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  دهيچك    
 توجـه بـه   ي و چگـونگ ي ضرورت وجود ين پژوهش، با هدف بررس    يا  

با توجه به .  مقطع متوسطه انجام گرفته استيدرسي   در برنامه  يت جنس يترب
 ، همـواره بـه  يي و مشكالت اجرايل ابهامات نظري به دليت جنسين كه ترب يا

ن پژوهش، ابتدا به استناد منابع ي مغفول مطرح است، ايك برنامه درسيعنوان 
 را در يت جنـس  يـ  ترب يت و ضرورت وجـود    ي مرتبط، اهم  ي و پژوهش  ينظر

ن پژوهش، از ي، ايبعدي  در مرحله.  متوسطه مطرح كرده استيدرسي  برنامه
توجه  يران و دانش آموزان متوسطه، چگونگ     ي نظرات دب  يداني م يق بررس يطر
 مـشخص  يريادگهـاي يـ   ن حوزه را از نظر محتوا و تجـارب و فرصـت    يبه ا 

 پسر 359( نفر از دانش آموزان متوسطه 684ن راستا، تعداد يدر ا. ساخته است
 نفـر از  295و اي   چنـد مرحلـه    يا خوشـه  يريگبا روش نمونه  )  دختر 325و  
عـات،   اطاليابـزار جمـع آور  . نش شدندي ساده گزيران به صورت تصادف   يدب
ق نـشان  يـ ن تحقيج حاصل از اينتا. محقق ساخته بوده استي    ك پرسشنامه ي

ت گنجانـدن محتـوا و   يـ ران و دانـش آمـوزان بـر اهم      يـ داد، كه در مجموع دب    
در . اند د كردهيمتوسطه تأكي   در دورهيت جنسي مرتبط با تربيريادگيتجارب 

_______________________________________ 

  استاديار گروه علوم تربيتي* 
  استاديار گروه علوم تربيتي** 

 ريزي درسي كارشناس ارشد برنامه*** 
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ر محتـوا و    عناصـ  يت برخـ  يـ آنهـا در مـورد اهم     هاي    دگاهيان د ين حال، م  يع
.  معنـادار وجـود دارد  ي، تفاوتي به لحاظ آماريت جنس ي ترب يريادگيتجارب  

محتوا، تجارب ي  نهيدگاه دانش آموزان دختر و پسر در زمين ديضمن آن كه ب  
  . وجود نداردي تفاوت معناداريت جنسي تربيريادگهاي ي و فرصت

  
، مقطـع   يريادگهاي ي   ، فرصت يريادگي، محتوا، تجارب    يت جنس ي ترب :يديكلهاي    واژه

   يمتوسطه، سالمت جنس
  

  مقدمه
ت در جوامـع مختلـف، از جملـه         يـ م و ترب  يز تعلـ  يـ چـالش انگ  هاي     از حوزه  يكي  

و سـوء  هـا   از ابهـام اي  ل وجود پارهي است، كه همواره به دل   1يت جنس يما، ترب ي    جامعه
بان بوده يگر دست به ي با مشكالت فراوانييز موانع اجرا  ي و ن  ي و فكر  ينظرهاي    تفاهم
هـاي    و انحـراف ي از معـضالت اجتمـاع   ياريجاد و بروز بـس    ينه ساز ا  ين امر، زم  يو هم 
ن يـ ن جهت مقابله بـا ا     يسنگهاي    نهيان نسل جوان و به تبع آن، صرف هز        ي در م  يرفتار

 درصـد   90 دهـد كـه     مـي  آمـار نـشان   . ربط اسـت  يـ ذهـاي     انحرافات نهادها و سـازمان    
ن يدر عـ ). 1371، يـي دوا( اسـت  يز ضعف دانش جنس ا ي، ناش ييزناشوهاي    يناهنجار

هاي   از موضوعيت جنسيترب«عمل ي  د كرد، كه در حوزه    ين نكته هم تأك   يد بر ا  يبا حال
تواننـد نـسبت بـه        نمـي  ولسئوپدران و مادران م   .  است يرانياهاي    ز خانواده يچالش انگ 

ن و ياز دشوارتر يكي يت جنسيرا تربي تفاوت باشند، زي فرزندان خود بيجنسي  زهيغر
 در آن ممكن است كودكان را ياست كه اندك اشتباه و غفلتها  تين انواع تربيتر حساس

  ).337 :1368، ينيام (» فساد بكشانديبه واد
ـ ، هـر   يت و روانـشناس   يـ م و ترب  يشمندان مختلف تعل  يان و اند  نظر  صاحب   ك بـر  ي

 ي و اجتمـاع   يفرهنگـ  هاي  ز ارزش ي خود و ن   ي و معرفت  ي فكر ي و مباد  ي طرز تلّق  يمبنا
ه كرده اند، كه ي ارايت جنسيتربي  نهي را در زم  ين و برداشت خاص   ييجامعه موردنظر، تب  

ـ از د .  است يتي و ترب  يآموزشي    ن حوزه يكرد آنها نسبت به ا    ين نوع نگاه و رو    يمب دگاه ي
ق آن افـراد،    ي است، كه از طر    يميند دا يك فرآ ي يت جنس ي، ترب )536؛  1997 (2سانتروك

ـ ا. كنند  مي  كسب يل جنس يت الزم را در مورد مسا     اطالعا  ينـد بـه رشـد جنـس       ين فرآ ي
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از نظـر   . كنـد  ي كمك مـ   ي جنس يها و نقش  ييند زناشو يسالم، بهداشت و روابط خوشا    
ـ  تربي اصـل يريـ جهت گ) 1369 زاده،   يترجمه تق  (3كوچكف ـ  نبايت جنـس ي د صـرفاً  ي

بلكـه عـالوه بـر    . زان باشد به دانش آمويدانش و اطالعات مربوط به امور جنسي   هيارا
ـ  را هم مورد توجه و تاكيل جنسي مساي و روحانيد ابعاد معنوي بايت جنس يآن، ترب  د ي

ـ ، هدف ترب  يدر واقع، از نظر و    . خاص قرار دهد    فقـط آمـوزش اطالعـات      يت جنـس  ي
م و اطالعات مـرتبط بـا       ي به موازات آموزش مفاه    يت جنس يست، بلكه در ترب   ي ن يجنس

د ي تاكي امور جنسي و روحي، انسانيد بر جوانب معنوي، باي انسانيژولويزي و ف يآناتوم
رد نه آن كه صرفاً در قالب ي به خود بگين حوزه و كاركرد، شكل و صبغه انسانيكرد تا ا

ت ي تربي و روحانيت ابعاد معنويبه طور قطع اهم   .  مطرح شوند  يواني و ح  ي ماد يامور
  .ستي ن آنيكيزي و فيمادهاي  ، كمتر از جنبهيجنس
، خـود نـاظر بـر سـه         5ري جامع و فراگ   ي در معنا  يت جنس يمعتقد است ترب   4كركلر  
از نظر .  است8يجنسي  ندهي و آ  7ي، اخالق جنس  6ي بهداشت جنس  يعني،  ياساسي    حوزه

 سـطح  ي، همانـا آمـوزش و ارتقـا    يت جنس يتربي    نهين قدم در زم   ي، اول نظر  صاحبن  يا
ي  هيل، آموزش و اراين دليبه هم.  استي جنسمرتبط با بهداشتهاي  ياطالعات و آگاه
 ي زن و مرد، چگـونگ يتيجنسهاي  يژگيش نطفه، و يداي پ يچگونگي    نهياطالعات در زم  

د آمـدن  يـ  رشد نوزاد در رحـم، پد      ي و چگونگ  يدختر و پسر شدن نطفه، دوران باردار      
ـ  در نطفه، هو   يجنسهاي    ن نشانه ياول  ن بـه  ي انتقـال ژن از والـد      ي، چگـونگ  يت جنـس  ي

جـاد  ي، كركلـر در اسـاس بـر ا   ياخالق جنسي  نهيدر زم.  ضرورت است يفرزندان، دارا 
 در  10ير و تحـول جنـس     ييـ ه اطالعات درسـت در مـورد تغ       ي، ارا 9 مثبت يعواطف جنس 

ـ  تأك يزه جنـس  يـ  غر يت حد اعتدال در ارضـا     ي و رعا  11ي جنس ينوجوان، خود كنترل    دي
ـ  آمـوزش و ارا    يجنـس ي    نـده يت كركلـر در مـورد آ      يدر نها . دينما مي اطالعـات و  ي   هي

 مشترك توام با عشق و ي زندگ ي نوجوانان و جوانان برا    ي مرتبط با آماده ساز    يمهارتها
، شـناخت  يرش وي و پـذ 12يتفاهم، احتـرام نـسبت بـه جـنس مخـالف، ارزش گـذار          

 مطلـوب و توجـه بـه        ير كالمـ  يـ  و غ  ي ارتباط كالم  ياحساسات جنس مخالف، برقرار   
  ).1384سبحاني نژاد و همكاران، . (كند ي ميابيف را مهم ارزجنس مخالهاي  خواسته
كه ممكن است كه    اي    سندگان، با اذعان به مغالطه    يان و نو  نظر  صاحبگر از   ي د ياما برخ 
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ـ  بـه وجـود آ  يت جنسي تربيريدات و جهت گي نسبت به تأك   يدر ذهن برخ   د، خـاطر  ي
ي  هيست، بلكه كلي نيسزش جني، آموزش آم يت جنس يمنظور از ترب  «سازند، كه     مي نشان
هاي  تحول(ل مربوط به بلوغ يت، آموزش مسايل و مباحث مربوط به جنس و جنس   يمسا

را ...  و يجنـس ي  زهيـ ل غريآموزش عفت و اخالق، كنترل و تعـد      ) ي و روان  يولوژيزيف
ـ  ن ين راسـتا، برخـ    يـ در ا ). 3: 1380،  ي فراهان ينيفرمه (»شود  مي شامل سه و  يـ ز بـا مقا   ي
تـر  عي وس ييل شدن معنا  ي، ضمن قا  ي جنس 13 و آموزش  يت جنس يفهوم ترب دو م ي    مقابله

ـ  ي جنـس يجاد و بسط رفتارهاي، هدف آن را ايت جنسي ترب يبرا ن بـردن  ي سـالم و از ب
، عبـارت از  ي فراتر از آموزش جنسيي در معنايت جنسيترب". دانند  مي  ناسالم يرفتارها
 سـالم و زدودن     ي جنـس  يرهـا و رفتا هـاي     جـاد صـفت   ي ا ي برا ييوه ها ي ش يريبه كارگ 
  ).168 :1384، ينيپور ام ("ست در انسان استيناشاهاي  صفت
 را يت جنـس ي تربيان، كاركرد اصلنظر صاحبسندگان و  ي نو يگر، بعض ي د ياز سو   

 ي انسان تلقيجنسي  زهي رشد موزون و هماهنگ غريمناسب برااي  نهيفراهم ساختن زم
 يزنـدگ ي    هيشود، كه از دوران اول      مي  اطالق يماتاقداي    هي به كل  يت جنس يترب". كننديم

 انجام شـده و هـدف آن اطـالع    يجنسي    زهيانسان در جهت رشد متعادل و مناسب انگ       
 ي، تداوم و بقـا يف جنسي وظا ي، اجرا ي جنس ي، كمك به تكامل رفتارها    ي جنس يرسان

 و همكـاران،  يرسـتم  (" اسـت يدن به رحمت، مودت و آرامـش در زنـدگ   ينسل و رس  
 ناظر بر   يت جنس يترب) 1381،  يس طوس يرئي    ترجمه (14تاسيدگاه دفر ياز د ). 1 :1384

ـ ، هنـر عـشق ورز  يبادوسـت يش حـس ز   يداي است؛ كه در پ    يتيآن نوع ترب   دن، محبـت،  ي
گـر از  ي ديت آن كـه برخـ  يدر نها. كند  ميفاي اي نقش اساس  يثار و فداكار  يمت و ا  يصم

 اول، يدر معنـا . رنديگ  ميوم را در نظر   ا مفه ي دو معنا    يت جنس ي ترب يان برا نظر  صاحب
 دخترانه و پسرانه ي اجتماعيمتأثر از هنجارهاهاي   آموزش نقشي به معنايت جنسيترب

ار گذاشتن اطالعات يه و در اختي ارايت جنسي دوم، تربيدر معنا. به دانش آموزان است
ـ هـا    انـسان يجنسي  زهي با غري است كه به نوعيلي در مورد مسا  يضرور وط اسـت  مرب

    ).1384 فر، يمتق(
 در مقطـع متوسـطه را       يت جنس ي ترب يدرسي    برنامه) 2002(  و همكاران  15نسيكال  

ـ  بـر ترب  يمبتنـ  يدرسـ ي    دهد؛ برنامه   مي  قرار يكلي    در دو طبقه    و 16يت جـامع جنـس  ي
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د كننده صرفاً بر منع يمقي   كه برنامه يدر حال . دكنندهي صرفاً محدود و مق    يدرسي    برنامه
مـرتبط بـا   هـاي   ي و آموزش اطالعات آگـاه يد كرده و از ارايك تاكي نزد يط جنس رواب
ت ي تربيدرسي  كند، برنامه  مي به دانش آموزان تا قبل از ازدواج امتناع        يجنسهاي    نهيزم

جاد يبلوغ، اي   از اقتصائات دورهي ناشيل جنس يس و آموزش مسا   ي بر تدر  يجامع جنس 
 ي ناشـ ي در مورد خطرهايد مثل و آگاه   ي، تول يمناسب نسبت به امور جنس    هاي    نگرش

  .كند  ميديتاك. ..دز و ير اي؛ نظي جنسيهايمارياز ب
تـوان   ي مـي ت جنـس يـ  در معنا و مفهـوم ترب      يبه هر صورت، از تأمل و ژرف نگر         

 را در مورد يمتفاوتهاي   و برداشتيان مختلف معاننظر صاحباستنباط كرد، كه اگرچه 
 به  يت جنس ي كرد، كه ترب   يريجه گ يتوان نت   مي  در مجموع  ياند، ول  ه كرده ين مفهوم ارا  يا

از اي   در صدد انتقال و آمـوزش مجموعـه      ي مهم نظام آموزش   ي از كاركردها  يكيعنوان  
 19يو مهارت ها  ها    تي و قابل  18و عواطف ها    ، نگرش 17و شناخت ها  ها    ياطالعات، آگاه 

ـ  ارايا چگـونگ يوا و روش د، محتيبدون ترد.  استيل جنسيمربوط به امور و مسا    ي  هي
 يكرد كالن نظام آموزشـ يوابسته به نوع نگاه و روها    ن شناخت ها، عواطف و مهارت     يا

  . هر جامعه استي و اجتماعيفرهنگهاي  و ارزش
  

   آني پژوهشي و مبانيت جنسيگاه تربي بر جايتأمل
ـ انجام گرفته و ن   هاي    پژوهش مجموعه   گـر در   ي د ي كـشورها  يز تجـارب آموزشـ    ي

ن حـوزه   ي در ا  ي و تجرب  ي پژوهش ي ازمبان ي، مستندات قابل توجه   يت جنس يتربي    نهيزم
  .آورد  مي آن در ابعاد مختلف را فراهميامدهايو آثار و پ

ـ يبا توجه به نقش و اهم   ) 2009 (20ساكت   ـ  تربي كـه بـرا  يت  در مراكـز  يت جنـس ي
ـ بتحـت عنـوان تر  اي  ل است، از حـوزه يژه مدارس متوسطه قا ي به و  يآموزش ت جـامع  ي

هاي  ياز اطالعات و آگاهاي  د مجموعهين حوزه بايكند، كه ا  ميدي نام برده و تأك   يجنس
منتقـل نمـوده و       به دانـش آمـوزان     ي سالم جنس  يرفتارهاي    نهيد و سازنده را در زم     يمف

ـ را در ا  اي    آگاهانـه هاي    مي، تصم يآموزش دهد تا آنها بتوانند، در موارد مقتض        نـه  ين زمي
ـ امور و فعال  ي    نهيرت در زم  ي و بص  ين كه، آگاه  يضمن ا . دنياتخاذ نما  ، يجنـس هـاي    تي

رات يز تاثين 21گسيبر. گردد  ميان دانش آموزاني در ميو فشار روان جاد اضطرابيمانع ا 
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 ي مراقبتـ يو رفتارهـا هـا   تيـ ش قابلي را در افزايت جنسي ترب يآموزشهاي    مثبت برنامه 
 رشـد دانـش،   يرا بـر رو ها  ن برنامه ياي    ازندهز آثار س  يدانش آموزان مقطع متوسطه و ن     

 د قراريدانش آموزان متوسطه مورد توجه و تاكهاي   و نگرشي، نظام ارزش گذاريآگاه
معلمـان  هاي     نگرش يدر مورد بررس   زين) 2009 (22مسكيج پژوهش گورس  ينتا. دهد مي

 آنها ي برانهين زمي كه در اي خاصيآموزشي   نشان داد، كه دوره يل جنس ينسبت به مسا  
 نگرش معلمان شركت كننده، نسبت به امور و ي مثبت بر رويري و اجرا شد، تاثيطراح
، يخيتـار هـاي     نهيز در پژوهش خود زم    ين) 2009(  23سويآر.  داشته است  يل جنس يمسا

  كرده و اذعـان   ين امروز بررس  ي را در جامعه مدرن چ     يت جنس ي ترب ياسي و س  ياجتماع
ت روز افزون خود در نظام يل اهمي به دل1980ي   اواخر دهه ازيت جنسيكند، كه ترب مي

در پـژوهش خـود،     ) 2008( 24كونتـوال .  قـرار گرفـت    ين، مورد توجه جد   ي چ يآموزش
 ي مـورد بررسـ  يت جنسيتربي  نهي را در زميمعلمان و دانش آموزان فنالند    هاي    دگاهيد

 از نظـر    ي جنـس  تيـ ن هـدف ترب   ين پـژوهش، مهمتـر    ياهاي    افتهيبر طبق   . دهد  مي قرار
 را به دانش يل جنسيمساهاي  تي از واقعيو آگاه تيمعلمان آن است، كه حس مسئوول

سه بـا   يـ د، كه دانـش آمـوزان پـسر در مقا         ين مشخص گرد  يهمچن. آموزان آموزش دهد  
ـ  تربي را بـرا يشتريدانش آموزان دختر، نقش ب    رشـد دانـش و   ي  نـه ي در زميت جنـس ي

  . ل هستندي قايجنسهاي  يآگاه
 كه تـالش كـرده انـد    ين حال، پژوهش مذكور نشان داد، آن دسته از معلمان      ير ع د  

 را آمـوزش داده و  ي نـسبت بـه امـور جنـس      ي، سالم و حس بردبـار     يعيطبهاي    نگرش
 يش را بـرا ي خـو  ينه گفتگو كرده و تجارب شخص     ين زم يصادقانه با دانش آموزان در ا     

 استفاده ي نقش و سخنرانيفايش، اي؛ همچون نمايمختلفهاي    ان كرده و از روش    يآنان ب 
رفتـار  ي  نهي را در زميشتري و شناخت بهتر و بيكرده اند، موفق شده اند كه سطح آگاه       

 25رايـ ه ريـ گـر، پـژوهش فرنانـدز و و   ي دياز سـو . جاد كننـد ي در دانش آموزان ا   يجنس
ـ تربي  نـه يدر زمهـا     ن و خـانواده   ي و مشكالت مختلـف والـد      يانگر ناتوان يب) 2008( ت ي
ـ  توجـه بـه ا     ي برا ي فرزندان خود و درخواست و انتظار آنها از مراكز آموزش          ينسج ن ي

ن گزارش كرده اند، كه آنها      يوالدهاي    دگاهي د يپژوهشگران مذكور، بر مبنا   . حوزه است 
 ينان كـاف ي اعتماد و اطمي به فرزندان خود دارايل جنس ينسبت به انتقال و آموزش مسا     
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كـل  يما. ن كار را انجام بدهنـد يااي  ارس و معلمان حرفهدهند، كه مد  مي حينبوده و ترج  
ـ ، از گنجانده شدن ا    يت جسن يز خواندن ترب  يبا مجادله انگ  ) 2007( ن حـوزه در قالـب      ي

ن ي در ا  يت جنس يكند، كه ترب    مي ديكرده و تاك   تي مقطع متوسطه حما   يدرسهاي    برنامه
حفـظ و   هـاي      روش ،ي جنـس  يد دانش آموزان را با انواع مختلـف رفتارهـا         يمدارس با 

 آشـنا  يجنـس هـاي   تي از فعالي ناشي و جسماني، روانيز آثار عاطف  ي و ن  يمراقبت جنس 
مختلـف دانـش آمـوزان را در    هـاي     ن حال، امكان طرح و پاسخ به سوال       يكرده و در ع   

  .  فراهم سازديل جنسيمساي  نهيزم
ـ تربي    هيـ رنـد، كـه ارا    يگ  مي جهيدر پژوهش خود نت   ) 2007(  و همكاران  26مولر ت ي

 را كـاهش  ي پر خطـر جنـس  يوع رفتارهايشاي   در مدارس به طور قابل مالحظه     يجنس
 يي هـا يمـار يو بهـا   يي و درك دانش آموزان از انواع نارسايش آگاهيداده و باعث افزا  

مرتبط بـا   هاي    ز از گنجاندن مقوله   ين) 2007 (27سيكورت. گردد ي مي مربوط به امور جنس   
ـ  مقطـع متوسـطه، بـه دل      يدرسـ  ي   در برنامـه   يت جنـس  يترب بلـوغ و  ي  ل شـروع دوره ي

ـ  بـه  يل جنـس يل شدن مسا  ي از تبد  يريجلوگ  تيـ  حمايك مـسأله و چـالش اجتمـاع   ي
 پژوهش انجام گرفته در     83از  ) 2006( و همكاران    28ي كرب يليفرا تحل ي    مطالعه. كند مي

ـ فق مختلـف جهـان، نـشانگر مو   ي دركشورهايت جنس يتربهاي    رات برنامه يمورد تاث  ت ي
در واقع، پژوهشگران مذكور گزارش كرده انـد،        . بوده است ها    ن برنامه ياكثر ا  ز بودن يآم
 را اصـالح كـرده و       ي جنـس  ير، سوء رفتارهـا   ي چشمگ يبه نحو ها    ن برنامه ي ا         كه

هـاي   ن محققان، برنامهيدگاه اياز د.  شده انديز جنسي مخاطره آميباعث كاهش رفتارها 
س يتدرهاي  ف شده، روشي اهداف تعري دارايت جنس يتربي    نهي اثربخش در زم   يدرس

) 2006(   و همكـاران 29پژوهش هائولو.  مساعد هستنديي اجرا يمناسب و ساز و كارها    
مراكـز  ي   را مورد توجه قرار داده و بر اسـتفاده        يت جنس ي ترب ينترنت برا ياهاي    تيظرف

 و ي، بهداشت جنسي جنسيش سطح دانش و آگاهينترنت جهت افزاي از ابزار ايآموزش
ضمن مـردود  ) 2006 (30تليتا. كند  ميدي تاكيآنان نسبت به امور جنس  هاي    ر نگرش ييتغ

آن به ي  هي، بر ارايي دانش آموزان كم سن و سال مقطع ابتدا        ي برا يت جنس يشمردن ترب 
 31نيمك فد. كند  ميدين دوره تاكيخاص اهاي    يژگيران مقطع متوسطه به خاطر و     يفراگ

 در مدارس كشور اسكاتلند    يت جنس يت ترب ي وضع يدر پژوهش خود، به بررس    ) 2004(

2  
3 
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 و هماهنـگ  ي درست و آگاهانه و عدم وجود نگاه راهبرد    يك رهبر يپرداخته و فقدان    
ت يـ گـاه ترب ي نامناسـب بـودن جا  ي اسكاتلند را به عنوان عوامـل اصـل     يدر نظام آموزش  

ـ ن) 2003 (32لوا و راس  يسـ : كنـد  ي مي ابين كشور ارز  ي ا يجنس ق خـود، بـه     يـ ز در تحق  ي
ر و محروم ي بر مدرسه به دانش آموزان فقي مبتنيت جنسيتربي  رات برنامهيتاث يابيارزش

  . كنند ي ميابيار مثبت ارزي پرداخته و آن را بسيليدركشور ش
ـ  به طـور عمـده بـر ارا        يت جنس يكا، ترب ي امر يدر نظام آموزش     هـاي    آمـوزش ي    هي

 بند و بار دانش آموزان ي از روابط كامال آزاد و بيكالت ناشمتمركز است، كه بتواند مش
د، ي منتشر شد مشخص گرد  1991 كه در سال     يدر گزارش ). 1991،  يلو( را كاهش دهد  

ـ (  موافـق هـستند  يل جنـس يبـا آمـوزش مـسا     ها    ييكاي درصد آمر  87كه   ـ  آريجالل ا و ي
د آن اسـت، كـه   ي موكايانجام شده در آمر   هاي    ن، پژوهش يافزون بر ا  ). 1384همكاران،  

ي  وهي را بـه شـ  ي، اطالعات مرتبط با مسائل جنسييكاي درصد دانش آموزان امر  10فقط  
  ). 2004نك و بارنت، ينت(اند  ، كسب كردهيا مدرسههاي  ق آموزشيدرست و از طر

ن در مدارس سوئد و نروژ، هـر سـاله معلمـان مـدارس هـزاران مقالـه در                    يهمچن  
ـ  دانش آموزان خود نوشـته و از ا        يت جنس يمختلف ترب هاي    نهيزم ق اقـدام بـه     يـ ن طر ي

  ). 1384 و همكاران، ييهما( كنند  مي نوجوانانيشتر اطالعات جنسيش هر چه بيافزا
 سـوئد و دانمـارك، مـدارس        يكنـد، كـه در كـشورها        مـي   اذعان )2000 (33روس  
گـر، در  ي دياز سـو . كنند  ميفاي كودكان و نوجوانان ا  يت جنس ين نقش را در ترب    يباالتر
معتقدند، %) 7/70( از معلمان    ييدهد، كه درصد باال     مي ق خود به طور مستند نشان     يتحق

 گنجانـده  ييابتـدا ي   دورهيدرسـ ي  د در برنامهيانتقال آن، باهاي  دز و راهي ايكه آموزش 
  . شود

 از ييكنند، كـه درصـد بـاال     ميانيدر پژوهش خود ب) 1997( 34يتي و هالويمك ك   
ـ  با يبه عنـوان منبـع اصـل        معتقدند، كه مدارس   %)89( جوانان  بهداشـت ي    نـه يد در زم  ي

  .ه دهديالزم را به دانش آموزان اراهاي  ، آموزشيجنس
دهد، كه دانش آموزان مـورد مطالعـه،     ميق خود نشان  يدر تحق ) 1997 (35سنبرگيآ  

 حي مقابله و برخورد صـح ي در مدارس بوده و آن را برا  يت جنس يخواهان گنجاندن ترب  
ـ  .داننـد   مـي  بلوغ الزم ي    با دوره  كنـد، كـه مقـدمات       مـي  ديـ ن پـژوهش تأك   يـ ن ا يهمچن
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نوجوانـان  هـاي   و ابهـام هاي   شروع و به سوال   يد قبل از نوجوان   ي با يجنسهاي    آموزش
  .صادقانه پاسخ داده شود

 يدهد، كه آموزش بهداشـت جنـس     مي نشان) 1992 (36شريشر و ف  ينتايج پژوهش ف    
 صرف نداشته باشد، بلكه ياطالع رساني   را دارد، كه فقط جنبه ييان كار يشتري ب يهنگام

ن، دانش آموزان خواهان يهمچن.  باشد37جاد مهارتي و ايزشيانگهاي  د شامل فرصتيبا
 مفـصل  ياطالعاتي   در بردارنده38يجامع آموزش بهداشت جنس ي    آن هستند، كه برنامه   

  . باشديبهداشت جنسهاي  در مورد موضوع
دارد، كه از نظر دانش آمـوزان،    ميدر تحقيق خود اذعان) 1383 (ي فراهانينيفر مه   
ـ متوسـطه با  ي    ن و معلمان دوره   يوالد ـ تربي    د در حـوزه   ي ، بـه طـور عمـده       يت جنـس  ي

ن بلـوغ،  ي در سـن يح نكـات بهداشـت  ي، تـشر يجنـس ي  زهيـ ل غريكنترل و تعدهاي   وهيش
 از خطرات و امراض    يگاه و آ  يا سقوط فرد، اخالق جنس    يرات دوست در سالمت     يتأث

  . را به دانش آموزان آموزش دهنديجنس
زان ين ميانگيمؤيد آن است، كه م) 1384( نژاد و همكاران يتحقيق سبحانهاي  يافته  

ـ  تربياصـل هـاي    شهر اصفهان به حوزه   هاي    توجه خانواده  ـ ي، يت جنـس ي  بهداشـت  يعن
ج حاصل از ينتا. استن تر از سطح متوسط    يي پا يجنسي    ندهي و آ  ي، اخالق جنس  يجنس

 فرزنـدان خـود     يت جنس ينه ترب يدر زم ها     خانواده يق، در مجموع بيانگر ناتوان    ين تحق يا
  .است
دهنـد، كـه معلمـان در         مي ق خود نشان  ينيز در تحق  ) 1384( و همكاران    يلياسماع  

 به خاطر نقش يل جنسيت مساي در دوران معاصر، اهم    يت جنس ياساس با ضرورت ترب   
ـ  به نوجوانان در مورد تغ    ي نوجوانان و اطالع رسان    يفكرهاي    حرانجاد ب يآن در ا   رات يي

 ياجتمـاع هـاي    و ارزشيمـذهب هـاي   ت چـارچوب  ي از بلوغ و رعا    ي ناش يكيولوژيزيف
  . به طور كامل موافق هستنديجنسهاي  آموزشي  هيهنگام ارا

موزشي آي  ارزشيابي يك برنامهي  در زمينه ) 1385( و همكاران    ينتايج تحقيق مود    
 يبهداشت بلوغ به دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان مؤيد آن است، كه بعـد از اجـرا               

بهداشـت  ي  نـه ي و اطالعات دانش آمـوزان در زم يزان آگاهي مذكور، م يآموزشي    برنامه
  .افته استيش ي افزايبلوغ، به نحو قابل توجه
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 يتران، خطرهـا  دهد، كه از نظر دخ      مي نيز در پژوهش خود نشان    ) 1372 (يمقتدر  
شتر از دانستن آن است و اكثـر آنهـا،   ي، به مراتب بيل جنسي از مساي از عدم آگاه   يناش
از آنهـا  اي   دانسته و عدهيل جنسيان و طرح مساين زمان بي سال را بهتر 13 تا   11ن  يسن

  . ، موافق بوده انديت جنسي تربي برايدرسي  هم با گنجاندن ماده
ت يـ ل اكثريـ رغم تمايد آن است، كه عليز مؤين) 1382( و همكاران يق عبداله يتحق  

 و عملكرد آنها يزان آگاهيدختران به آموزش وكسب اطالعات و دانش در مورد بلوغ، م
  .ف استي ضعيت نكات بهداشتيبلوغ و رعاي  در مورد دوره

زان ي ميدهد، كه آموزش بر رو  ميدر پژوهش خود نشان) 1381 (يحيهمچنين، ذب  
ن پـژوهش،  يـ در ا. ر مثبت داشـته اسـت  ي و دانش آموزان تاثيد بهداشت  و عملكر  يآگاه
ن منبع كسب اطالعـات در  يت دانش آموزان دختر، مادران خود را به عنوان مهمتر        ياكثر
  . كرده اندي معرفيجنسهاي  نهيزم

ـ نيز معلمان شـركت كننـده در تحق       ) 1384 (يدر تحقيق پورابول     ق، بـر ضـرورت     ي
 در ي آن در مقابله مناسب بـا مـشكالت دوران بلـوغ، آگـاه    ل نقشي به دليت جنس يترب
 و يي زناشوي، بهتر شدن زندگيجنس هاي و ابهامها    ، پاسخ به سوال   يامور جنس ي    نهيزم

  .د كرده اندي تأكينوجواني  تر از دورهگذر آسان
ن قسمت در ي كه در اي و پژوهشي نظريبه طور خالصه آن كه، مجموعه مستندها  

 و ي منطقـ يل ومبانيد قرار گرفت، دالي مطرح و مورد توجه و تأك      يت جنس يتربي    نهيزم
ـ  تربيت بخـش  يت شناختن و مشروع   ي به رسم  ي را برا  يقابل دفاع   در نظـام  يت جنـس ي

 از نوجوانان و جوانان سـروكار       يعيژه در مقطع متوسطه، كه با گروه وس       ي، به و  يآموزش
، تالش كرده است    ي و پژوهش  ي نظر ي مبان ين پژوهش، به اتكا   يا. سازد  مي دارد، فراهم 
 بـه آن را از نظـر   ي توجه عملي، چگونگيت جنسي تربين ضرورت وجودييتا ضمن تب 

ران و دانش آمـوزان  يدگاه دبي مرتبط، از ديريادگي محتوا و تجارب ينيش ب ي و پ  يطراح
ر بـوده  يـ زهاي  ن پژوهش درصد پاسخ به سوالين راستا، ايدر ا.  قرار دهديمورد بررس 

  :است
ت و ي چه اهميمتوسطه داراي    دوره يدرسي     در برنامه  يت جنس يتوجه به ترب   -1
   است؟يضرورت
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د يـ ران و دانش آمـوزان متوسـطه با  يدگاه دبي از ديت جنسي تربيدرسي    برنامه -2
  باشد؟يي چه عناصر محتوايدارا

د يـ ران و دانش آمـوزان متوسـطه با  يدگاه دبي از ديت جنسي تربيدرسي    برنامه -3
  باشد؟يريادگهاي ي  از تجارب و فرصتيناصر چه عيدارا

 يريادگيـ ران و دانش آموزان متوسطه در مورد محتوا و تجارب يدگاه دب ين د يب -4
  وجود دارد؟ي چه تفاوتيت جنسيترب

دگاه دانش آموزان دختـر و پـسر متوسـطه در مـورد محتـوا و تجـارب         ين د يب -5
  وجود دارد؟ي چه تفاوتيت جنسي تربيريادگي

  
  قيروش تحق

ي  هيـ پژوهش شـامل كل ي  جامعه.  استيشيماي ـ پ يفيپژوهش حاضر از نوع توص  
ران زن و مرد شهرستان كاشـان در        يدبي    هيآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه وكل      دانش

بــا روش ) نفر12434(دانش آمــوزان ي  از جامعه.  بوده است  1386-87 يليسال تحص 
. انتخاب شـدند  )  دختر 325 پسر و    359( نفر   684اي    چند مرحله اي     خوشه يرينمونه گ 

نش شـدند و  ي سـاده گـز  ي نفر به صورت تـصادف 295ز ين)  نفر 470(ران  يدبي    از جامعه 
آورده شـده   پژوهش در جدول هاي    اطالعات مربوط به نمونه   . مورد مطالعه قرار گرفتند   

  .است
  

  پژوهشهاي   نمونهي و درصديع فراوانيتوز: 1جدول 
  آماره  كل  درصد  يفراوان

  مذكر و مونث  مونث  مذكر  مونث  مذكر  نمونه ها
  295  62  38  182  113  دبيران

  684  45  52  325  359  دانش آموزان
  

  ت اطالعايابزار جمع آور
 ي ضـرورت وجـود  ي بررسـ يعنين پژوهش تالش شده است، تا سوال اول،    يدر ا   

اسـناد و   يق مطالعـه و بررسـ    يمتوسطه، از طر  ي     دوره يدرسي     در برنامه  يت جنس يترب
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 پاسخ يبرا.  پاسخ داده شوديت جنسي ترب ي و پژوهش  ي نظر ي مرتبط با مبان   يمنابع علم 
محقـق سـاخته    ي    ك پرسـشنامه  يـ ق، از   يـ دوم، سوم، چهارم و پنجم تحق     هاي    به سئوال 

ت ي مرتبط با ترب ي و پژوهش  ي، علم ي نظر ين پرسشنامه، بر اساس مبان    يا. دياستفاده گرد 
د قـرار گرفـت،   يـ ن مقاله مورد توجـه و تاك ي اير قسمت قبل از آنها د ي، كه بخش  يجنس
ه آن بـه  ي گو14ه است كه ي گو21مذكور، مشتمل بر  ي    پرسشنامه.  و ساخته شد   يطراح
 يدرسي   برنامهيريادگهاي ي تيآن به تجارب و فعالي  هي گو7 و يت جنسي تربيمحتوا

 كامالً موافقم، مـوافقم،     يهانهي گز ين پرسشنامه، دارا  يا .شودي مربــوط م  يت جنس يترب
بـه منظـور جلـوگيري از    . اسـت ) كـرت يف ليـ ط(نظرم، مخالفم و كـامالً مخـالفم        يبــ

كامالً موافق و موافق يكـي شـده و بـا    هاي  پراكندگي داده ها، اطالعات مربوط به گزينه  
كـامالً  هـاي   همچنين، اطالعات مربوط بـه گزينـه      . عنوان موافق، نمايش داده شده است     

ـ پرسـشنامه قبـل از توز     . ه گرديـده اسـت    يو مخالف هم با عنوان مخالف ارا      مخالف   ع ي
 ييايـ د و معلوم شـد، از پا يران اجرا گرديك نمونه از دانش آموزان و دب     ي يگسترده، رو 

 پرسشنامه يي محتوا يين حال، روا  يدر ع . برخوردار است ) 89/0 كرونباخ   يآلفا(مناسب  
 پنج نفر از متخصصان و كارشناسان   يتخصص هاي  دگاهي نظرات و د   يق بررس يز از طر  ين

  . د قرار گرفتييت حاصل و مورد تايم و تربيتعل
  

  ليه و تحليروش تجز
هـاي   ن پژوهش، از شـاخص  ياي    به دست آمده  هاي    داده ليه و تحل  يبه منظور تجز    

  . استفاده شده است)  دوي و آزمون خtآزمون  (ي و استنباطيفيآمار توص
  

  ها افتهي
ي   در برنامـه يت جنـس يـ توجـه بـه ترب   «يعنين پژوهش، يه سوال اول ا در پاسخ ب    
د گفت، كه ضرورت و    يبا»  است؟ يت و ضرورت  ي چه اهم  يمتوسطه دارا ي     دوره يدرس
 مطرح نمود و مورد بحـث  يمختلفهاي  توان از ابعاد و جنبه  مي را يت جنس يگاه ترب يجا

ـ آن، دال  از   ين ضرورت و الزامـات ناشـ      يد، ا يبدون ترد . قرار داد  ل و مـستندات قابـل     ي
 يدرسي  ك برنامهيد از قالب ي بايت جنسي آن، تربيكند، كه به اتكا  مي را فراهميدفاع

ن يـي ا از قبـل تع    يـ  ي رسـم  يدرسـ ي    خارج شده و در چهارچوب برنامه     ) ميعق( مغفول



181   ...بررسي ضرورت وجودي و چگونگي توجه به تربيت جنسي

ـ دل .ردي قرار گي و عمل يمقطع متوسطه، مورد توجه جد    ي    شده د بـر گنجانـدن   يـ ل تاكي
ط خاص دانش يو شراها  يژگي متوسطه متاثر از ويدرسي   در قالب برنامه   يست جن يترب

ـ آ  ميريآنچه در ز . استيت جنسي هويريژه از نظر شكل گين مقطع، به ويآموزان ا  د، ي
ت يك اولوي را به عنوان يت جنسي است، كه وجود تربيلي از الزامات و دال  ين برخ ييتب

 ك مقطع حساس و سرنوشت ساز مطـرح يان  متوسطه به عنويدرسي   در برنامه  ياساس
  : كند مي

رفت، كـه   يت مـسّلم را پـذ     يـ ن واقع يد ا ي با : در هر فرد   يجنسي    زهي وجود غر  -1
 در درون افراد يار اثرگذار است، كه از آغاز زندگ  ي بس ييرويني     به مثابه  يجنسي    زهيغر

ـ لقرار داشته و به خصوص از دوران بلوغ به بعـد، مجموعـه عملكردهـا و فعا          هـاي   تي
ـ ". دهـد   مـي ر قـرار ي را تحت تـاث   يمختلف فرد در طول زندگ      39ديـ ش از آن كـه فرو يپ

ا از عـالم  يـ ف كند، دني توصيت بزرگسالي شخصي را رو يرات تجارب دوران كودك   يتأث
: 1384، ياوحـد  (" خبر بـود ي در كودكان بي جنسيريادگي و  يت جنس ير بودن فعال  يگ

د بـه اثبـات رسـاند،     يت كودك را فرو   يظاهرات جنس تنها بعد از آن كه ت     "در واقع   ). 43
ـ ، موجودياجتمـاع اي    ن حق را به دست آورد، كه به عنوان مسأله         ي ا يآموزش جنس  ت ي

تـوان گفـت، كـه      مـي رات مختلـف آن   ي و تـأث   يجنسي    زهيل وجود غر  يبه دل . "دا كند يپ
ـ بـر ا . » و سالم است يعي طب يك زندگ ي يك بخش جدا نشدن   ي يل جنس يمسا«  ن مبنـا، ي

ـ   يژگيك و ي به عنوان    يجنسي    زهيوجود غر  ـ  و زي و عامل ذات دانـش  ي   در همـه يستي
ـ ، اهم40ي از انحراف جنـس يريآموزان و ضرورت جلوگ  ـ  از يت برخـوردار ي ك نظـام  ي

  .سازد  مي منسجم و هدفمند را خاطر نشانيت جنسيترب
، ظهـور  يت جنـس يتربهاي  ن ضرورتي از مهمتريكي :بلوغي   اقتضائات دوره -2

 از آن اسـت، كـه در صـورت عـدم     ي ناشـ ي و روانـ ي جسمان يرهاييبلوغ و تغ  ي    رهدو
. گـردد   مـي  فرد حادثي برايمختلفهاي   مواجهه با آن، مشكالت و بحران  ي برا يآمادگ

ـ  از اولويكـ ي و بلوغ، به عنوان ي جنسيلذاست كه آموزش رفتارها    يبهداشـت هـاي   تي
ن روست ياز ا). 1384 و همكاران؛ يلياسماع(، مطرح است ي هر كشور  يدوران نوجوان 

 " اسـت يت جنـس يـ  خاص كلمه، مستلزم ترب   يرات بلوغ به معن   ييتغ"گردد    مي ديكه تأك 
بلــوغ بــا دوران ي   دورهيدر واقــع، همزمــان). 163 :1374كــاردان، ي  دبــس، ترجمــه(
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سادات، ( شود يت خاصي اهمي داراين دوره از زندگيگردد، كه ا  مي باعث آن  ينوجوان
ت و جـنس مخـالف   ي است، كه دانش و فهـم نوجوانـان از جنـس         ين در حال  ي ا ).1374

 يبـ ي  جـه ي دانش آموزان، نت ي از مشكالت جنس   ياريو بس ) 1376پارسا،  (محدود است   
تـوان    مـي  جه،يدر نت ) 1995ر،  ييكوز( است   يجنسهاي    ل و موضوع  ي آنها از مسا   ياطالع

 دارنـد، كـه البتـه       يآموزش جنس  به   يدياز شد ي كه در سن بلوغ هستند، ن      يگفت، افراد 
ـ  اهميداراهـا   ن آموزشياي  هياراي  وهيزمان و ش   نـگ،  يمـارلو و رد ( اسـت  ياديـ ت زي

1988.(  
وع انـواع  يوجـود و شـ   : يارتباطهاي    ي در عصر اطالعات و تكنولوژ     ي زندگ -3

 باعث آن شـده، كـه       42 در عصر اطالعات   ي و زندگ  يارتباطهاي    ي و تكنولوژ  41ها رسانه
و هـا      نوجوانـان و جوانـان بـه انـواع و اشـكال مختلـف داده               يابيسرعت دست امكان و   

ك در كنار خصلت ي و تكنولوژيت فنين قابليا. ع گردد يل و تسر  ي، تسه ياطالعات جنس 
شـود، كـه نوجوانـان و جوانـان           مـي   دوران بلوغ باعث   ي و حس كنجكاو   يجستجوگر

ـ از را ب  ير جنـس  ي، انواع اطالعات و تـصاو     يبتوانند به آسان    ي و مـورد بهـره بـردار      يابي
 آسان به ينترنت، دسترسي در اي مطالب جنسين رو، حجم باالياز ا.  قرار دهند يشخص

ي  بـه همـراه امكـان اسـتفاده    هـا   تين سايموجود در اهاي   نكيمستهجن و ل  هاي    تيسا
بلـوغ زودرس و  . ن نوجوانان را دشـوار كـرده اسـت   يوتر، نظارت والد  ي از كامپ  يشخص

ـ  ا ياز آثار احتمال   ،يم جنس ي مفاه درك نادرست  در ). 1384دوران،  (ن مواجهـه اسـت      ي
ـ  يونيـ زيتلوهاي     شبكه يبرخ«ن حال   يع   فعـال يبـه صـورت   هـا      و مـاهواره   ين المللـ  ي ب

ل كنند و ي گردانندگان خود را بر جوانان تحمي و نظام ارزشي رفتاريكوشند، تا الگو مي
  ).3: 1384 حاجالر و همكاران، يمرايب (». آنان با فرهنگشان شونديگانگيموجب ب
ر يت انكار ناپذيك واقعين عامل به عنوان    يا: بلوغ و ازدواج  ي    ش فاصله ي افزا -4

 را در   ي نقـش بـارز    يت جنـس  يكند كه ترب    مي جابيزم است، ا  يكه متأثر از تبعات مدرن    
لوغ بي  امروزه كه فاصله". فا كندين فاصله اي از ايناشهاي   جوانان از انحراف يريجلوگ

مفاسـد  ي  نـه ي الزم در زمين فاصـله هـشدارها  يـ شتر شده، الزم اسـت در ا  يتا ازدواج ب  
  )3: 1383، ي فراهانينيفرمه (" و بروز انحراف به نوجوانان داده شودياجتماع
 يايـ در دن : يل بهداشـت جنـس    ي ضرورت آگاه كردن دانش آموزان از مـسا        -5
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انـان و جوانـان، وابـسته بـه      از سـالمت نوجو ي، بخـش قابـل تـوجه    يامروزي    دهيچيپ
ن رفتارها، ياز جمله ا. دهند  مي از خود بروز ي است كه آنها در زندگ     ي بهداشت يرفتارها
ن ي از مهمتـر يكـ يد  ي، با يآموزش جنس "ن منظر،   ياز ا .  است 43 پرخطر ي جنس يرفتارها

 از ي اطالعـ ي از بي ناشي از مشكالت جنس   ياريرا بس ي باشد، ز  ي مراقبت بهداشت  ياجزا
 و آمـوزش دانـش   ي بخـش يلذا آگـاه ). 1 :1384، يپورابول (" استيجنسهاي   وعموض

 ضرورت يحفظ بهداشت اندام جنسي  قهيرانه و طريشگيمالحظات پي   نهيآموزان در زم  
 از مدارس خواسته است، در جهت       يسازمان بهداشت جهان  "ل  ين دل يبه هم . كامل دارد 

كـا،  ير آمر ي؛ نظ ييلذا در كشورها  . كنند در دانش آموزان تالش      ي بهداشت يجاد رفتارها يا
هـدف در   هـاي     ، از گـروه   يرسـتان ينروژ، كانادا، هلند، دانمارك و ژاپن دانش آموزان دب        

  ).14 :1384، ي و همكارييرمواليم (" هستنديبهداشتهاي  يزيبرنامه ر
 يهـا، الگوهـا    از نگرش اي     ناظر بر مجموعه   يت جنس يهو: ي جنس يابي تي هو -6

 ين شده از جانب فرهنگ جامعه اسـت، كـه اغلـب تـداع    يي تعي جنس  و صفات  يرفتار
، يكاپالن و سـادوك، ترجمـه پورافكـار       ( است   يا زنانگ ي يمردانگهاي    يژگيوي    كننده
ـ  از ا  ياكتساب بخش قابل توجه   ). 1379  ي رفتـار يو الگوهـا هـا   ن صـفات و نگـرش  ي
. ســت اي جنــستيــ ترب54و كارآمــد 44ك نظــام اثــربخشيــ، منــوط بــه وجــود يجنـس 

زاده  و حـسن ) 1997 (47، سـانتروك )1998 (46محققان مختلف؛ ماننـدجاف هاي   پژوهش
ك يـ  ي مناسـب، آمـوزش جنـس      يت جنـس  يـ  كسب هو  ياند، كه برا   د كرده ييتأ) 1384(

  . استياديضرورت بن
ـ  اطالعات و ترب  ي شورا :فردي     كمك به رشد كامل و همه جانبه       -7  يت جنـس ي

 اسـت،  يت جنسيبهداشت و تربي  نهيدر زماي   ه و حرف  يك نهاد تخصص  ي كه   48كا،يآمر
 ي اصـل يريـ كنـد، كـه جهـت گ     مـي دي تأكيت جنسيت و نقش ترب  يضمن اشاره به اهم   

 يولـوژ يزي، فيآنـاتوم ي  نـه ي در زم يدانش و اطالعات جنس   ي    هي صرفاً ارا  يت جنس يترب
ـ ، تربست، بلكه عالوه بـر آن يبه دانش آموزان ن... د مثل و يمان، تولي، زا ياندام جنس  ت ي

 و 49نش هـا يو بها  از نگرش ها، ارزش  اي    ه و آموزش مجموعه   يق ارا يد از طر  ي با يجنس
ل يمـسا ي    نـه ي در زم  51تي و حسن تعهـد و مـسئوول       50ين فرد ي و ب  يارتباطهاي    مهارت

  .دي و رشد همه جانبه و متعادل فرد حركت نماير تعالي، در مسيجنس
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ي  ل دهندهين نهاد تشك يبه عنوان مهمتر   خانواده   :ت نهاد خانواده  يم و تثب  ي تحك -8
ـ  امكان ثبات و تداوم پي، هنگاميك جامعه انسان  ي ت يـ كنـد، كـه فرزنـدان و ترب     مـي داي

، يصواب ومنطقاي   به گونهيت جنسي تربيآموزشهاي  ق برنامهين نهاد، از طريشدگان ا
نواده كـه  ن منظر، اسـاس خـا  ياز ا. اد گرفته باشند  ي را   يجنسي    زهي غر يارضاهاي    وهيش

 يعدم ارضا.  استي مبتنيجنسي  زهي است، بر غرياجتماعات بشري  هي كليمحور اصل 
، يصـاف (شـود    مي  آن منجر  يجاد اختالل در نظام خانواده و حتا فروپاش       يزه به ا  ين غر يا

1381.(  
ـ  بايني و ع يت آمار يك واقع ي به عنوان    :يتي و جمع  يب سّن ي ترك -9 رفت، يد پـذ ي

بر . دهند  مي ليك كشور را تشك   يت  ي از جمع  ي بخش قابل توجه   كه نوجوانان و جوانان   
 سـال تـا سـال    24 تـا  15 يافراد گروه سن  «شود، كه    ي مي نيش ب ي پ 52ونسكوي آمار   يمبنا

ت، يـ ن جمعياز ا. ديت كل جهان خواهد رسي درصد جمع 16ارد نفر و    يلي م 36 به   2025
 ليت را تـشك يـ  سـوم جمع كيران هم جوانان   ين آنها در جهان سوم بوده و در ا        يشتريب

ران كه به طور عمـده از آن  يت در مورد ا ين واقع يوجود ا ). 2 :1384،  يصابر (»دهند مي
 يت جنسي تربيريت به كارگ يشود، ضرورت و اهم     مي اديجوان  ي    ك جامعه يبه عنوان   

ت يـ ر جمعي چشمگيفزون. سازد  ميش خاطر نشانيش از پيم بين قشر عظيرا در مورد ا   
به عنـوان بخـش    (يت و ضرورت آموزش بهداشت بارور    يما و اهم  ي    عهنوجوانان جام 

ده يچكس پوشـ ي آنان، بـر هـ   يعين گروه، به عنوان حق طب     ي به ا  )يت جنس ي از ترب  يمهم
  ) 1: 1384زارع و همكاران،  ("ستين

 يلـ يو دالهـا   تين واقعي از مهمتريان برخيبه هر صورت، آنچه كه در فوق آمد، ب        
 يدر مقطع متوسطة، دارا يت جنسي كه در اصل توجه به تربسازد،  مي است كه مشخص  

د بـه عنـوان   ي، باياست، كه به اتكااي   و قابل مالحظهي قوي و تجربيعلمهاي   پشتوانه
  .ردي قرار گيمتوسطه، مورد توجه جدي   مهم در دورهيآموزشي  ك حوزهي

 ي از بررسـ حاصلهاي  ن پزوهش، دادهيدوم تا پنجم اهاي     پاسخ به سوال   ياما برا 
  .گردد  ميهيل ارايران و دانش آموزان در ذيدبهاي  دگاهيد

 پرسـشنامه  14 تـا  1هاي  هيران و دانش آموزان را با گو  يزان موافقت دب  ي م 2جدول  
  .دهد  مينشان
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 يمحتـوا (  پرسـشنامه 14 تـا  1هاي  هيران و دانش آموزان با گو  يزان موافقت دب  يم: 2جدول  
  به درصد) يت جنسيترب

  زان توافقيم
   ها هيگو

  مخالف  نظر يب  موافق  نمونه

 ي و درســيآموزشــهــاي  الزم اســت در برنامــه. 1  4/2  2  6/95  رانيدب
 دوران  يژگـ يدانش آمـوزان در مـورد و       رستان،يدب

 و ي، عـاطف ي ذهنـ ي از نظر جـسم يبلوغ و نوجوان 
  .الزم را كسب كنندهاي  ي آگاهيروان

 دانش
  آموزان

8/90  9/6  3/2  

 ي و درســيآموزشــهــاي  اســت در برنامــهالزم . 2  1/6  1/7  6/86  رانيدب
بلـوغ  هـاي     رستان، دانش آموزان در مورد نشانه     يدب

الزم را بـه    هاي    ي در دختران و پسران آگاه     يجنس
  .دست آورند

  دانش
  آموزان

8/81  5/13  7/4  

، رسـتان ي دبي و درس  يآموزشهاي    هد در برنام  يبا. 3  1/7  5/8  4/84  رانيدب
ــاره  ــوزان درب ــش آم ــاي  دان ــخطره ــار منف  ي و آث

...) س و يمثل سـوزاك، سـفل     (يمقاربتهاي    يماريب
  .  به دست آورنديشناخت درست و كامل

 دانش
  آموزان

8/78  1/16  1/5  

 ي و درســيآموزشــهــاي  الزم اســت در برنامــه. 4  4/5  1/5  5/89  رانيدب
و هــا  يژگــيرسـتان، دانــش آمــوزان در مـورد و  يدب
ب ك ازدواج موفــق و همــسر مناســيــ يارهــايمع

  .الزم را به دست آورندهاي  يشناخت و آگاه

 دانش
  آموزان

6/83  1/10  3/6  

 ي و درســيآموزشــهــاي  الزم اســت در برنامــه. 5  9/16  4/21  7/61  رانيدب
 يدانش آموزان شناخت درست و مناسب     ،  رستانيدب

د مثل در مـردان و زنـان   ي دستگاه توليولوژيزياز ف 
  .كسب كنند

 شدان
  آموزان

5/72  4/16  1/11  

  1/8  5/10  4/81  رانيدب
 ي و درســيآموزشــهــاي  الزم اســت در برنامــه. 6
ــ ، رســتانيدب ــورد ش ــوزان در م ــش آم ــا  وهيدان و ه

ــاي  روش ــرل غر ه ــب كنت ــمناس ــسي  زهي  و يجن
هـاي    يز آن اطالعات و آگاه    يمخاطره آم هاي    وهيش

  .الزم را به دست آورند

 دانش
  آموزان

80  2/13  9/6  
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  زان توافقيم
   ها هيگو

  مخالف  نظر يب  موافق  نمونه

 ي و درســيآموزشــهــاي   الزم اســت در برنامــه.7  5/7  1/6  4/86  رانيدب
رستان، دانـش آمـوزان بـا حـد و مـرز ارتبـاط              يدب

آشـنا  ) دختر و پـسر   ( مشروع و مناسب دو جنس      
  .گردند

 دانش
  آموزان

1/85  9/7  7  

 ي و درســيآموزشــهــاي  الزم اســت در برنامــه. 8  1  7/2  3/96  رانيدب
 ،شيآرا،  پوششي    رستان، دانش آموزان با نحوه    يدب

  . مرتبط با آن آشنا شونديني ديحجاب و دستورها
 دانش
  آموزان

4/80  4/11  2/8  

 ي و درســيآموزشــهــاي  الزم اســت در برنامــه. 9  7/0  4/5  9/93  رانيدب
 الزم را   يرستان، دانش آموزان، شناخت و آگاه     يدب

ــاث ــر گــروه همــساالن در ســالمت يدر مــورد ت ا ي
  . به دست آورنديانحراف جنس

 دانش
  آموزان

8/78  8/14  4/6  

 ي و درسـ   يآموزشـ هـاي     الزم است در برنامه   . 10  7/1  7/2  6/95  رانيدب
 و  ينـ يل د يت مـسا  يـ دانش آموزان، رعا  ،  رستانيدب

  . رندياد بگيژه دختر و پسر را ي ويشرع
 دانش
  آموزان

9/84  4/9  7/5  

 و يآموزشــهـاي   ق برنامــهيـ الزم اسـت از طر . 11  1/6  7/2  2/91  رانيدب
 ين، دانش آموزان شـناخت و آگـاه     رستاي دب يدرس

ره مـرتبط بـا     يـ  گناهـان كب   يالزم را در مورد برخـ     
  . كسب كننديانحراف جنس

 دانش
  آموزان

2/88  4/6  4/5  

 و يآموزشــهـاي   ق برنامــهيـ الزم اسـت از طر . 12  4/4  2  6/93  رانيدب
رستان، دانش آموزان در مورد خطرهـا و       ي دب يدرس

دوست دختر،  (يابانيخهاي  ي دوستي منفيامدهايپ
  .  و نگرش الزم را كسب كننديآگاه )دوست پسر

 دانش
  آموزان

2/85  9/6  9/7  

 و  يآموزشـ هـاي     برنامهي    لهيالزم است به وس   . 13  1/5  7/4  2/90  رانيدب
 از  يرستان،دانش آموزان برداشت روشـن    ي دب يدرس
ا پـسر بـه   يك دختر ي خود به عنوان يت جنس يهو

  .دست آورند

 دانش
  آموزان

5/78  5/13  8  
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  زان توافقيم
   ها هيگو

  مخالف  نظر يب  موافق  نمونه

 ي و درسـ   يآموزشـ هـاي     الزم است در برنامه   . 14  7/4  1/3  2/92  رانيدب
 يت نكات بهداشـت   يرستان، دانش آموزان با رعا    يدب

  .ن بلوغ آشنا شونديدر سن
 دانش
  آموزان

9/82  1/10  7  

    
ت يـ رب تي مربوط بـه محتـوا  14 تا 1هاي  هيد، گويهمان طور كه در قبل اشاره گرد       
ران و دانـش آمـوزان بـا    يدهد، كه اكثر دب    مي جدول مذكور نشان  هاي    داده.  است يجنس

  .  موافقنديت جنسي تربيدر محتواها  هين گويلحاظ كردن ا
 21 تـا  15هـاي   هيـ ران و دانش آموزان را بـا گو    يزان موافقت دب  ي م 3  شماره جدول  

  . دهد  ميپرسشنامه نشان
  

استفاده از (  پرسشنامه21 تا 15هاي  هي و دانش آموزان با گورانيزان موافقت دبيم: 3جدول 
 درصد به) يريادگهاي ي تجارب و فرصت

  زان توافقيم
  ه هايگو

  مخالف   نظريب  موافق  نمونه

ت يـ ت ترب يـ كنم با توجه به اهم      مي من فكر . 15  9/15  22  62  رانيدب
ـ ، با يجنس  بـه نـام     يا كتـاب مـستقل    يـ د درس   ي

 در مقطع متوسطه وجود داشـته      "يت جنس يترب"
  .شدبا

دانش 
  آموزان

8/65  7/16  5/17  

 در يكـنم كـه گنجانـدن مطـالب        مـي  من فكر . 16  3/18  2/14  5/67  رانيدب
ي   در كتـب مختلـف دوره  يت جنـس  يـ مورد ترب 

ــز( متوســطه  ــ، بهداشــت، بيست شناســي نش ي
  . استيكاف) ياسالم

دانش 
  آموزان

4/55  7/22  9/21  

ـ       مـي  من فكر . 17  5/9  5/8  82  رانيدب ب و مـشكالت    كـنم كـه مطال
ق مـشاوران   يـ د از طر  ي با يت جنس يمرتبط با ترب  

 مورد توجه ي و پرورش يتيران ترب يرستان و دب  يدب
  .ردي قرار گيدگيو رس

دانش 
  آموزان

1/67  5/17  4/15  
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  زان توافقيم
  ه هايگو

  مخالف   نظريب  موافق  نمونه

ـ تـوان از طر     مـي  به اعتقاد من  . 18  9/15  5/12  5/71  رانيدب ق دعـوت از    ي
 ي و گفتگو ي و سخنران  يون و افراد مذهب   يروحان

 يت جنـس يـ تربي  نـه يانش آموزان در زمآنها با د  
  .متوسطه اقدام كردي  دوره

دانش 
  آموزان

5/63  8/14  6/21  

  1/5  4/3  5/91  رانيدب
دعـوت از  ي  لهيتـوان بـه وسـ   ياز نظر من م . 19

پزشكان، روانپزشـكان،   (كارشناسان، متخصصان   
ت يتربي  نهيدر زم) روانشناسان، مشاوران مجرب

  . كرد دانش آموزان اقداميجنس
دانش 
  آموزان

3/77  5/13  2/9  

ه، يـ ق ته يـ توان از طر    مي كنم كه   مي من فكر . 20  9/12  2/12  9/74  رانيدب
ت يـ  در مـورد ترب    ييع جـزوه هـا    يـ ر و توز  يتكث

ت يـ  ترب ي خـاص، بـرا    ي در فواصل زمان   يجنس
  . دانش آموزان اقدام كرديجنس

دانش 
  آموزان

68  19  13  

هـاي     و آمـوزش   يت جنـس  ي من، ترب  از نظر . 21  5/12  9/11  6/75  رانيدب
ــا آن، با  ــرتبط ب ــم ــد از طري ــه  ي ــانواده و ب ق خ

  .ردين انجام پذيخصوص والد
دانش 
  آموزان

5/52  1/18  4/29  

  

 مربوط به استفاده از تجـارب و  21 تا 15هاي  هيان شد، گويهمان طور كه در قبل ب   
دهد، كه اكثر ين جدول نشان مياهاي  داده.  استيت جنسي در ترب  يريادگهاي ي   فرصت

ـ   آموزان با استفاده از تجارب و فرصتران و دانش  يدب  يت جنـس يـ  در تربيريادگهـاي ي
  .موافق هستند

دگاه يـ شده دي   مشاهدهي در مورد فراوان يج آزمون مجذور خ   ي نتا 4  شماره جدول 
ت ي تربيمحتوا(شنامه اول تا چهاردهم پرسهاي   هيران و دانش آموزان در مورد با گو       يدب

  .دهد  ميرا نشان) يجنس
  
  
  



189   ...بررسي ضرورت وجودي و چگونگي توجه به تربيت جنسي

ران و يدگاه دبيدي   مشاهده شدهي در مورد فراوانيج آزمون مجذور خينتا: 4جدول 
  )يت جنسي تربيمحتوا(اول تا چهاردهم هاي  هيآموزان در مورد گو دانش

  ها هيگو
  مقدار

2x  

  درجه
  ي آزاد

سطح 
  يمعنادار

  ها هيگو
  دارمق
2x  

  درجه 
  يآزاد

  سطح 
  يمعنادار

1  42/9  2  009/0  8  39/41  2  00/0  

2  57/8  2  014/0  9  21/35  2  00/0 

3  89/10  2  004/0  10  39/22  2  00/0 

4  09/7  2  029/0  11  76/5  2  05/0  
5  80/11  2  003/0  12  20/14  2  001/0  

6  67/1  2  43/0  13  35/20  2  00/0 

7  00/1  2  60/0  14  57/16  2  00/0 

  
 6هاي  هيگوي  ران و دانش آموزان در بارهيزان توافق دبين جدول، مي ايهاطبق داده  

 الزم  "ك اندازه موافقت دارند كـه       يگر، هر دو گروه به      يبه عبارت د  . كسان است ي 7و  
و هـا     وهيرستان، دانـش آمـوزان در مــورد شـ         ي دب ي و درس  يآموزشهاي    است در برنامه  

 يز آن اطالعات و آگـاه    يمخاطره آم هاي    وهي و ش  يزه جنس يمناسب كنترل غر  ي  ها  روش
رسـتان،  ي دبي و درسيآموزشهاي  ن الزم است، در برنامه  يهمچن .الزم را به دست آورند    

آشـنا  ) دختـر و پـسر  (دانش آموزان با حد و مرز ارتباط مـشروع و مناسـب دو جـنس          
  .گردند
 و 3 و 2و 1هاي   هيگوي    انش آموزان در باره   ران و د  يزان موافقت دب  ي كه م  يدر حال   

ـ به ا.  استي تفاوت معنادار آماري دارا14 و 13 و 12 و 11 و 10 و 9 و 8 و 5 و   4 ن ي
بـه  . ران است يش از دب  ي پرسشنامه ب  5ي    هيزان موافقت دانش آموزان با گو     يصورت كه م  

 يهـا اسـت در برنامـه   الزم "ن باورند كه يران بر ايش از دبين معنا كه دانش آموزان ب     يا
 يولـوژ يري ازف يآمـوزان شـناخت درسـت و مناسـب        رستان، دانـش  ي دب ي و درس  يآموزش

ر يران بـا سـا    يـ زان موافقـت دب   يـ  و م  ". د مثل در مـردان و زنان كسب كنند       يدستگاه تول 
ـ  يـ گر، دب يبه عبارت د  . شتر است يبها    هيگو ش از دانـش آمـوزان معتقدنـد، كـه در      يران ب

  : رستان الزم استي سطح دبيموزش و آيدرسهاي  برنامه
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  .  داده شودي به دانش آموزان آگاهيبلوغ و نوجوانهاي  يژگيوي  درباره - 
 .  داده شوديبلوغ دختران و پسران به دانش آموزان آگاههاي  يژگيوي  درباره - 

آمـوزان   همسر مناسب بـه دانـش  ب ازدواج موفق و انتخا   يارهايها و مع  يژگيوي     درباره - 
 .شود  دادهيآگاه

 مربـوط بـه دانـش آمـوزان     يني ديش، حجاب و دستورهايپوشش، آراي  نحوهي    درباره - 
 . داده شوديآگاه

 داده  ي بـه دانـش آمـوزان آگـاه        يا انحـراف جنـس    ير همساالن در سالمت     يتأثي    درباره - 
 . شود

ـ يل د يت مسا يرعاي    درباره -  ـ  و ي و شـرع   ين دختـران و پـسران بـه دانـش آمـوزان      ي   ژهي
 . داده شوديآگاه

 داده ي بـه دانـش آمـوزان آگـاه      يمرتبط با انحراف جنس   ي    رهي گناهان كب  يبرخي    درباره - 
 .شود

) دوسـت دختـر، دوسـت پـسر      (ياباني خ يهاي دوست ي منف يامدهايدر موردخطرات و پ    - 
 . داده شوديآموزان آگاهبه دانش

ـ  خود بـه عنـوان    يت جنس ي از هو  يدانش آموزان برداشت روشن    -  ك دختـر و پـسر بـه    ي
 ورنددست آ

  .ن بلوغ آشنا شوندي در سنيت نكات بهداشتيدانش آموزان با رعا -

زان موافقـت   يـ ن م يشتريـ د، كـه ب   يران و دانش آموزان معلوم گرد     يدگاه دب يدي    سهيبا مقا 
پوشـش،  ي  نحـوه ي   دانش آموزان دربارهيضرورت آگاه (8ي   هيب با گو  يران به ترت  يدب

 دانش آمـوزان    يضرورت آگاه  (10ي   هيگو)  مربوط يني د يش، حجاب و دستورها   يآرا
ضـرورت   (1ي  هيو گو) دختران و پسراني  ژهي وي و شرعينيل ديت مسا يرعاي    درباره

ن يشتري كه ب  يدر حال . است) يبلوغ و نوجوان  هاي    يژگيوي     دانش آموزان درباره   يآگاه
ي    در بـاره   يضـرورت آگـاه    (1ي    هيـ ب بـا گو   يـ زان موافقت دانـش آمـوزان بـه ترت        يم
هـاي    گنـاه  يبرخـ ي     دربـاره  يضرورت آگاه  (11ي    هيگو) يبلوغ و نوجوان  هاي   يژگيو
خطـرات و  ي   دربــاره يضرورت آگاه (12ي  هيو گو) يمرتبط با انحراف جنس ي    رهيكب
 يضـرورت آگـاه   (7ي  هيـ و گو) دوست پـسر، دختـر   (ياباني خ ي دوست ي منف يامدهايپ
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  . است) ردختر و پس( حد و مرز ارتباط مشروع دو جنسي  درباره
ـ     يج آزمون مجذور خ   ي نتا 5جدول     دگاه يـ دي   مـشاهده شـده  ي را در مـورد فراوان

اسـتفاده از تجـارب و   ( پرسـشنامه  21 تـا  15هاي    هيران و دانش آموزان در مورد گو      يدب
  . دهد  مينشان) يريادگهاي ي فرصت

  
ـ    يج آزمون مجذور خ   ينتا: 5جدول   ـ دي     مـشاهده شـده    ي در مورد فراوان ـ دگاه دب ي ن و راي

هـاي   اسـتفاده از تجـارب و فرصـت   ( پرسشنامه   21 تا   15هاي    هيآموزان در مورد گو    دانش
  )يريادگي

  يسطح معنا دار  يدرجه آزاد  2xمقدار  ه هايگو

15  01/4  2  13/0  
16  63/13  2  001/0  

17  07/23  2  00/0  
18  05/6  2  04/0  

19  50/29  2  00/0  
20  04/7  2  03/0  
21  54/47  2  00/0  

  
 15ي    هيـ گوي    ران و دانش آموزان درباره    يدگاه دب ين د ين جدول، ب  ياهاي    طبق داده   

ك انـدازه موافقـت   يـ گر، هر دو گـروه بـه   ي ديبه عبارت.  وجود ندارد  يتفاوت معنا دار  
 در مقطـع متوسـطه وجـود    "يت جنسي ترب"به نام يا كتاب مستقل  يد درس   يدارند كه با  

 16هاي  هيگوي   سه با دانش آموزان در باره     يران در مقا  يزان موافقت دب  يداشته باشد، اما م   
گـر،  يبـه عبـارت د  . شتر بـوده اسـت  ي بي به طور معنا دار   21 و   20 و   19 و   18 و   17و  
  : ش از دانش آموزان معتقدند كهيران بيدب

پزشكان، روانپزشكان، روانشناسان، ( با دعوت از كارشناسان و متخصصان يستي با-
  . اقدام كرد يت جنسيتربي  نهيدر زم) ن مجربمشاورا
رسـتان و  يق مـشاوران دب يـ د از طر ي با يت جنس ي مطالب و مشكالت مرتبط با ترب      -

 . ردي قرار گيدگي مورد توجه و رسيران پرورشيدب
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ن يق خانواده و به خصوص والدياز طر، مربوطهاي   و آموزشيت جنسيد تربي با-
 .رديانجام پذ

 در يت جنـس يـ  در مـورد ترب ييع جـزوه هـا  يـ ر و توزيـ ه و تكثيق تهيد از طري با -
 . اقدام كرديت جنسي تربي خاص برايزمانهاي  فاصله

 آنهـا بـا   ي و گفتگو  ي و سخنران  يان و افراد مذهب   يق دعوت از روحان   يد از طر  ي با -
 .  اقدام كرديت جنسيتربي  نهيدانش آموزان در زم

متوسـطه  ي  كتـب مختلـف دوره   در   يت جنـس  يـ  در مـورد ترب    ي گنجاندن مطـالب   -
  .  استيكاف) ينش اسالمي، بهداشت، بيست شناسيز(

 

آمـوزان  دگاه دانش يها را در مورد د    نيانگيمي    سهيج آزمون مقا  ي نتا 6  شماره جدول  
  . دهدي نشان ميريادگيمحتوا و تجارب ي  دختر و پسر درباره

  

 دگاه دانـش آمـوزان   يدر مورد د ) دو گروه هاي    نيانگيمي    سهيمقا (tج آزمون   ينتا: 6جدول  
  يريادگيمحتوا و تجارب ي  دختر و پسر در باره

  يشاخص آمار
  ه هايگو

  tمقدار  نيانگيم  يفراوان  ها گروه
درجه 

  يآزاد
  سطح
  ي معنادار

  62/38  325  دختران
  محتوا

  58/38  359  پسران
12/0  682  9/0  

  99/16  325  دختران
  يريادگيتجارب 

  42/17  359  نپسرا
63/1-  682  1/0  

  

.  وجود ندارد  ين دو گروه، تفاوت معنادار    يدگاه ا ين د ين جدول، ب  ياهاي    طبق داده   
 در يمشابههاي  دگاهي نظرها و ديدختر و پسر، دارا در واقع، هر دو گروه دانش آموزان     

 در متفـاوت سـاختن      يت، نقش ير جنس ي بوده و متغ   يت جنس يمورد محتوا و تجارب ترب    
  .ن نداشته استآناهاي  دگاهيد
  

  يريگ جهيبحث و نت
 توجه بـه    ي و چگونگ  ين ضرورت وجود  يي و تب  ين پژوهش، بررس  ي ا يهدف اصل   
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ـ يدر مورد سـوال اول،      .  مقطع متوسطه بوده است    يدرسي     در برنامه  يت جنس يترب  يعن
ـ ا»  اسـت؟ يت و ضـرورت ي چه اهمي متوسطه دارا  يدرسي     در برنامه  يت جنس يترب« ن ي

ت يـ  موجـود، ضـرورت و اهم  ي و پژوهـش ي نظـر يسـتناد بـه مبـان   ق بـا اتكـا و ا     يتحق
ـ ؛ نظ يل و مستندات  ي در مقطع متوسطه را از منظر دال       يت جنس ير ترب يانكارناپذ ر وجـود   ي

، يها  در عصر ارتباطيبلوغ، زندگي   دورهيرهايي از تغ  ي، اقتضائات ناش  يجنسي    زهيغر
ل بهداشـت  ي در مـورد مـسا   يت اطالع رسان  يان بلوغ و ازدواج، اهم    يمي    ش فاصله يافزا

ت نهـاد خـانواده و   يـ م و تثبيفـرد، تحكـ  ي  ، رشد همه جانبهي جنسيابيت  ي، هو يجنس
در واقع، با استناد .  قرار داديت جامعه مطرح و مورد بحث و بررسي و جمعيب سّنيترك
انجـام  هاي   و پژوهشيت و روانشناسيم و تربيان مختلف تعلنظر صاحبهاي  دگاهيبه د 

، بـه خـصوص در      يدرسهاي     مهم در برنامه   ياد به عنوان حوزه   ي با يت جنس يشده، ترب 
ـ  قرار گي از آن مورد توجه جديط خاص ناشيل بلوغ و شرايمتوسطه به دل ي    دوره . ردي

كاردان، ي  ترجمه(ر دبس يشمندان و محققان مختلف؛ نظ يج مطالعات اند  يافته با نتا  ين  يا
ـ ) 1988(نـگ   يرلووردما) 1995(ر  ييكوز) 1376(پارسا  ) 1374 ، جـاف و سـانتروك      يب

  . هماهنگ و همخوان است) 1997(
ـ از د « يعنـ يج حاصل از سوال دوم پـژوهش،        ينتا ران و دانـش آمـوزان      يـ دگاه دب ي

 نشان داد » باشد؟يي چه عناصر محتوا يد دارا ي با يت جنس ي ترب يدرسي    متوسطه، برنامه 
ـ  ترب يكه از نظر افراد مذكور، در مجمـوع محتـوا          ـ  با يت جنـس  ي و هـا   د شـامل مقولـه    ي

ح ي و توضـ ي، معرفـ  يبلـوغ جنـس   هـاي     دوران بلوغ، نـشانه   هاي    يژگي؛ مانند و  يعناصر
ازدواج موفـق و همـسر      هـاي     يژگـ يد مثـل، و   يح دستگاه تول  ي، تشر يمقاربتهاي    يماريب

ر گروه همساالن بر ي، نحوه پوشش و حجاب، تأثيزه جنسيكنترل غر هاي    مناسب، روش 
ـ  از گناهان كب ي بلوغ، آگاه  ي و شرع  ينيل د ي، مسا يجنسا انحراف   يسالمت   ره مربـوط  ي

 و نكـات  يابانيخهاي  ي از دوستي ناشي، خطرهاي جنس يابيت  ي، هو يبه انحراف جنس  
ـ  در مقطع متوسـطه با     يت جنس ي ترب يدر واقع، محتوا  .  دوران بلوغ باشد   يبهداشت د بـا  ي

ق دانـش  يـ و شـناخت عم  يجـاد آگـاه  ياي  نـه يلحاظ كردن و گنجاندن عناصر فوق، زم     
، )1372 (ي مقتـدر  يپژوهـش هاي    افتهيج با   ين نتا يا. نه فراهم سازد  ين زم يآموزان را در ا   

  . دارديهمخوان) 1384( و همكاران يلي، اسمع)1383 (ينيفرمه
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ـ از د « يعنـ يج حاصل از سوال سوم پـژوهش،        ينتا   ران و دانـش آمـوزان      يـ دگاه دب ي
ــ تربيدرســي  متوســطه، برنامــه ــبا يت جنــسي  از تجــارب و ي چــه عناصــريد داراي

ـ  نشان داد، كه از نظر دب » باشد؟ يريادگهاي ي   فرصت در مجمـوع   ران و دانـش آمـوزان  ي
ـ   يد شامل طراح  ي با يت جنس ي ترب يريادگيتجارب   ـ ؛ نظيي فرصـت هـا  ينـ يش ب ي و پ ر ي

ـ نـه ترب  ي در زم  ين مطالب يگنجاندن و تدو   ست يـ ز(وسـطه  ي   در كتـب دوره    يت جنـس  ي
ـ ب، بهداشـت و     يشناس ل و  ي بـه مـسا    يدگي در رسـ   يكـرد تخصـص   ي، رو )ينش اسـالم  ي

كارشناسـان خبـره    هـا     ق استفاده از متخـصص    ي از طر  يت جنس يمشكالت مربوط به ترب   
 يدگي، توجـه و رسـ     )انيـ روانپزشكان، پزشكان، روانشناسان، مشاوران مجـرّب، روحان      (

هـاي    تي صـالح  ي كـه دارا   يران پرورش يق مشاوران و دب   ين مشكالت از طر   ي به ا  يجد
 ين دانش آموزان در فواصل زماني بيآموزشهاي  ر جزوهين و تكث  يه، تدو يالزم باشند، ته  

ران و دانـش  يـ در واقـع، از نظـر دب      . ن باشـد  ي والد ياريخاص و استفاده از كمك و هم      
ـ    از فرصـت  اي     مجموعه ينيش ب ي و پ  يآموزان متوسطه، طراح    مـرتبط بـا   يريادگهـاي ي

و ها  يسازد تا آنها از آگاه  مين امكان را فراهم  ي ا يواقع و   ي، به طور عمل   يت جنس يترب
ـ يفرمههـاي     افتـه يج مذكور بـا     ينتا. الزم بهره مند شوند   هاي    مهارت ، زارع و   )1383 (ين

  . دارنديهمخوان) 1997(سنبرگ ي، آ)1384 (ي، پورابول)1384(همكاران 
ـ " يعنـ ين پـژوهش،  يج حاصل از سوال چهارم ا ينتا    و دانـش  رانيـ دگاه دبيـ ن ديب

ـ  ن" وجـود دارد؟ ي چه تفاوتيريادگهاي ي آموزان در مورد محتوا و تجارب و فرصت   ز ي
 از عناصر يت وتقدم بعضيزان اولوي در مورد مييرغم وجود تفاوت هاينشان داد، كه عل 

آنهـا بـا   ي  آموزان، در مجمـوع همـه  ران و دانشيدگاه دبي از د  يريادگيمحتوا و تجارب    
ي    در برنامـه   يت جنـس  يـ  خـاص ترب   يريادگي محتوا و تجارب     گنجاندن و لحاظ كردن   

  . مقطع متوسطه موافق هستنديدرس
ـ " يعنيج حاصل از سوال پنجم پژوهش،       يت آن كه نتا   يدر نها    دگاه دانـش   يـ ن د يب

 نـشان  " وجود دارد؟ي چه تفاوتيريادگيآموزان دختر و پسر در مورد محتوا و تجارب         
بـه  . نه وجـود نـدارد  ين زمي آموزان دختر و پسر دران دانشي بيداد، كه تفاوت معنا دار   

و عناصـر  هـا    و گنجانـدن مولفـه  يت طراحـ  ين گروه ها، بر اهم    يگر، هر دو ا   يعبارت د 
ـ  متوسطه موافقت و تأك    يدرسي     در برنامه  ي جنس يريادگيمرتبط با محتوا و تجارب       د ي
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  .دارند
ت ي و بـه رسـم  يبخش اعتبار ين پژوهش و در راستا   يج حاصل از ا   يتوجه به نتا   با  

ـ تـوان پ   مي  مقطع متوسطه،  يدرسي     در برنامه  يت جنس يشناختن ترب  ر را يـ  زيشنهادهاي
  :ه كرديارا

1-  ـ  به عنوان    يت جنس ي وجود دارد كه ترب    يضرورت جد ا قلمـرو   يـ ك حـوزه    ي
سته برخـوردار شـود و در     يـ  شا يگـاه ي مقطع متوسطه از جا    يدرسي    ، در برنامه  ياساس

به عبارت . ه گرددين شده به دانش آموزان ارا  ييا از قبل تع   ي ي رسم يدرسي    قالب برنامه 
ن حاصل و يمهمتر ق،ين تحقي مورد اشاره در اي و پژوهش  ي نظر يگر، با توجه به مبان    يد
مـستقل و مجـزا تحـت عنـوان     اي  پژوهش حاضر آن است، كـه حـوزه      ييشنهاد اجرا يپ

ه و بـه دانـش آمـوزان     مقطع متوسطه گنجانـد ي در برنامه درس   يت جنس يا ترب يآموزش  
ـ  آن و ترب  يدن خط قرمز بـر رو     ين حوزه و كش   يدر واقع، مغفول ماندن ا    . ه شود يارا ت ي

كند، بلكه خود در   نمي را حليك تابو فرض كردن، نه تنها مشكل     ي ي    را به مثابه   يجنس
جاد و بروز يت به اي و پاك كردن صورت مسأله است كه در نهاي سطح يحكم برخورد 

 در مدرسـه و پـس از آن   ي و رفتاري، اخالقيو انحرافات جنس  ها    ينجار از ناه  ياريبس
 كه مقابلـه بـا آن، بخـش    ييانحراف ها . گردد  مي  منجر ي و مّل  يشهري    در سطح جامعه  

، ي انتظـام يرويـ ر نيـ مـرتبط؛ نظ هاي  و سازمانها   دستگاهي از بودجه و منابع مال   يميعظ
  .دهد مي  را به هدريي و قضاي حقوقي و نهادهايستيبهز

ن پژوهش نشان داد، كه در مجموع بخـش قابـل   يحاصل از اهاي   افتهيج و   ينتا -2
بـه عنـوان   ( و دانـش آمـوزان    ) يدرسـ ي     برنامـه  53انيبه عنوان مجر  ( راني از دب  يتوجه

 و ي اثر بخـش يمقطع متوسطه، به عنوان عناصر اصل     ) يدرسي     برنامه 54افت كنندگان يدر
ـ     م، محتوا وتجارب و فرصت    يندن مفاه  بر گنجا  يدرسهاي     برنامه ييكارآ  يريادگهـاي ي

ـ پ د كرده انـد، لـذا     ي مقطع متوسطه تاك   يدرسي     در برنامه  يت جنس يمرتبط با ترب    شنهادي
ـ ؛ نظ ي مقطع متوسطه، شامل مـوارد     يت جنس ي ترب ييشود كه قلمرو محتوا    مي ان و  يـ ر ب ي

، يمقـاربت هـاي   يمـار يح بي، تشريبلوغ جنسهاي  دوران بلوغ، نشانه هاي    يژگيح و يتوض
ـ كنتـرل غر هـاي    د مثل، ازدواج موفق و همسر مناسـب، روش        يح دستگاه تول  يتشر ي  زهي
، يا انحـراف جنـس  يـ ر گروه همسال در سـالمت  يپوشش و حجاب، تاثي   ، نحوه يجنس
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، يمرتبط با انحراف جنسي  رهي گناهان كب ي از برخ  ي، آگاه ي و شرع  ينيل د يت مسا يرعا
ن ي سـن  ي و نكات بهداشـت    يت جنس ي، هو يابانيخهاي    ي دوست ي منف يامدهايخطرها و پ  

 .ه گردديارا الزمهاي  آن به دانش آموزان مقطع متوسطه آموزشي  نهيبلوغ باشد و در زم

شـود،    مي شنهاديران و دانش آموزان مقطع متوسطه پ      يدبهاي    دگاهيبا توجه به د    -3
ـ   و فرصتها  از تجربهاي  ، مجموعهيت جنسيتربي   نهيكه در زم    متنـوع و  يريدگاهـاي ي

متوسـطه  ي     در كتب مختلـف دوره     يت جنس ي در مورد ترب   ين مطالب ير تدو يمختلف؛ نظ 
 بـه مـشكالت مـرتبط بـا         يدگي، توجه و رسـ    )ينش اسالم ي، بهداشت، ب  يست شناس يز(

ان و افراد   ي روحان ي، گفتگو يتي و ترب  يران پرورش يق مشاوران و دب   ي از طر  يت جنس يترب
، استفاده از كارشناسـان و متخصـصان        يت جنس يتربي    نهيزم با دانش آموزان در      يمذهب

 ييع جزوه ها  ير و توز  يه، تكث ي، ته )پزشكان، روانپزشكان، روانشناسان، مشاوران مجرّب    (
 ياري خاص در مدرسه و استفاده از كمك و همي در فواصل زمانيت جنسيدر مورد ترب

 .ه گرددين به دانش آموزان متوسطه ارايوالد

ـ  كتـب ز  يگردد، كه در محتـوا      مي شنهاديت موجود هم پ   يدر قالب وضع   -4 ست ي
هـاي   موضـوع  يزنـدگ هـاي      و مهـارت   ي، و جامعه شناس   ينينش د ي، بهداشت، ب  يشناس

 مورد توجـه قـرار      ي و اجتماع  ي، مذهب ي، بهداشت يستي از نظر ز   يت جنس يمربوط به ترب  
 الزم را در يتمقـدما هـاي   و شناختها  ين كتب، آگاهيق ايگرفته و دانش آموزان از طر  

 . كسب كننديت جنسيتربي  نهيزم

؛مانند روانپزشـكان، پزشـكان و   يگردد كه با اسـتفاده از متخصـصان     مي شنهاديپ -5
بلـوغ و  ي  دورههـاي   روانشناسان و مشاوران مجرّب و دعوت آنان به مـدارس، چـالش     

 .ردي مورد بحث و گفتگو قرار گيت جنسيل مرتبط با تربيمسا

، ينـ يون، كارشناسان و متخصصان امـور د ي دعوت از روحانگردد با   مي شنهاديپ -6
 يمرتبط بـا آن، بـرا      هاي  تيف و مسئوول  يو تكال ها    بلوغ و مالحظه  ي     دوره يابعاد شرع 

 .ن گرددييح و تبيدانش آموزان تشر
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