرگي سعادتمنرانه متربي نگاه كنر به تهريرهای غريزه جنسي
توجه دارد .والري ايراني توجه بيشتری به مؤلفه های تربيتي ديني ،اخالقي و اجتمهاعي دارنهر و در
برخي از حيطه ها از قبيل تربيهت عهاطفي ،جنسهي ،سياسهي و اقتصهادی توجهه انهركي وجهود دارد.
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اقرامات آموز وپرور

پاس گوی نيازهای دانهش آمهوزان بهه آمهوز ههای مهرتبط بها تربيهت

جنسي ،در دوره متوسطه نبوده است .مربيان توانمنری كافي برای توسعه تربيت جنسي و استفاده از
قابليتهای خانواده و مررسه را در دستيابي به تربيت جنسي كودكان نرارنر .والري و خهانوادههها
در زمينه ی تربيت جنسي فرزنران خود ناتواني و مشكالت مختلفي دارنر و از مراكز آموزشي برای
توجه به اي حوزه ،درخواست و انتظار دارنر.همچني والري نسهبت بهه انتقها و آمهوز

مسهائل

جنسي به فرزنران خود دارای اعتماد و اطمينان كافي نيستنر.
در تبيي اي نتايج ميتوان گفت :مباح

مربهوو بهه مسهائل بلهو و نوجهواني در كتهابههای

درسي بسيار كم و متمركز بر مسائل اجتماعي و تكاليف ديني و اخالقي است.كتابچههای پيوسهت
پايه هفتم و هشتم كه به ترتي

مباح

بلو و نوجواني دختران و پسران را مهورد اشهاره قهرار داده

انر،برای آشنايي دانش آموزان با مسائل بلو و نوجواني و رو های مناس

رويهارويي و اسهتفاده

از اي دوره مهم از زنرگي كافي نيست.شرم و حياء با ی معلمهان و والهري مهانع از طهرح مسهائل
زم در اي زمينه به دانش آموزان ميشود .حساسيتههای شهرير ،در جلهوگيری از طهرح مسهائل
جنسي در مرارس و رسانهها و برچسه زنهي« غهربزدگهي و فاصهله گهرفت از فرهنهگ اسهالمي»
توسط برخي از افراد دارای شناخت سطحي نسبت به مسائل تعليموتربيت ،مانع از ارائه آموز های
زم در اي حوزه شره است .از سوی ديگر ،كمبود دانش و مهارت اغل
موج

والري دانش آموزان ،

مغفو مانرن تربيت جنسي فرزنران در مورد مسائل بلو و نوجواني گرديره است.

 .2بي وضعيت موجود و مطلوب تربيهت جنسهي دانهش آمهوزان دوره متوسهطه او  ،در زمينهه
تقويت هويت جنسي و رفتارهای مناس

با جنسيت ،شكاف وجود دارد ،وضعيت موجهود در حهر

متوسط ارزيابي شره است كه با وضعيت مطلوب 0/5نمره فاصله دارد .اي يافتهها با نتايج ،افشاری،
سههرمری و نههاطقي(،)1398يزدانههي و سهههرابي شههگفتي ( ،)1397اعتمههادی زاده و نههوری (،)1397
حاجي پور و همكاران( ،)1397رشير و همكاران ( ،)1396ابراهيمي هرستاني و همكاران (،)1394
ابوالقاسمي و همكاران ( )1389و فرنانرز و ويه ريرا ( )2008همسهو اسهت .نتهايج ايه پهژوهشهها
بيانگر ،تأثير آموز

تربيت جنسي بر هويت جنسي كودكان و نوجوانهان و ضهعف هويهت جنسهي

نوجوانان  ،ناشي از كمبود آموز های مناس
آموز

رفتارهای متناس

در اي زمينه است .والري ايراني توجهه انهركي بهه

با جنسيت فرزنران دارنر .اقرامات كهافي توسهط آمهوز وپهرور
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زمينه آشنايي دانش آموزان با صورت نگرفته است .سياستها ،منهابع محهرود آموزشهي و سهاختار
فرهنگي خانواده از عوامل بازدارنره در مريريت رفتارههای جنسهي كودكهان در مررسهه شناسهايي
شرهانر.
در تبيي اي نتايج ميتوان گفت :ضعف كتابهای درسي در زمينهه تقويهت هويهت جنسهي و
آشنايي دانش آموزان با رفتارهای متناس

با جنسيت و نبود متولي مستقيم در انجام اي رسالت در

مرارس ،از علل احتمالي شكاف وضعيت موجود با وضعيت مطلوب تربيهت جنسهي در ايه مؤلفهه
است.كمبود الگوهای رفتاری مناس

در بي هنرمنران و چهرههای شاخ

و محبوب نوجوانهان و

جوانان و عرم نظارت كافي بر محتوای فيلمهای سهينمايي و رفتارههای ورزشهكاران و هنرمنهران و
عرم اقرامات كافي و مؤثر،نهادهای مختلف فرهنگي در تقويت هويت جنسهي نوجوانهان ،موجه
بيهويتي جنسي در برخي از نوجوانان و جوانان شره است  .اغل

خانوادهها هم ،آموز های زم

در زمينه چگونگي تقويت هويت جنسي فرزنران خود دريافت ننمودهانر و به دليل كمبود دانش و
مهارت و عرم احساس مسئوليت زم در اي زمينه در قبا فرزنهران ،بهه خهوبي عمهل نكهردهانهر.
نامطلوب بودن الگوهای رفتاری هويت جنسي برخي از پرران و مادران در ضعف هويت جنسهي و
رفتارهای متناس

با جنسيت نوجوانان مؤثر است.

 .3بي وضعيت موجود و مطلوب تربيهت جنسهي دانهش آمهوزان دوره متوسهطه او  ،در زمينهه
شناسايي تفاوتهای دختر و پسر شكاف وجود دارد .وضعيت موجهود در حهر كهم ارزيهابي شهره
است كه با وضعيت مطلوب  1/5نمره فاصله دارد .ايه يافتهههها بها نتهايج حهاجي پهور و همكهاران
( ،)1397رشير و همكاران ( ،)1396ابراهيمي هرستاني ،مهرام و لياقت دار ( )1394و فرنانرز و ويهه
ريرا ( )2008همخواني دارد .نتايج پژوهشهای مذكور حاكي از  ،ضعف آمهوز ههای مهرتبط بها
تفاوتهای دختر و پسر در كتابهای درسي ،عرم اختصاص زمهان كهافي در مباحه

كالسهي بهه

موضوع تفاوتهای دختر و پسر و كمتوجهي والري به آموز های مرتبط با اي موضوع است.
در تبيي اي نتايج ميتوان گفت :شناسايي تفاوتهای دختر و پسر ،ازجمله مباحثي است ،كهه
طرح آنها در كالس درس دوره متوسطه او  ،به دليل مصادف بودن با دوران بلو دانش آموزان
،از حساسيت با يي برخوردار است و نيازمنر برنامهريزی مناسه

و عملكهرد سهنجيره و همهراه بها

اقترار منطقي مربيهان است.ضهرورت ورود بهه اطالعهات فيزيولهو ی دختهران و پسهران در كهالس
28
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درس ،ايجاب ميكنر اي مباح

بهگونهای مطهرح شهود كهه زمينهه انحرافهات اخالقهي در دانهش

آموزان و سوءاستفاده از اطالعات در برخوردهای اجتماعي دختران و پسران ايجاد نكنر .شناسهايي
تفاوتهای عاطفي و رواني دختران و پسران  ،نيازمنر آموز های تخصصي توسط روانشناسهان و
مشاوران  ،آگاه و ماهر در اي زمينه است ،كهه اغله

مهرارس متوسهطه او  ،بها توجهه بهه چهارت

سازماني و دستورالعملهای سازماندهي نيروی انساني ،فاقر اي قبيل كارشناسهان اسهت.نبود درس
مشخ

و متولي خاص در زمينه تربيت جنسي و سليقهای عمهل نمهودن مهرارس ،در ايجهاد چنهي

وضعيتي بيتأثير نيست.
 .4بي وضعيت موجود و مطلوب تربيهت جنسهي دانهش آمهوزان دوره متوسهطه او  ،در زمينهه
محافظت از آسي ها و رفتارهای پرخطر جنسي ،شكاف وجود دارد .وضعيت موجود در حهر كهم
ارزيابي شره است كه با وضعيت مطلوب  1/71نمره فاصله دارد .اي يافتهها با نتايج  ،حاجي پور و
همكاران( ،)1397رشهير و همكهاران ( ،)1396ابراهيمهي هرسهتاني ،مههرام و لياقهت دار (،)1394
فرنانرز و ويه ريرا ( )2008و مولر و همكاران ( )2007همخواني دارد.
در تبيي اي نتايج ميتوان گفت :تربيت جنسي دانهش آمهوزان در مهورد مؤلفهه  ،محافظهت از
رفتارهای پرخطر جنسي ،زمه طرح عمي تر مباح

محرمانه و روابط جنسي بي زن و مرد اسهت،

كه با توجه به محروديتهای فرهنگي و حساسيت و حياء افراطي برخي مربيان و والري  ،در اجرا
با مشكالتي روبرو است  .كتابهای درسي نيز در اي بخش از آموز هها ،توجهه بسهيار انهر

و

محرودی را داشتهانر.طرح مسائل پرخطر جنسي در مرارس و آگاهي بخشي در محافظت از بهروز
اي رفتارها ،نيازمنر حضور افراد متخص

و كارشناس در اي زمينهه ،نظيهر پزشهكان ،مهردكاران

اجتماعي ،كارشناسان نيروی انتظامي و مطلعي جرائم و پرونرهههای سوءاسهتفادهههای جنسهي  ،در
كالسهای درس است ،كه به دليل نبود قواني و مقررات و تفاهمنامههای همكاری بي بخشهای
مرتبط ،امكان انجام اي امهر د ر عمهل بها مشهكالتي روبهرو است.ضهعف دانهش و مههارت و عهرم
احساس مسئوليت برخي والري در اي زمينه ،موج

ضعف آموز های و ايجهاد شهكاف عميه

بي وضعيت موجود و مطلوب تربيت جنسي در محافظت از آسي هها و خطهرات ناشهي از مسهائل
جنسي شره است.
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 .5بي وضعيت موجود و مطلوب تربيهت جنسهي دانهش آمهوزان دوره متوسهطه او  ،در زمينهه
آموز

مسائل شرعي و تكاليف ديني مربوو به جنسيت  ،تفاوت معناداری وجود نرارد و وضعيت

موجود تربيت جنسي در اي مؤلفه در حر مطلوبي قرار دارد .اي يافتهها بها نتهايج  ،حهاجي پهور و
همكاران ( )1397و رشير و همكاران ( ،)1396همخواني دارد .نتايج اي پژوهشها نشان داده است
كه  ،با توجه به «گفتمان مهار»حاكم بر تربيت جنسي در آموز وپرور

ايران ،آموز

احكهام و

تكاليف ديني مرتبط با مسائل جنسي به منظور كنتر رفتارهای غيردينهي و انحرافهي در ايه زمينهه
است و والري نسبت به مؤلفههای تربيتي ديني ،اخالقي و اجتماعي توجه با يي دارنر.
در تبيي اي نتايج ميتوان گفت :در كتابهای درسي مباحه

احكهام شهرعي در كتهابههای

پيامهای آسماني و جزوات پيوست سبی زنرگي پايه هفتم و هشتم  ،بهقرر كافي موردتوجه قهرار
گرفته است.مربيان پرورشي و دبيران معارف اسالمي ،والري ،مبلغان اعزامي به مرارس و رسانهها و
مساجر  ،در اي زمينه آموز های زم را ارائه ميدهنر و در مراسم جش تكليف مرارس ،بهطور
و يژه به تكاليف شرعي و آموز

احكام مرتبط با جنسيت دانش آموزان توجه ميشود.

با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد ميگردد ،وزارت آموز وپرور
راهكارهای مناس

و همكاری خانوادهها و ساير نهادهای مربوطه ،نسبت به بهبود وضهعيت تربيهت

جنسي دانش آموزان دوره متوسطه  ،اقرامات زم را انجام دهر.

30
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مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية

تحديد الفجوة بين الوض الحالی والمولوب للتربية الجن ية لوالب
المدارس الثانويه متناظرا الی وثيقة التحول األساسی لدائرة التعلي و
التربية

5٤
المجلد 30

3

محمد األفشاري  |1محمدرضا السرمدي  |2فائزه الناطقي

ربيع ١٤٤3

الملخص
کا الغرض الرئي ی من هذه الدراسة هو تحديد الفجوة بين الوض الحالی والمولوب للتربية الجن ية فی
المرثلة األولى من المدرسة الثانوية ،المقابلة لوثيقة التغيير األساسی طريقة البح

کمية من ثي

الغرض العملية

ورقة البحث

ونوع البيانات و تخويوية ث ب منه التنفيذ شمل المجتم اإلثصائی جمي المعلمين و عمال التنفيذيين بالمدارس
الثانوية األولى بمحافظة همدا

بلغت العينة اإلثصائية للدراسة  380معلماً ومعلمة فی مرثلة الثانوية االولی

بمحافظة همدا  ،ت اختياره عن طريق العينة العشوائية العنقودية متعددة المراثل کانت أداة جم البيانات عبارة
عن استبيا من جعداد الباث

لمقياس لي رت الم و من خمس درجات ت تقيي صدق محتوى االستبيا

باستخدام معامل  CVRوت تقيي موثوقية االستبيا باستخدام معامل ألفا کرونباخ ت تحليل البيانات باستخدام
اختبار  Tفی بيئة برمجة  SPSS.أظهرت نتائ البح

الواردة:
 ٦ربيع الثاني ١٤٤٢
المقبولة:
 9جمادي الثانيه ١٤٤3
صص١١-33 :

أنه بين الوض الحالی والمرغوب فيه للتربية الجن ية لوالب

المدارس اإلعدادية فی م وناتها ،يعنی معرفة االجمالية بالبلوغ ومرثلة المراهقة ؛ تقوية الهوية الجن ية وال لوکيات
المالئمة للجنس ؛ التعرف على الفروق بين الفتيات والفتيا وثمايته من اإلصابات وال لوکيات الجن ية کثيرة
الخوورة ،هناك فجوة وتحتا جلى عناية جادة.
ال لمات الرئي ية :الوض الحالی و المولوب الجن ية ؛ مرثلة ثانوية االولی؛ وثيقة التحول األساسية ؛ محافظة
همدا .
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