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 چکیده
 هايردید و جهت تعیین شایستگیتربیت جنسی طراحی گ انمربی کانونی هايشایستگی شناسایی حاضر با هدف يمقاله

یان ي پژوهش حاضر، کلیه متخصصان تربیت جنسی و مربگرفته شد. جامعهبیهام و مایر، بهره  ايکانونی، از روش پنج مرحله
 مورد گزینش قرار گرفتند و مصاحبه ،گیري هدفمندتربیت جنسی شهر مشهد، در نظر گرفته شدند که با روش نمونهگرایی و عفاف

 علمی منابع و نظرانصاحب آراي و اتاین پژوهش بودند. با بررسی ادبی استفاده در مورد ابزارهاي نامه،پرسش و یافته ساختارنیمه
 مفهوم 785 بر مشتمل فهرستیها، نامهها و پرسشهاي حاصل از مصاحبهیان و یافتهمرب هاي کانونیدر خصوص شایستگی مختلف

ست دهاي بهداده وتحلیلتجزیهپس از  شدند. بنديدسته همقول 109 قالب دردست آمده اهیم بهگردید و مف گردآوري و استخراج
 يخدا، رابطه با مربی يرابطهمضمون و پنج محور قرار گرفتند. مضامین  16یان تربیت جنسی در قالب مربهاي آمده، شایستگی

جنسی، غرب و  تربیت نیاز مربی جاي گرفتند. مبانی مورد يپایه هايمربی با دیگران، در محور ویژگی يو رابطه خود مربی با
 و محور تبیین به مربوط مورد نیاز مربی، گنجانده شدند. مضامین نظري جنسی در محور مباحث امر شناسی تربیت جنسی و مفهوم

جنسی، معرفی  هايآسیب از ناشی منفی جنسی و پیامدهاي شناسیجنسی، آسیب فساد سازهايجنسی، زمینه هايآسیب توصیف
 به پاسخگویی اي، چگونگیرسانه جنسی و مضامین سواد تربیت در نیاز مورد هايدر محور باور هاي اساسیمضمون باور شدند.

 شناسیخودارضایی، روان پدیده با جنسی، مواجهه سوءاستفاده با صحیح مواجهه و پیشگیري نوجوانان، مهارت شبهات و سؤاالت
 براي نیاز مورد هاينوجوانان نیز، در محور مهارت جنسی خویشتنداري راهکارهاي و راهبردها کارگیريبه و توانایی جنسی مسائل
  .جنسی قرار گرفتند تربیت مربی

 .تربیت جنسی انمربی، بیهام و مایر، روش هاي کانونیشایستگی :يکلیدهاي واژه
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 مقدمه
 يغریزه و است آموزاندانش استعدادهاي اییشکوف ،وپرورشآموزش مهم هايرسالت از یکی

 و شناخت چگونگی گرو در انسان حیات کیفیت که رودمی به شمار استعدادها این ازجمله جنسی
 و مشکل انحراف، دچار ارضا در یا و سرکوب کلی به غریزه این چنانچه. باشدآن می کاربست
 اندازد،می خطر به را او روانی بهداشت ه،کرد خارج تکامل و تعادل حالت از را فرد گردد، اختالل
 و روانی روحی، هايبیماري بروز به منجر نهایت در و شده زندگی در مشکالت ایجاد موجب

 گسترش و تنوع )،1392( طبق مطالعات لک ).1394 حسینی، مرویان( شودمی جسمی حتی
 فرهنگی و حوالتت سرعت که است مطلب این مؤید جامعه، در جنسی اختالالت و انحرافات
شد  خواهد افزوده آن شدت و دامنه بر هر روز است و گرفته خود به ايفزاینده رشد اجتماعی،

 دسترسی واسطه را به اجتماعی بلوغ سن کاهش اگر ویژهبه )؛1396، همکاران و سیج ییدانا(
 فشار نیز و نانجوا بین در اقتصادي بلوغ سن افزایش کنترل و غیرقابل جمعی هايرسانه فراگیر به

 و چروده حیدري( آوریم نظر در را نیاز این رفع براي اجتماعی روش مقبول فقدان و جنسی غریزه
 در آن اي شدنرسانه و کشور در آزاريکودك فقره چندین ). افزون بر این، وقوع1396، همکاران
این حوزه،  کارشناسان يادعاها مؤید )جرائم گونهاین اغلب ماندن پنهان به توجه (با اخیر روزهاي

 و سیج ییدانا( باشدمی فرهنگی و اجتماعی مسائل خطر در آمدن زنگ صدا به در خصوص
 ).1396، همکاران

 تربیت ).1394 حسینی، مرویان( دارد نیاز رفتار يهشیو و مدل یک به همواره رفتار، انسان براي
نماید. ي دینی، تبیین و درونی میهااساس آموزه مناسب را بر و سالم رفتار جنسی ،صحیح جنسی

 ايگونهبه جوانی، و نوجوانی کودکی، رشد هايدوره در فرد ،تر تربیت جنسی یعنیبیان تفصیلیبه
 خویش وجود قدردان بپذیرد؛ را آن و گردد آشنا خود جنسیت با که ببیند آموزش و شود پرورده

 آداب و احکام بگیرد؛ یاد را اجتماعی لحاظ از بودن مؤنث یا مذکر نقش کند؛ افتخار آن به و باشد
 گیرد؛ فرا را مخالف جنس و همجنس با روابط و خود به مربوط جنسی مسائل با ارتباط در دینی

 و خانوادگی زندگی به مربوط مسائل با کند؛ پیدا را خانواده تشکیل و ازدواج براي روانی آمادگی
 هايفعالیت و عواطف که ايگونهبه برسد؛ رامشآ به آن يسایه در و گردد آشنا همسر با روابط
). 1393 فقیهی،( گیرد کاربه خداوند، خشنودي و جلب و اهللا الی قرب جهت در را خویش جنسی

 با متناسب که است جنسی نیاز تأمین و مراقبت مدیریت، یندافر جنسی تربیت دیگر، عبارتبه
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 راهبردها رشد، مختلف هايدوره در جنسی غریزه براي و شودمی تعریف رشد، مختلف هايدوره
جنسی  تربیت، بنا به تعریفی دیگر ).1394 حسینی، مرویان( کندمی ارائه مناسب راهکارهاي و

 به دهند؛ تشخیص جنسی مسائل در را حرام و حالل رسیدند، بلوغ سن بهافراد  وقتی کهیعنی این
 اسالمی، عفت رسم و راه و پرهیزندب بندوباريبی از باشند، آگاه همسري و زناشویی وظایف

 فراهم معنیبه جنسی تربیتهمچنین  ).1387 پرند، و یکتا شکوهی فقیهی،( باشد هاآن وخويخلق
 غریزه هدایت و کنترل انسانی، هايساحت دیگر کنار در جنسیت و غریزه شناخت زمینه آوردن
 به کمک ترمهم همه از و جنسی هايلغزش و انحرافات از پیشگیري و نسل تداوم منظوربه جنسی

 تعاریف از که طوري. همان)1394 زادگان،نمازي و دیانی الدینشمس( است انسان تعالی و رشد
 و بُعد اساسی حوزه سه بر ناظر خود فراگیر، و جامع معناي در جنسی تربیت آید،برمی شده ذکر

 اسالمیان، در نقل)  2000(  کرکلر( باشدمی جنسی آینده و جنسی اخالق بهداشت جنسی،
 نظر مد جنسی اخالق بُعد در جنسی تربیت پژوهش، این در). 1394 رضوانی، سعیدي و اسالمیان

 لحاظ مورد باشد، جنسی اخالق خدمت در که حدي در جنسی دانش و بهداشت و داشت قرار
 آن، ءاطفا چگونگی جنسی، انگیزه با برخورد چگونگی صورت به جنسی اخالق عدبُ. گرفت قرار
 رضوانی، سعیدي اسالمیان،( تعریف می شود دست این از مسائلی و آن گسیختگی لجام یا مهار

 هدف گروه به توجه با - آن اهمیت رغمعلی - جنسی آینده بُعد ضمناً). 1394 اسالمیان، و غفاري
 .قرار نگرفت نظر مطمح ،است بوده نوجوانان که هاآموزش این

 رودمی به شمار فرزندان جنسی اصلی تربیت مسئولین از یکی ،وپرورشآموزش که جاآن از
اهمیت  ،با توجه به شأن واالي تربیت جنسیو  )1394 زادگان،نمازي و دیانی الدینشمس(

 هدایت و دهیجهت به کمک یان این حوزه، برايهاي معلمان و مربویژگی و پرداختن به نقش
یان مدارس در )، نقش مرب2008( 1تر و همکارانبه باور اسچاس .گرددمی آشکار غریزه جنسی،

عنوان عنصر و م بهنقش معل مدیریت رفتارهاي جنسی کودکان، مورد قبول اکثر جوامع بوده است.
زعم نظام برنامه درسی، بر کسی پوشیده نیست. به در آموزاندانش جنسی رکن اصلی تربیت

ال تغییر هستند که توان ایجاد تغییر در و فع)، معلمان مأموران قدرتمند 2000( 2کاستالنو و دانتو
 روح تعلیم و تربیت و اصلی کارگزار م). زیرا معل1392ا دارند (عقیلی، سطوح فردي و جمعی ر

 آموزشی نظام متعالی اهداف که است او يهخردمندان کوشش با و است کشوري هر آموزشی نظام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Schuster et al. 
2.Castellano & Danto 
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 عنصر اصلی عنوانبه م). لذا معل1392نی، توکلی و یوسلیا شود (عبدالهی، دادجويمی قمحق کشور
اس، مهم، قش او در مدرسه و جامعه بسیار حسگردد و نمی در مدارس شناخته جنسی تربیت

فردي را، براي هاي منحصر بهها و ویژگیهاي ویژه، صالحیتتأثیرگذار و کلیدي است. این نقش
ي کسب دانش تخصصی تالش مورد نیاز مانی که برا)، معل2007( 1زعم الیوربه م در پی دارد.معل

مانی که برخورداري از دانش مورد نیاز را شوند و معلادي غیرمسئول تلقی میرا انجام ندهند، افر
 ).1394شوند (منصوري قزالحصار، یکنند، افرادي مطلقاً وظیفه نشناس محسوب مانکار می

 و جایگاه در گرفتن قرار گیشایست که باشد شرایطی واجد باید یمرب م یامعل که است روشن
 اسناد تأکید رغم). اما به1395را داشته باشد (مهدوي هزاوه و همکاران،  هادي و راهنما مقام

 هویت جهت تعمیق پایه، هايشایستگی توسعه و پرورش نسبت به تربیت، و تعلیم نظام باالدستی

 وجود عدم و ممعل بیتتر الگوي مناسب فقدان ابعاد مختلف، در مانمعل ايحرفه و مشترك

 و آشفتگی بروز موجب م،تربیت معل درسی برنامه در مانمعل هايشایستگی از نیمدو چارچوب
است (خروشی و  شده و تربیت تعلیم دستگاه در انسانی منابع تأمین و تربیت شیوه در سردرگمی
 ).1396، 1همکاران 

 از متنوعی تعاریف ستگی،شای به مربوط ادبیات )، در2010( 2آرمیت و کالرك به باور

 و هانقش بر اساساً  و هم هستند شبیه وسیع طوربه آن تعاریف همه دارد؛ اگرچه وجود هاشایستگی
 و واحد تعریف یک که رسیممی نتیجه این به آن بررسی با متمرکزند، اما شغل هايمسئولیت

) 2013( 3و استینر راح). 9013وجود ندارد (عابدیان اول،  شایستگی مورد در نیمعی یشناساصطالح
منظور حل ها را بهتوانند آنایی هستند که افراد میهها و مهارتها، تواناییمعتقدند، شایستگی

 و شناخت، گرایش مجموعه می،معل هايافتد، کسب کنند. صالحیتاتفاق می هاآن مسائلی که براي
 و اجتماعی عاطفی، عقلی، سمی،ج پرورش به تواندها میآن کسب با ممعل که است هاییمهارت
 و ممعل نقش تربیتی، اهداف قتحق )، در2006( 4هاموند به باورنماید.  اقدام فراگیران معنوي
 5). راگان و همکاران1394نژاد و تژدان، است (سبحانی حیاتی فراگیران به یاددهی در او توانایی

ها و باورهایی هستند که براي ها، نگرشاي از رفتارها مجموعه)، بر این باورند که شایستگی2012(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.oliver 
2.Clark & Armit 
3.Rauch& Steiner 
4.Hammond 
5.Ragan et al. 
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دارد، ) نیز بیان می2009( 1موفقیت در کار و حرفه باید در افراد وجود داشته باشد. سوگمار
هاي اساسی و مهم در افراد که به عملکرد مؤثر و ویژگی يهشایستگی عبارت است از مجموع

 شود.سطح باالي کار منجر می
 یانمرب هايکه در خصوص بررسی صالحیت ،)1394( تژدان و دنژاهاي پژوهش سبحانییافته

گردیده  ارائه ايحرفه – تخصصی و شخصی اعتقادي، – اخالقی سه صالحیت قالب باشد، درمی
را  مانمعل ايحرفه هايشایستگی ابعاد نیز در پژوهشی مشابه، ،)1393( همکاران و هیعبدال .است

 پیشرفت بر نظارت شخصی، هايویژگی تدریس، یا آموزش اي،حرفه هايمسئولیت بُعدِ در هفت
 ممعل نیازهاي پیش و آمادگی و ریزيبرنامه درس، کالس دهیسازمان و مدیریت آموزان،دانش

 از انتظار مورد هايخود، شایستگی يهدر مقال )1396( همکاران و اند. خروشیتدوین نموده
 هايها را به چهار دسته کلی شایستگیو این شایستگیاند را مورد مطالعه قرار داده مانمعل دانشجو
 معطوف هايتربیتی، شایستگی عمل به معطوف هايموضوعی، شایستگی -تربیتی عمل به معطوف

اند. مرادي و همکاران عمومی تقسیم نموده دانش به معطوف هايموضوعی و شایستگی دانش به
فردي،  بین ي خود را در قالب شش مقوله اخالقهاهمین منظور، یافته) نیز، در پژوهشی به1395(

اجتماعی و ادراکی  -ارزشی، روانی -رفتاري، اعتقادي -تخصصی، شخصیتی -علمی هايشایستگی
 اصلی دسته شش را در مانمعل هايصالحیت ، (2008)2اند. همچنین هونگ و همکارانارائه نموده

 و ايحرفه هايتوانایی مدیریت، توانایی ،فرديبین هايمهارت ها،ارزش سیستم فکري، توانایی

مان را، چهار ) نیز شایستگی معل2009( 3اشمیت .اندنموده بنديدسته شخصیتی هايویژگی
 داند.ها، انگیزش و خود تنظیمی میاي، عقاید و ارزششایستگی اصلی دانش حرفه

 کلی عامل ارم را در چهمعل نیاز مورد هايشایستگی و ها، صالحیت)1392( عقیلی
 و مدیریتی هايصالحیت شخصیتی، - فردي هايصالحیت عملکردي، - علمی هايصالحیت
 هايویژگی و هاصالحیت ترینمهم نیز، )1390( مهاجر .تربیتی تدوین نموده است هايصالحیت

 بین اخالق روانی، و شخصی فردي، اخالق و اعتقادات مقوله را پنج دبیران موجود و مطلوب
 و افزون بر این کاستر .نمایداي عنوان میحرفه هايشایستگی مقوله و ظاهري هايویژگی فردي،

 ارتباطات، تخصصی، دانش اصلی دسته پنج به را مانمعل هاي، صالحیت (2005)4همکاران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Sugumar 
2.Hong et al. 
3.Schmidt 
4.Koster et al. 
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هزاوه و اند. همچنین مهدوينموده بنديتقسیم رفتاري صالحیت و و تربیت تعلیم ،دهیسازمان
ها سه اند. نتایج نهایی آنقرار داده وتحلیلتجزیهم فکور را مورد معل هاي)، ویژگی1395همکاران (

 کنندهتیترب مثابهبهم اخالق، معل عامل و الگو مثابهبهم م را که شامل معلویژگی اصلی معل
 دهد.باشد را، نشان میمراقب می و مسئول مثابهبهم متخصص و معل

هاي ها و شایستگیخصوص ویژگیهاي بسیاري در ید، پژوهشگونه که اشاره گردهمان
ها در چنین فرصت محدودي، نه ممکن و نه ضروري نمان انجام شده است که ذکر همه آمعل
هاي صورت گرفته در این خصوص، به طور که مالحظه گردید، غالب پژوهشا همانام. باشدمی

ها و اند و درباره رویکردها، شایستگیعام پرداختهطور مان بههاي معلها و شایستگیبیان ویژگی
رسد ان تربیت جنسی، تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. به نظر میمان و مربیهاي معلویژگی

شده  نیز قلمرو این با مرتبط مقاالت و تحقیقات شامل جنسی، تابو بودن امر از ناشی که محدودیت
 در جامع و روشن مدون هايسیاست وجود عدم و انایر جامعه در جنسی امر شدن است. رها
 سوکی از ايرسانه و اجتماعی فرهنگی، تربیتی، آموزشی، مختلف نهادهاي با نسبت آن، خصوص

 خود نوبه به دیگر، سوي از فرهنگی کارزار این در معارض جبهه هوشمندانه و فعال حضور و
است (مؤسسه سجا،  ایران امعهج امروزین شرایط در این موضوع ضرورت و اهمیت گویاي
 این تحقیقات و مطالعات در وجود خأل از گرفته، حاکی صورت هايبررسی وجود با این ).1397
 يهکنندتعیین که عمومی فرهنگ ضعف کنار در مسئله این. باشدمی ضروري حساس و يهحوز

 خواهد پدید را سردرگمی همراه با و نگران کننده وضعیتی است، اجتماعی هايارزش و هنجارها
 آورد.
 در آموزشی نظام هر موفقیت که دهدمی نظران نشانهر صورت مرور اجمالی نظرات صاحببه

در گرو برخورداري  نیز مانمعل موفقیت و دارد بستگی نظام آن مانموفقیت معل میزانبه اول هدرج
 ابتدا مان،معل ايحرفه هايصالحیت بهبود و ارزیابی براي باشد.اي میحرفه هايصالحیت از ایشان

با توجه به اهمیت موضوع تربیت جنسی، این  .پرداخت هاصالحیت این بررسی و به شناسایی باید
  مان تربیت جنسی چیست؟یان و معلهاي مورد انتظار مربگردد که شایستگیسؤال مطرح می

آموزان، انتظارات شمان، والدین و حتی داننظران، مدیران، معلمکن است صاحبهر چند که م
ي به طور جدکه به است ی تربیت جنسی داشته باشند، اما نیازهاي یک مربمتفاوتی از ویژگی

 است، مانده ما مغفول آموزشی نظام مان تربیت جنسی، که تا حدودي درمعلهاي شایستگی
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 جامعه در جنسی امور که اهمیتی به توجه شد و با گفته چهآن به استناد بنابراین، با پرداخته گردد.
اصلی هاي ها و صالحیتویژگی از جامعی فهرستتا د گرددر این مقاله تالش می دارد، ایران فعلی

کانونی)، مورد بررسی و  هايتربیت جنسی (شایستگی یانمرب و مانمعلمورد نیاز و محوري 
  گردد. ئهمناسبی براي آن ارا مفهومی چارچوب نهایت، یک در تا شناسایی قرار گیرد

 روش پژوهش
 راهبردهاي روش کار گرفته شده است. اینو مایر بهدر پژوهش حاضر، روش نیازسنجی بیهام 

 و موضوع ادبیات بررسی پنج گام شامل و دارد بر در اطالعات گردآوري جهت را مختلفی
 هاشایستگی اعتباریابی ها،شایستگی اولیه فهرست تهیه نظران،صاحب با مصاحبه داخلی، مستندات

. در گام اول تا حد )1392فر، عمران و خشنودي صالحی (کرمی،گردد می شایستگی مدل تهیه و
در مورد  آنها، بررسی و نظریات هاي دور تا عصر حاضرنظران مختلف از سالامکان آراء صاحب

عملکرد  گردد. مرحله دوم در واقع شامل مصاحبه با افرادي است که ازها استخراج میشایستگی
باشد. طی انجام منظور شناسایی دانش، مهارت و توانایی افراد میعالی برخوردارند و این مرحله به

ها در واقع فهرست اولیه شایستگیکه  آیددست میبهها فهرستی از شایستگی ،مراحل اول و دوم
رت مصدري صوها در حد یک یا دو خط و ترجیحاً بهاست. در مرحله سوم هر یک از شایستگی

مرحله چهارم و گردد تا مقصود از هر شایستگی مشخص گردد. در واقع هدف از تعریف می
 هايها و شرکتهاي مربوط به سطوح مدیریت، سازماناعتباریابی، دست یافتن به شایستگی

ها تبدیل باشد. در این گام، فهرست اولیه شایستگیمی هاي گوناگوندهی به مهارتو وزن ختلفم
 گردد و در نهایتنامه روي نمونه آماري مشخص اجرا میگردد و پرسشنامه میفرمت پرسشبه 

ل شایستگی سطوح هاي مورد نظر و معتبر شناسایی شده، در برنامه تهیه مدشایستگی در گام آخر،
 ).1388و صالحی،  میگیرند (کرمختلف مورد توجه قرار می

 منابع مکتوب بررسی: اول فاز
 يهانجام شد مطالعات و هامقاله ها،پژوهش به مراجعه و موضوع ادبیات بررسی با اول فاز در
 از اعم مان،معل از انتظار مورد هايها و شایستگیویژگی با مرتبط هايگزاره از فهرستی داخلی،

ویژگی و شایستگی  175در این گام  .گردید استنباط و استخراج تلویحی، یا آشکار هايگزاره
 مقوله جاي داده شدند. 33ه در قالب دست آمد کبه
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 نامهپرسش توزیع و هامصاحبه انجام: دوم فاز
 ایشان، عملی تجربه و نظرات آراء، از ،نظرانصاحب به مراجعه با هاگزاره تلخیص از پس

. شد گرفته بهره ها،یافته آن تکمیل و تطبیق و اول مرحله شده استخراج هايیافته براي هاییداللت
 شامل نیز آماري يهجامع و گرفت قرار استفاده نامه موردو پرسش مصاحبه ابزار مرحله نای در

. گرایی و تربیت جنسی بودعفاف یانمشهد، مرب فردوسی دانشگاه و حوزه تاداناس و نظرانصاحب
 رتکرا و هاداده اشباع معیار به توجه با و شدند شناسایی و انتخاب هدفمند گیرينمونه با افراد این

 استفاده گیري،نمونه این منطق. آمد عملبه یافته ساختارنیمه يهمصاحب هانآ از نفر 28 با اطالعات،
 پژوهشگران تالش ).1393 گال، و بورگ (گال، باشدمی موضوع مورد در اطالعات از غنی افراد از
 در حداکثري، يهایافته کشف به منجر که باشد ايگونهبه مصاحبه سؤاالت محتواي تا بود این بر

و از مصاحبه  245نظران حباز مصاحبه با صا .گردد جنسی تربیت یانمربهاي شایستگی خصوص
 در مقوله جاي داده شدند. 142و  110دست آمد که به ترتیب در قالب مفهوم به 359یان با مرب
 جنسی تربیت و گراییعفاف غانمبل از برخی بین در نیز اينامهدوم از این فاز، پرسش يهمرحل

 ،در اختیار قرار گرفت نیز نامه،پرسش 21 این طریق اطالعاتی که از .گردید خراسان رضوي توزیع
 بندي شد.  مقوله دسته 11مفهوم رسید که در قالب  82به 

 )تکراري موارد حذف با( منابع از حاصل هايیافته ارائه: سوم فاز
 تالش گردید تا کلیه اول، گام در. شد انجام امگ دو در سوم فاز ها،داده زیاد حجم به نظر با

 و مطالعه مورد منابع بررسی همچنین و هانامهپرسش ها،مصاحبه طریق از آمده دستبه اطالعات
پس از بررسی اطالعات . گیرد قرار وتحلیلتجزیه و بررسی مورد نظران،صاحب پیشین تحقیقات

مقوله  296مفهوم و  861هاي کسب شده، به تگیها و شایسحاصل از دو فاز اول، مجموع ویژگی
از طریق مقایسه  دست آمده،هاي بهها و ویژگیکلیه شایستگی دوم از فاز سوم، مرحله انجامید. در

مقوله،  109مفهوم و  785متشکل از  لیستی به پژوهشگران و گردید ادغام یکدیگر بابندي و مقوله
 دست یافتند. نیاز مورد آموزشی ها و نیازهايشایستگی از

  نامهپرسش ساخت منظوربه پژوهش هايیافته مجدد تلخیص و تدوین تلفیق،: چهارم فاز
هاي از روش آمده دستبه هايشایستگی کلیه فعلی، و پیشین مطالعات اساس بر مرحله این در

نهایت براي حصول  در و گرفت قرار وتحلیلتجزیه و بررسی مورد پژوهش، این درمختلف 
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شانزده  با اينامهپرسشها، آن دست آمده و تشخیص اولویتهاي بهاطمینان از اهمیت شایستگی
 .ارائه شده است 1 شماره گردید که در جدول مضمون طراحی

  هایافته اعتباربخشی: پنجم فاز
جمعی از  توسط بود، شده طراحی چهارم مرحله در که اينامهپرسش نهایی، و پنجم فاز در

هاي نامه که یکی از گامپرسشبر  افزونگردید.  و کارشناسان تربیت جنسی تکمیلظران نصاحب
 و یند اعتباربخشیاتکمیل فر جهتاقدامات دیگري نیز در ، گرددروش بیهام و مایر محسوب می

دست آمده، هاي بهکلیه یافتهصورت پذیرفت. در این راستا،  ،هاي کانونیاولویت شایستگی تعیین
 و کارشناسان تربیت نمتخصصابا حضور جمعی از  ،خبرگان اري چهار جلسه ارزشیابیطی برگز

 با وسیلهبدین .گردید بنديجمعمطالب ارزشمند ایشان، نظرات پس از اعمال  جنسی، ارائه و
 هاي کانونیشایستگی تربیت جنسی،و کارشناسان  اندرکاراننفر از دست 18 نظر اظهار و همکاري

در این پژوهش تالش گردید با . گردید مشخص اولویت و اهمیت ترتیب به جنسی، تربیت یانمرب
هاي حداکثر شایستگی اي، تا حد ممکنیندي چند مرحلهاجانبه و طی فرهاي همهانجام بررسی

یند انجام گرفته، در نمودار زیر به تصویر کشیده شده اان تربیت جنسی احصا گردد. فرکانونی مربی
 است.
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 کانونی هايشایستگی آوردن دستبه ايمرحله چند یندافر: 1 رنمودا

 

 ی تربیت جنسیي مربهاها و شایستگیمرتبط با ویژگی هايپژوهش در توجه مورد عوامل -1 جدول

 منابع مورد استفاده هامقوله ردیف

1 
رابطه با خدا (رفتار مؤمنانه 

 1خالصانه)

 –ب)  1396( همکاران و خروشی - )1392( عقیلی -) 1395( همکاران و مرادي -) 1390( مهاجر
مصاحبه با مربیان  - )2009( اشمیت - )1394( تژدان و نژادسبحانی – )1389( باغگلی و رضوانی سعیدي
 3مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی - 2گرایی و تربیت جنسیعفاف

2 
رابطه مربی با خود (کشف خود 

 عنوان مربی)به

همکاران  و کاستر -) 1396رضایی ( –الف)  1396( همکاران و خروشی -) 1395( همکاران و مرادي
 و عبدالهی - )1390( مهاجر - )2008( همکاران و هونگ - )1395( همکاران و هزاوهمهدوي – )2005(

 همکاران و کرمی - ب) 1396( همکاران و خروشی - )1393( یزديامین و عالی -) 1393( همکاران
مصاحبه با مربیان  - )2009( اشمیت -) 1392( عقیلی - )1394( تژدان و نژادیسبحان – )1395(

 4گريمصاحبه با متخصصان علوم تربیتی و مربی -گرایی و تربیت جنسی عفاف

 –) الف 1396( همکاران و خروشی -) 1392( عقیلی - )1395( همکاران و مرادي -) 1390( مهاجر رابطه مربی با دیگران 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، در پیوست ارائه گردیده است.2هاي این بخش، در قالب شکل هاي پژوهش، چند مورد از مجموعه یافتهجهت ترسیم بهتر یافته 1.
و تربیت جنسی نموده است و این مربیان جلسات  ییعفاف گراهر مشهد، اقدام به تربیت و آموزش گروهی از مربیان . سازمان تبلیغات اسالمی ش2

کنند. در این هاي فرهنگی آموزشی برگزار میآموزان دوره دبیرستان، در مدارس و دیگر مکانمشخصی را در هر سال آموزشی، براي والدین و دانش
 مربی آقا) مصاحبه گردید. 7مربی خانم و  10نسی (مربی تربیت ج 17، با پژوهش

 حوزه و دانشگاه مصاحبه به عمل آمد. ادانتمتخصص تربیت جنسی، اعم از اس 7. در پژوهش حاضر، با 3
 مصاحبه گردید.گري مربیعلوم تربیتی و حوزه متخصص و استاد  4. در این پژوهش، با 4
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همکاران  و کاستر - )1394( تژدان و نژادسبحانی –) 1396رضایی ( - )1389( باغگلی و وانیرض سعیدي
 - )1393( یزدي امین و عالی -) 1393( همکاران و عبدالهی - )2008( همکاران و هونگ - )2005(

 -گرایی و تربیت جنسی مصاحبه با مربیان عفاف - )2009( اشمیت –) ب 1396( همکاران و خروشی
 مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی -گري احبه با متخصصان علوم تربیتی و مربیمص

4 
 مسائل به نسبت دینی باورهاي

 جنسی

 رود شفیعی( - )1386 محمدي، و علیین رهنما،( - )1379 ثابت،( - )1390 میري، و نژادرضایی اسدي،(
 و محمودي( - )1387 ند،پر و شکوهی فقیهی،( - )1387 فقیهی،( - )1390 خسروانیان، و پشتی

 -) 1395(کاظمی مقدم،  - )1387 معارفی،( - )1388 میانجی، علیزاده نور( - )1391 خواه،ملکوتی
نظران نظرات صاحب –مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی   - )1396، سازي گفتمان و آموزش (معاونت
  1و تربیت جنسی عفاف گراییکارگروه 

 غرب و تربیت جنسی 5

 - )1391 همکاران، و ارمکی آزاد( - )1386 ایمان، و عباسی( - )1390 خسروانیان، و پشتی رود شفیعی(
و تربیت  عفاف گرایینظران کارگروه نظرات صاحب -جنسی  تربیت و گراییعفاف مربیان با مصاحبه
 جنسی

 شناسی امر جنسیمفهوم 6

 محمدي، و علیین رهنما،( - )1370 ضازاده،ر( - )1394 رشید،( - )1385 یونسی، و محمدخانی دهقانی،(
 فرمهینی( - )1383 فراهانی، فرمهینی( - )1385 دانش، و وحیدا عریضی،( - )1378 صادقی،( - )1386

 اسدي،( - )1385 بهشتی،( - )1381 کامکار،( - )1387 پرند، و شکوهی فقیهی،( - )1387 فراهانی،
 گفتمان و آموزش (معاونت  -) 1395(کاظمی مقدم، - )1390 ساعی، شریفی و ارمکی آزاد( - )1385
و  عفاف گرایینظران کارگروه نظرات صاحب -مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی  - )1396، سازي

 تربیت جنسی

7 
 2سازهاي فساد جنسیزمینه

 شناسی)(سبب 

 حسینی، و مديمح موحد،( -) 1392 تندولی، و آراسته مقصودي،( -) 1389 میرزایی، سید و امینیان(
  -) 1391 نائینی، غروي و میرخانی نجفی، جعفري( -) 1390 زاده،حسین و یوسفی ایمان،( -) 1390

 -) 1391 مرادي،( -) 1390 علیزاده، و بهمنی محمدپور،( -) 1386 فرجی، و حمیدي( -) 1383 چاینز،(
 و فرامرزي گردسلطانی( - )1387 زربیسیاس،( -) 1384 هوگز،( -) 1392 تندولی، و آراسته مقصودي،(

 همکاران، و عطایی( -) 1383 آشتیانی، میري( -) 1389 کالکی، و نیازخوانی وروایی،( -) 1386 رحمتی،
 و فالح توده( -) 1387 موحد، احمدي( -) 1387 معارفی،( -) 1389 کاشانی، لطفی و وزیري( -) 1388

 هايپژوهش معاونت( -) 1386 مکاران،ه و کریملو( -) 1390 اصل، کاظمی( -) 1389 پور،کاظمی
 -) 1392 لوالآور، و فسایی صادقی ها،جمشیدي( -) 1382 آقامحمدیان،( -) 1393 حقوقی، سیاسی

 کیانا، و فرهنگی( -) 1385 فاضلی،( -) 1390 نرگسی،رمضان( -) 1392 همکاران، و خانزادهحسین(
 بزرگیجان الهیاري،( -) 1389 ورشوي، و اسانیخر مظلوم نوغانی،(-) 1387 حقیقی، و معیدفر( -) 1391

  -) 1390 جواهري، و فکرروشن کالنتري،( -) 1386 کارگري،( -) 1385 شیردل،( -) 1391 گروسی، و
 دانش، و وحیدا عریضی،( -) 1385 آبادي،رحمت( -) 1391 همکاران، و ارمکی آزاد( -) 1390 محبی،(

، سازي گفتمان و آموزش (معاونت - )1387 مزینانی،( -) 1391 افشانی، و سخایی گلچین،( -) 1385

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیر مجموعه گروه تعلیم و تربیت اسالمی در پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی هاي کارگروهگرایی و تربیت جنسی، یکی از . کارگروه عفاف1

گرایی و تربیت جنسی، در آن به نظران و فعاالن فرهنگی در حوزه عفافگردد و صاحبصورت هفتگی برگزار میدانشگاه فردوسی مشهد، است که به
 باحث در وبگاه دانشگاه فردوسی قابل دسترسی است.پردازند و مجموعه مارائه نظرات خود می

 ، در پیوست ارائه گردیده است.4و  3هاي این بخش، در قالب شکل هاي پژوهش، چند مورد از مجموعه یافتهجهت ترسیم بهتر یافته.  2
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 اسالمی تربیت و تعلیم گروهنظران نظرات صاحب -مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی  - )1396
 و تربیت جنسی  عفاف گرایینظران کارگروه نظرات صاحب - 1پژوهشکده مطالعات اسالمی

 شناسی جنسیآسیب 8

 ربیعی( - )1386 فرجی، و حمیدي( - )1386 پناهی،( - )1377 بشارت،( - )1392 همکاران، و زري باغ(
 )1385 شیردل،( - )1386 رحمتی، و فرامرزي گردسلطانی( - )1387 زربیسیاس،( - )1388 شاقاسمی، و
 - )1381 کامکار،( - )1385 دانش، و وحیدا عریضی،( - )1391 حیدري، و مظاهري صمیمی،( -
نظران نظرات صاحب - )ب 1384 کالین،.بی(  - )1382 مکنون،( - )1381 نصیري،( - )1391 گلوندانی،(

 پژوهشکده مطالعات اسالمی  اسالمی تربیت و تعلیم گروه

9 
پیامدهاي منفی ناشی از 

) و نابهنجاري هاي (بزهآسیب
 جنسی

 گیتی( - )1391 ،بافقی قاسمی(- )1388 همکاران، و عطایی( - )الف 1384 کالین،.بی( - )1386 بوسلی،(
نظرات  -) 1395(کاظمی مقدم،  -  )1388 همکاران، و حجازي(- )1391 موسوي،( - )1386 قریشی،
نظران کارگروه نظرات صاحب -پژوهشکده مطالعات اسالمی  اسالمی تربیت و تعلیم نظران گروهصاحب

 و تربیت جنسی  عفاف گرایی

 هاي اساسیباور 10
 )1387 همکاران، و نژادخالقی( - )1386 علیین، و همایی نژاد،سبحانی( - )1389 همکاران، و خسروتاش(
 مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی  -و تربیت جنسی  عفاف گرایینظران کارگروه نظرات صاحب -

 ايسواد رسانه 11

 رحمتی، و فرامرزي گردسلطانی( - )1391 همکاران، و آقابابایی( - )1393 باقري، و باقري آقابابایی،(
 - )1391 بافقی، قاسمی( - )1391 کیانا، و فرهنگی( - )1385 دانش، و وحیدا عریضی،( - )1386

نظرات  -مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی  -) 1387 ورهیس،( - )1391 افشانی، و سخایی گلچین،(
 و تربیت جنسی عفاف گرایینظران کارگروه صاحب

 شناسی مسائل جنسیروان 12

 عبدالملکی( - )1378 صادقی،( - )1389 موالئی، و پورزال حیدري،( - )1389 همکاران، و نشمحقیقت(
 )1389 باي، و بیرامی نظري،( - )1389 روشنفکر، و مدنی( - )1386 قریشی، گیتی( - )1389 همکاران، و
گرایی و مصاحبه با مربیان عفاف -) 1391 گروسی، و بزرگیجان الهیاري،( - )ب 1384 کالین،.بی( -

 2گرایینامه تکمیل شده توسط مبلغان عفافپرسش -مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی  -تربیت جنسی 

13 
چگونگی پاسخگویی به سؤاالت 

 و شبهات نوجوانان

 آزاد( - )1382 نژاد،اقلیدي( - )1389 نژاد،یوسفی و زادهلهسایی( - )1391 حیدري، و مظاهري صمیمی،(
مصاحبه با مربیان  - )1389 همکاران، و عبدالملکی( - )1394 رشید،( - )1390 همکاران، و ارمکی
 گرایی نامه تکمیل شده توسط مبلغان عفافپرسش -گرایی و تربیت جنسی عفاف

14 
مهارت پیشگیري و مواجهه 

 صحیح با سوءاستفاده جنسی

 سعیدي،( - )1385 بدینی،عا و فرد خدایاري( - )1389 نژاد،مصلی و جهرمی سیر نیکو کردي، آلبو(
 قریشی، گیتی( - )1386 کارگري،( - )1387 فقیهی،( - )1392 الریجانی، و فسایی صادقی( - )1384
 تربیت و تعلیم نظران گروهنظرات صاحب - )1388 همکاران، و حجازي( - )1386 زائی،ناستی( - )1386

 و تربیت جنسی  عفاف گراییوه نظران کارگرنظرات صاحب -پژوهشکده مطالعات اسالمی  اسالمی

15 
کارگیري راهبردها و توانایی به

راهکارهاي خویشتنداري جنسی 
 نوجوانان

 و زادهلهسایی( - )1378 صادقی،( - )1382 نژاد،اقلیدي( - )1389 مهریار، و فراهانی آباديخلج(
 و شوازي عباسی موحد،( - )1389 روشنفکر، و مدنی( - )1387 تمیز، و مهدوي( - )1389 نژاد،یوسفی
 موحد،( - )1385 حسینی، و پورغفرانی عمیدي،( - )1388 مقدس، و نوريخواجه( - )1388 نیا،هاشمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد تربیت اسالمی میواز جمله گروه تعلیم . پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، متشکل از چهار گروه پژوهشی، 1

   .هاي علوم تربیتی و الهیات دانشگاه فردوسی هستندکه اعضاي این گروه پژوهشی، جمعی از اعضاي هیأت علمی دانشکده
گرایی و ان عفافر میان مبلغنامه دهاي خود، اقدام به توزیع یک پرسشگونه در قسمت روش نیز ذکر گردید، پژوهشگران براي تکمیل یافته. همان 2

غان و فعاالن فرهنگی گرایی و تربیت جنسی، مبلان عفافیاي که براي مربساعته 12آموزشی  يهتربیت جنسی نمودند؛ که این اقدام در دور
 هاي استان خراسان، در شهر مشهد برگزار شده بود، میسر گردید.شهرستان
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گرایی و مصاحبه با مربیان عفاف - )1396، سازي گفتمان و آموزش (معاونت - )1390 حسینی، و محمدي
عفاف نظران کارگروه نظرات صاحب - گرایینامه تکمیل شده توسط مبلغان عفافپرسش -تربیت جنسی 

 مصاحبه با متخصصان تربیت جنسی  -و تربیت جنسی  گرایی

 مواجهه با پدیده خودارضایی 16

مصاحبه با مربیان  -) 1384(کامکار و جباریان،  –) 1384(مثنوي و همکاران،  – )1382 اسدي،(
مصاحبه با متخصصان  - گراییعفافنامه تکمیل شده توسط مبلغان پرسش -گرایی و تربیت جنسی عفاف

 تربیت جنسی 

 

 هاي پژوهشیافته
مختلف  علمی منابع و نظرانصاحب آراي و اتادبی امکان حد تا پژوهش، هدف به توجه با

 مورد در هاآن نظریات و شد بررسی تاکنون دور هايسال از خارجی و داخلی مقاالت معتبر ازجمله

شد. در مراحل بعد جهت  ان استخراجمان و مربیي معلهایشایستگها و صالحیتها، ویژگی
جنسی، ان تربیت مربی هايشایستگی از جامعی فهرست پژوهش و گردآوري به هدف دستیابی

 يهصان حوزوي و دانشگاهی حیطیان تربیت جنسی و متخصشرایط انجام مصاحبه با مرب
تربیت جنسی، فراهم گرایی و غان عفافنامه در بین مبلسی و توزیع پرسشگري و تربیت جنمربی

 براي ادامه در مفهوم استخراج و گردآوري گردید. 785 بر مشتمل فهرستی نهایت گردید و در

موارد،  آن از یک هر شفاف و روشن توضیح همچنین دست آمده ومفاهیم به تلخیص و بنديجمع
به هاي کسب شده سپس این مقوله د.گردیدن بنديطبقه 1مقوله 109دست آمده در قالب مفاهیم به

مضمون، جاي داده شدند و در نهایت نیز، مضامین به  16جهت تلخیص و استفاده بهتر در قالب 
 تربیت نیاز مورد نظري مباحث گري،مربی نیاز مورد يهپای هايویژگی محورِ دست آمده در پنج

 جنسی تربیت در نیاز مورد هايباور جنسی، هايآسیب توصیف و تبیین به مربوط مباحث جنسی،
 گونه که درجنسی، گنجانده شدند. همان تربیت آموزشگر و مربی براي نیاز مورد هايمهارت و
مضامین  اعتباربخشی جهتمطابق با روش بیهام و مایر،  بخش روش نیز ذکر گردید، یازهاي پایانف

با این  اينامهپرسش ،سییان تربیت جنهاي کانونی مرباولویت شایستگی تعیین ودست آمده به
 و همکاري با وسیلهبدین. قرار گرفت جنسی تربیت متخصصان از برخی اختیار در هدف طراحی و

نامه و برگزاري چهار جلسه توسط تکمیل پرسش حوزه، این اننظرصاحب از جمعی نظر اظهار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارائه گردیده است. 3در قالب جدول شماره  و 1در پیوست  دست آمدههاي به. مقوله 1
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 اولویت و یتاهم ترتیب به جنسی، تربیت یانمرب هاي کانونیشایستگیارزشیابی خبرگانی، 
 . 1گردید و احصا مشخص

 هااعتباربخشی یافته -2جدول 
 

 هامقوله
 اهمیت کم
 به درصد

 اهمیت متوسط
 به درصد

 اهمیت زیاد
 به درصد

  82  18 - )خالصانه مؤمنانه رفتار( خدا با رابطه 1
  71  29 - )مربی عنوانبه خود کشف( خود با رابطه 2
  71  29 - دیگران با مربی رابطه 3
  82 12  6 جنسی امر شناسی مفهوم 4
  76  24 - جنسی مسائل به نسبت دینی باورهاي 5
  59  36  6 غرب و تربیت جنسی 6
  76  24 - )شناسی سبب( فساد جنسی سازهاي زمینه 7
  52  29  18 جنسی شناسی آسیب 8
  88  12 - سیجن (بزه و نابهنجاري) هايآسیب از ناشی منفی پیامدهاي 9
  82  18 - باورهاي اساسی 10
  59  29  12 خود ارضایی پدیده با مواجهه 11
  71  29 - ايسواد رسانه 12
  76  24 - مهارت پیشگیري و مواجهه صحیح با سوءاستفاده جنسی 13
  59  36  6 شبهات نوجوانان و سؤاالت به پاسخگویی چگونگی 14
  76  18  6 جنسی مسائل شناسیروان 15
  94  6 - نوجوانان جنسی خویشتنداري راهکارهاي و راهبردها کارگیريبه آموزش 16

 
 یانمرب براي شده استخراج کانونی هايشایستگی که کلیهدهد مطالعه جدول فوق نشان می

یک و مهم تلقی شده و هیچ اهمیت حائزنظران از دیدگاه صاحب )،ضمونم 16جنسی (هر  تربیت
خارج یان تربیت جنسی کانونی مرب هايشایستگیاز گردونه  ،دست آمدههاي بهایستگیاز ش

آموزشی  نیازهاي و هاشایستگی چارچوبها، نگردیدند. در نهایت و پس از طی شدن کلیه گام
 گردید. گردد، تدوین مشاهده می 1طور که در شکل یان در امر آموزش و تربیت جنسی، همانمرب

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامه توسط گردید. پس از تکمیل پرسشبین کم تا زیاد) تعیین میمؤلفه، درجه اهمیتی ( 16نامه به شکلی بود که بایستی براي هر . قالب پرسش 1

گونه که در جدول مشاهده همان -ه صورت درصد گرفت و میزان اهمیت هر مضمون بتحلیل قرار ودست آمده مورد تجزیه، اطالعات بهنظرانصاحب
 . گردید مشخص کنندگانمشارکت سوي از – گرددمی
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 گیريبحث و نتیجه
نظام برنامه  در آموزاندانش جنسی عنوان عنصر و رکن اصلی تربیتبهو مربیان مان نقش معل

 کنند،می کسب در مدرسه جوانان و نوجوانان کودکان، چه کهدرسی، بر کسی پوشیده نیست و آن
و  معنوي و اجتماعی، اخالقی دینی، فرهنگی، علمی، هايشایستگی کیفیات و خصوصیات، از متأثر

فردي را، هاي منحصر بهها و شایستگیصالحیت مان،ست. لذا این نقش مهم و کلیدي معلامربیان 
ها و ویژگی شناسایی به مطالعه این درتالش گردید تا  جهت همینبهدر پی دارد.  هابراي آن

 و نظري يهیشینپ بررسی با ابتدا ود. در این راستاش پرداختهیان تربیت جنسی ي مربهاشایستگی
یان با انجام مصاحبه با مرب پسو س ن استخراج گردیدمامعل هايشایستگیها و ، ویژگیعملی
غان نامه در بین مبلسی و توزیع پرسشتربیت جننظران صاحبو گرایی و تربیت جنسی عفاف
باره و چند  بررسی ازو بعد  شد شناسایییان تربیت جنسی هاي مرب، کلیه شایستگیگراییعفاف

ان، نظرنامه و تکمیل آن توسط جمعی از صاحبیک پرسش، با طراحی هاي مشابهادغام شایستگی
 دست آمده صورت پذیرفت. دري بههابندي شایستگیر بخشی و اولویتهایی در جهت اعتباگام

 بنديدستهدست آمده در قالب پنج محور و شانزده مضمون مورد هاي بهشایستگی نامهپرسش این
انواع  جنسی، تربیت اندرکاراندست از جمعی همکاري در این پژوهش با وسیلهبدین .ندقرار گرفت
  .گردید مشخص و احصا اولویت و اهمیت ترتیب به جنسی، تربیت یانمرب کانونی هايشایستگی

 گزینه، افراد %50که حداقل ها، با توجه به آنبا توجه به جدول مربوط به اعتباربخشی یافته
 يهمضمون، از زمر 16اند، هر انتخاب نموده مضمون استنباط شده 16تمامی اهمیت زیاد را براي 

مضمون از  10که در آیند. ضمن آنحساب میهاي کانونی مربیان بهمضامین ضروري در شایستگی
اهمیت کم را انتخاب نکرده است که این امر نیز در  يهاي، گزینمضمون، هیچ پاسخ دهند 16

نشان از اهمیت زیاد و حداقل نسبتًا زیاد مضامین استنباط شده دارد. در این میان، توانایی  مجموع
داري جنسی به نوجوانان و پیامدهاي منفی ناشی از کارهاي خویشتنآموزشِ راهبردها و راه

 يهدهندگان قرار گرفته است. این دو مورد از زمرمورد توجه خاص پاسخ ،هاي جنسیآسیب
در جلسات  وده است و به این امر،در بازداري و مقاومت نوجوانان ب العادهاي تأثیر فوقمضامین دار

 .ه استگرایی نیز تصریح شدکارگروه تربیت جنسی و عفاف
ان تربیت جنسی، زمینه مناسبی براي سنجش هاي کانونی مربیهر روي احصاي شایستگیبه

عمل آمده ساس است. امید است تالش بهح يهدقیق نیازهاي آموزشی داوطلبان ورود به این حوز
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ي کانونی و نیازسنجی هاشایستگی يهدر این پژوهش، که متأسفانه نخستین پژوهش در حوز
هاي دیگر نیازسنجی و گیري از روشبا بهره ،گرایی است!ان تربیت جنسی و عفافآموزشی مربی

 هاي گذشته در این مسیرکاريکمتر تکمیل گردد و هاي متنوعو نمونهاستفاده از جامعه آماري 
عنوان یک اثر بهارائه شده مطالب  ندمناً مؤلفان این مقاله امیدوارخطیر، تا حدي جبران شود. ض

 کارهايدر راستايِ ارائه راهبردها، طراحی و راهرا، تربیت واسباب تهییج جامعه تعلیمجانبی، 
 فراهم آورد.مناسب براي مقابله با فساد جنسی، 

 
 جنسی تربیت و آموزش امر در یانمرب آموزشی نیازهاي و هاشایستگی : چارچوب1 شکل

 

 منابع
هاي ازدواج و طالق و بررسی تغییرات آن در کشور با ). شاخص1387احمدي موحد، محمد. (

 .63/  64. فصلنامه جمعیت، شماره 81 – 86هاي تأکید بر آمارهاي استانی طی سال
شناختی روابط جنسی ). تببین جامعه1390ساعی، محمد حسین. ( آزاد ارمکی، تقی و شریفی

 .28پژوهی، سال هفتم، شماره  آنومیک در ایران. فصلنامه خانواده
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شناسی ). سنخ1390آزاد ارمکی، تقی؛ شریفی ساعی، محمد حسین؛ ایثاري، مریم و طالبی، سحر. (
 .2فرهنگی، سال دوم، شماره  پژوهیالگوهاي روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه

خانگی؛ ). هم1391آزاد ارمکی، تقی؛ شریعتی ساعی، محمد حسین؛ ایثاري، مریم و طالبی، سحر. (
، 1پژوهی فرهنگی، سال سوم، شماره هاي جدید خانواده در تهران. جامعهپیدایش شکل

 .43 – 77صص 
 .20مه کتاب زنان، شماره ). مساحقه، جرمی علیه زنان. فصلنا1382اسدي، لیال سادات. (

). حق جنسی، اختالل و انحراف در آن در قوانین موضوعه. نداي 1385اسدي، لیال سادات. (
 .43صادق، سال یازدهم، شماره 

گرایی و عوامل ). رابطه مذهب1390نژاد، ساالر و میري، میرنادر. (اسدي، مسعود؛ رضایی
پسر. زن  رخطر در دانشجویان دختر وشناختی با گرایش با خشونت رفتار جنسی پجمعیت

 .13 – 25، صص 12و مطالعات خانواده، سال سوم، شماره 
 درسی برنامه به نگاهی). 1394. (محمود رضوانی، سعیدي و زهرا اسالمیان، حسن؛ اسالمیان،

 مقاالت مجموعه. محتوا و هدف عنصر دو بر تأکید با تربیت و تعلیم نظام در جنسی تربیت
 .111 – 93 صص جنسی، تربیت و خانواده مطهر، اندیشه اشراق ملی همایش نهمین

 و بررسی). 1394. (حسن اسالمیان، و ابوالفضل غفاري،. محمود رضوانی، سعیدي زهرا؛ اسالمیان،
 نهمین مقاالت مجموعه. آن با مرتبط اساسی مسائل و جنسی تربیت مختلف ابعاد تحلیل

 .324 – 303 صص جنسی، تربیت و هخانواد مطهر، اندیشه اشراق ملی همایش
). اینترنت و روابط خانوادگی. مطالعات 1393آقابابایی، عزیزاله؛ باقري، سهیال و باقري، محبوبه. (

 .2زن و خانواده، شماره 
 ). بررسی1391آقابابایی، عزیزاله؛ عبدالهی اسدآبادي، رسول؛ باقري، سهیال و باقري، محبوبه. (

 آموزاندانش مطالعه مورد( آموزاندانش بر کامپیوتري هايزيبا اجتماعی -روانی اثرات
. نخستین کنکره ملی 1390 -91 تحصیلی سال در الران بخش در راهنمایی سوم مقطع پسر

 هاي اجتماعی نوپدید.فضاي مجازي و آسیب
آموز مشهد. اجتماعی نوجوانان دختر دانش –). خصوصیات زیستی 1382آقامحمدیان، حمیدرضا. (

 .2شناسی بالینی و مشاوره، سال چهارم، شماره هاي روانوهشپژ
 .48شماره  ). برزخ نوجوانی و طوفان جنسی. مبلغان،1382نژاد، علی. (اقلیدي
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). خود ارزیابی معلمان 1389نژاد، لیلی. (آلبو کردي، سجاد؛ نیکو سیر جهرمی، محمد و مصلی
استفاده جنسی از کودکان و لزوم گزارش آن. مدارس ابتدایی در خصوص مسأله سوء

 .4دانشگاه علوم پزشکی پارس، دوره هشتم، شماره 
رخ ساختار خانواده و نیم ). مقایسه1391بزرگی، مسعود و گروسی، اکرم. (الهیاري، عباسعلی؛ جان

روانی پدر و مادر کودکان در معرض سوءرفتار جنسی پدر و مادر کودکان بهنجار. فصلنامه 
 .83 – 106، صص 23طالعات پیشگیري از جرم، شماره م

ساز شناختی فاکتورهاي زمینه). بررسی جامعه1389امینیان، اعظم و سید میرزایی، سید محمد. (
خانواده و مدرسه در گرایش دختران نوجوان به کژ رفتاري جنسی و اعتیاد به مواد مخدر. 

 .23فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 
). زنان، مزاحمت و واکنش: بررسی 1390زاده، مرتضی. (مان، محمد تقی؛ یوسفی، الهام و حسینای

شناسی ایران، هاي خیابانی و واکنش به آن. جامعهتجربه دختران دانشجو درباره مزاحمت
 .3دوره دوازدهم، شماره 

هاي آسیب ).1392زري، محمدعلی؛ پرتوي، پریناز؛ خسروي، اشکان و آقایی، حکیمه. (باغ
دوره اجتماعی اینترنت و ماهواره بر روي نوجوانان. انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، 

 دوم.
بندي، درمانی جنسی: مشکالت جنسی: طبقهزدائی و روان). آسیب1377بشارت، محمد علی. (

 .10و  9درمانی، سال سوم، شماره هاي روانشناسی، سنجش و درمان. تازهعلت
هاي ولنگارانه ما در حوزه سکس. سیاحت غرب، شماره ). آثار مرگبار سیاست1386( بوسلی، سارا.

51. 
، 3). تربیت جنسی از منظر فیض کاشانی. تربیت اسالمی، دوره دوم، شماره 1385بهشتی، محمد. (

 .89 – 113صص 
 .22 نگاري بر بزرگساالن. سیاحت غرب، شمارهالف). تأثیرات هرزه 1384بی.کالین، ویکتور. ( 
 .24پذیري کودکان. سیاحت غرب، شماره نگاري و آسیبب). هرزه 1384بی. کالین، ویکتور. (
ترین آسیب جنسی دوران نوجوانی و راهکارهاي پیشگیري و ). مهم1386پناهی، علی احمد. (

 .112، پیاپی 1ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره  درمان.
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). بررسی تأثیر نوسازي بر سن ازدواج با تأکید بر 1389. (پور، شهالتوده فالح، معصومه و کاظمی
. فصلنامه 1385استان منتخب  17هاي جمعیت شناختی ازدواج در سطح کشور و شاخص

 .8پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره 
). درآمدي بر تربیت جنسی در نهج البالغه. فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و 1379ثابت، حافظ. (

 .193 – 620، صص 4ی، شماره تربیت اسالم
). عوامل نفوذ تحریف 1391جعفري نجفی، لیلی؛ میرخانی، عزت السادات و غروي نائینی، نهله. (

، 1در فرهنگ اسالمی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن. پژوهشنامه زنان، سال سوم، شماره 
 .23 – 47صص 

ختی شنا). نگرش جامعه1392وره. (ها، غالمرضا؛ صادقی فسایی، سهیال و لوالآور، منصجمشیدي
بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحوالت خانواده در تهران. نشریه زن در فرهنگ 

 .183 – 198، صص 2و هنر، دوره پنجم، شماره 
 .12). مستهجن نگاري در اینترنت و تأثیر آن بر نوجوان. سیاحت غرب، شماره 1383چاینز، دین. (

). گزارش یک 1388نژاد، محمد. (کی، شهره؛ بدیعیان موسوي، نازیال و زارعحجازي، آریا؛ دال
مورد دیگر آزار جنسی به همراه برخی پارافیلیا. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره پانزدهم، 

 .266 – 269، صص 4شماره 
ور، پزاده، آیدا و عیسیخانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ سید نوري، سیده زهرا؛ یحییحسین

فرزند با میزان اعتیاد پذیري و گرایش به جنس  –تعامل والد  ). رابطه شیوه1392مهدي. (
 .28مخالف در دانشجویان. فصلنامه اعتبار پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره 

علی و مهرام، بهروز. آبادي، بهراممنش، الهه؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ قنبري هاشمحقیقت
 هاي ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره تجاوزگران جنسی. مجله طرحواره ).1389(

 .145 – 153، صص 2شناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره پزشکی و روانروان
). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران. فصلنامه تحقیقات 1386حمیدي، نفیسه و فرجی، مهدي. (
 .65 – 92، صص 1فرهنگی، سال اول، شماره 

سنجی مقیاس هاي روان). بررسی ویژگی1389پور، خدیجه و موالئی، اعظم. (حیدري، محمود؛ زال
 .24فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره  گیري در رابطه جنسی.جهت
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 طریق از جنسی انحرافات گیري شکل فرآیند کشف). 1396. (همکاران و مجید، چروده حیدري
 سیاستگذاري و مطالعات رصد، مؤسسه. جنسی امر با تبطمر اسنادي و مروري مطالعه

 ). گزارش چاپ نشده.سجا( اجتماعی
علی و راسخ، پور، زهرا؛ افشاري، پوراندخت؛ عطاري، یوسفنژاد، خوشه؛ عباسخالقی

). نیازهاي آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به 1387عبدالرحمن. (
ی شهرستان مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره درمان –مرکز بهداشتی 
 .247 – 253، صص 2هشتم، شماره 

رفتاري در یک  –). خانواده درمانگري شناختی 1385خدایاري فرد، محمد و عابدینی، یاسمین. (
شناختی، سال پنجم، پیاپی تک بررسی سوءاستفاده جنسی از نوجوانان. فصلنامه علوم روان

17. 
. اهللانعمت پور،موسی و ابراهیم سید جعفري، شاه میر رضا؛ احمد اصفهانی، نصر پوران؛ ،خروشی
 .137 شماره فرهنگ، راهبرد. شایسته معلم تربیت رویکرد بررسی). 1396(
. اهللانعمت پور،موسی و ابراهیم سید جعفري، شاه میر رضا؛ احمد اصفهانی، نصر پوران؛ خروشی،
 در درسی برنامه در معلمان دانشجو از انتظار مورد هايستگیشای مفهومی مدل). 1396(

 ارزشیابی و گیرياندازه مطالعات فصلنامه. نظرانصاحب دیدگاه اساس بر فرهنگیان دانشگاه
 .199-169 صص ،18 شماره هفتم، سال آموزشی،

اورهاي ). رابطه ب1389بناب، باقر. (اي، جواد و غباريخسروتاش، پریسا؛ حجازي، الهه؛ اژه
عالی. مجله آموزان سرآمد و مندي روانی و عملکرد تحصیلی در دانشجنسیتی، رضایت

 .3، سال چهاردهم، شماره 55شناسی روان
ها در ارتباطات ). بررسی نقش خانواده1389آبادي فراهانی، فریده و مهریار، امیر هوشنگ. (خلج

ران. فصلنامه خانواده پژوهشی، با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در ته
 .24سال ششم، شماره 

). رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن. 1388اصغر. (نوري، بیژن و مقدس، علیخواجه
 .1 – 24، صص 1)، شماره 33شناسی کاربردي، سال بیستم، شماره پیاپی (جامعه
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 مطالعه ایرانیان؛ جنسی هايرشنگ و هاارزش سنجش). 1396. (همکاران و مجید، سیج یدانای
 سیاستگذاري و مطالعات رصد، مؤسسه .سنجش هايمقیاس و االتسؤ تدوین: مقدماتی
 ). گزارش چاپ نشده.سجا( اجتماعی

هاي ). اثربخشی آموزش مهارت1385دهقانی، اکرم؛ محمدخانی، پروانه و یونسی، سید جالل. (
شناسی، انش و پژوهش در روانهاي در شرف ازدواج. دجنسی بر نگرش جنسی زوج

 .21 – 38، صص 30شماره 
شناسی فردي و اجتماعی روابط مجازي در ایران؛ ). آسیب1388ربیعی، علی و شاقاسمی، احسان. (

 .34یک رویکرد کیفی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 
ریزي جنسیتی. دو رهنگ و برنامههاي تهاجمی ف). صهیونیسم سیاست1385آبادي، اعظم. (رحمت

 .241 – 254، صص 7و  6فصلنامه بانوان شیعه، سال سوم، شماره 
آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران. ). رفتارهاي پرخطر در بین دانش1394رشید، خسرو. (

 .57فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 
مسائل جنسی کودکان و نوجوانان: توجه به نقش جنسی کودك. ). 1370رضازاده، فاطمه بیگم. (

 .66تربیت، شماره 
 تحولی اسناد با متناسب معلمان ايحرفه هايشایستگی تعیین و شناسایی). 1396. (منیره رضایی،

 گروه پژوهشی هايیافته ارائه نشست. هاشایستگی بخشی اعتبار و وپرورشآموزش
 .1396 زمستان تربیت، و تعلیم پژوهشکده یانسان نیروي و اقتصاد پژوهشی

). مدرنیسم، خانواده و طالق: نگاهی بر نقش الگوهاي توسعه در 1390نرگسی، رضا. (رمضان
 .11، شماره 239افزایش طالق و انحالل خانواده. پیام زن، پیاپی 

هاي روش). بررسی و تبیین مبانی، اصول و 1386رهنما، اکبر؛ علیین، حمید و محمدي، حسین. (
ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال  تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسالم. دو

 .24چهاردهم، دوره جدید، شماره 
). قصه تلخ دختران مدل صنعت پوشاك و مد. سیاحت غرب، شماره 1387زربیسیاس، آنتونیا. (

 .31 – 34، صص 57
 و مربیان ايحرفه هايصالحیت چارچوب تبیین). 1394. (امیررضا تژدان، و مهدي نژاد،سبحانی

 دوره آموزشی، ریزيبرنامه مطالعات فصلنامه دو. ايحرفه و فنی آموزش استادکاران
 .88 – 63 صص  ،8 شماره چهارم،
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). بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی 1386ي؛ همایی، رضا و علیین، حمید. (نژاد، مهدسبحانی
 .21، شماره 6هاي مشاوره، جلد و پژوهش هاهاي شهر تهران. تازهخانواده

). استثمار جنسی کودکان و نوجوانان با استفاده از اینترنت. علوم تربیتی؛ 1384سعیدي، علی. (
 .307پیوند، شماره 

 هايگروه مدل طراحی و بررسی شناسایی،). 1389. (حسین باغگلی، و محمود رضوانی،سعیدي
 .جوانان ايمنطقه العاتمط دفتر جوانان، ملی سازمان. دوستی

هاي بازنمایی جنسیت در ). شیوه1386گرد فرامرزي، مهدي و رحمتی، محمد مهدي. (سلطانی
 – 98، صص 10سینماي ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباط، شماره 

79. 
ینیسم اسالمی و ). نگاهی انتقادي بر فم1390شفیعی رود پشتی، میثم و خسروانیان، حمید رضا. (

نامه زنان، پژوهشکده علوم انسانی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن. پژوهش
 .67 – 85، صص 2مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره 

 کودکان جنسی تربیت در مربیان نقش ).1394( سعید. زادگان، نمازي و محمد دیانی، الدینشمس
 مشهد. فردوسی دانشگاه جنسی، ربیتت و خانواده همایش نوجوانان. و

). عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی. فصلنامه 1385شیردل، ملیحه. (
 .22علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 

اي بر مبناي سن و جنس. مجله ). توصیف خود: پژوهشی مقایسه1378صادقی، ناهید. (
 .1یتی، دوره جدید، سال چهارم، شماره شناسی و علوم تربروان

). آزار جنسی در محیط کار تهدیدي بر امنیت 1392صادقی فسایی، سهیال و الریجانی، مهسا. (
 .87 – 111، صص 2اجتماعی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 

ت روابط دوستی ). ارزیابی تحولی کیفی1391صمیمی، عادل؛ مظاهري، علی و حیدري، محمود. (
 .33شناسان ایرانی، سال نهم، شماره نوجوان. روانشناسی تحولی: روان

 دانشگاه فردوسی آموزشی هايگروه مدیران شایستگی مدل طراحی ).1390اول، اکرم. ( عابدیان

 .نشده چاپ مشهد، فردوسی دانشگاه مدیریت آموزشی، ارشد کارشناسی نامهمشهد. پایان
 کالس. فصلنامه مدیریت سبک بر معلم هايویژگی . تأثیر)1393( یزدي، امیر.امین و عالی، آمنه

 .93شماره  تربیت و تعلیم
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شناختی گرایش نوجوانان به فرهنگ غربی. ). تبیین جامعه1386عباسی، خیام و ایمان، محمد تقی. (
 .113 – 140جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول، صص 

 اعتبارسنجی و شناسایی). 1393. (غالمعلی یوسلیانی، و عطیه ،توکلی دادجوي بیژن؛ عبدالهی،
 سال ،49 شماره آموزشی، هاينوآوري فصلنامه. اثربخش معلمان ايحرفه هايشایستگی
 .سیزدهم

). اعتبار و 1389پور، بهرام؛ بهرام، عباس و عبدالملکی، فاطمه. (عبدالملکی، زهرا؛ صالح صدق
شناسی کاربردي، سال بدنی دختران نوجوان. فصلنامه رواننامه خود توصیفی پایایی پرسش

 .42 – 55)، صص 16( 4چهارم، شماره 
). ماهواره و هویت جنسی دختران 1385؛ وحیدا، فریدون و دانش، پروانه. (الساداتعریضی، فروغ

 .76 – 100، صص 2شناسی ایران، دوره هفتم، شماره جهان. جامعه
بابک، آناهیتا؛ شعاعی، پریسا؛ محمدزاده، محمود و صادقی، سعید.  عطایی، بهروز؛ نخودیان، زري؛

و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان  B). شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت 1388(
 .102خیابانی شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هفتم، شماره 

 تحقیق میزان شناسایی،: معلم تربیت درسی مهبرنا در معلم هايصالحیت). 1392. (علیرضا عقیلی،
 کارشناسی نامهپایان. التحصیالن فارغ و دانشجویان اساتید، منظر از ضعف، و قوت نقط و

 .نشده چاپ مشهد، فردوسی دانشگاه درسی، ریزيبرنامه ارشد
بدنی و  ). رابطه نارضایتی از تصویر1385اله و حسینی، رضوان. (پور، فضلعمیدي، مریم؛ غفرانی

تحقیقات علوم رفتاري، دوره چهارم،  نمایه توده بدنی در دختران نوجوان. دو فصلنامه
 .59 – 65، صص 2و  1شماره 
). جوانان و انقالب در سبک زندگی. رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره 1385اله. (فاضلی، نعمت

 .4نهم، شماره 
ي تربیت جنسی در کتب دوره متوسطه. دو ). محتواي مناسب برا1383فرمهینی فراهانی، محسن. (

 .9ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره 
). نگاهی گذرا بر تربیت جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی. 1387فرمهینی فراهانی، محسن. (

 .1فصلنامه سالمت روان، سال اول، شماره 
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ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تأکید بر ). تأثیر رسانه1391اکبر و کیانا، هانیه. (فرهنگی، علی
پوشش غربی. دو فصلنامه علمی پژوهشی پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی، سال الگوي 

 .139 – 163، صص 5دوم، شماره 
). بررسی احادیث در زمینه راهکارهاي تربیتی به منظور پیشگیري از 1387فقیهی، علی نقی. (

ر جنسی نوجوانان و جوانان. دو فصلنامه تربیت اسالمی، سال سوم، رفتارهاي نابهنجا
 .27 – 56، صص 6شماره 

. حدیث و قرآن منظر از هاروش و اصول مبانی،: جنسی تربیت). 1393. (نقی علی فقیهی،
 .دارالحدیث فرهنگی علمی مؤسسه انتشارات

ی به کودك و نوجوان از ). آموزش جنس1387فقیهی، علی نقی؛ شکوهی، یکتا و پرند، اکرم. (
شناختی. دو فصلنامه علمی تخصصی تربیت اسالم، سال دیدگاه اسالمی و مطالعات روان

 .51 – 80، صص 7سوم، شماره 
). اینترنت و افسردگی دختران نوجوان ورابطه آن با عزت نفس و 1391قاسمی بافقی، وجیهه. (

هاي فضاي مجازي و آسیب ها. نخستین کنکره ملیهاي ناکارآمد در میان آننگرش
 اجتماعی نوپدید.

دیدگی جنسی ثانویه. فقه و حقوق، سال ). ازدواج، کودك آزاري و بزه1386کارگري، نوروز. (
 .15چهارم، شماره 
. 1389لغایت  1380). تحلیل کمی ازدواج و طالق کشور از سال 1390کاظمی اصل، مجید. (

 هاي اجتماعی.رفاه اجتماعی، دفتر امور آسیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت
). مدل تربیت جنسی با اقتباس از نگرش اسالم. مؤسسه مطالعات، 1395کاظمی مقدم، ایمان. (
 ریزي سالمت جنسی. گزارش چاپ نشده.رصد و برنامه

ي پژوهشی رفاه اجتماعی، مباالتی جنسی. فصلنامه علم). نوجوانی و بی1381کامکار، مهدیس. (
 .5وره دوم، شماره د

فرهنگی.  باورهاي و نگرش نوجوانان و ارضایی ). خود1384شادي. ( جباریان، و مهدیس کامکار،
 سالمت کلنیک شاهد، دانشگاه تهران: جنسی، مشکالت و خانواده سراسري کنگره دومین

 خانواده.
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ردي نوین در ). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی (رویک1388کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم. (
 آموزش و توسعه مدیران). نشر آییژ.

 آموزشی سنجی نیاز). 1392. (هاجر فر،خشنودي و ابراهیم عمران، صالحی کرمی؛ مرتضی کرمی،
 مطالعات فصلنامه دو. شایستگی الگوي بر مبتنی مازندران ايمنطقه برق شرکت مدیران
  .114 – 99 صص ،2 شماره ،1 دوره ،6 مقاله آموزشی، ریزيبرنامه

 در کاوشی). 1395. (غالمحسین رضایت، و عباس عباسپور، کیومرث؛ بخش، فرح مرتضی؛ کرمی،
 عمل شناسی بافت بر مبتنی الگو اخالقی هايویژگی شناسایی: اخالقی تربیت اصلی عوامل
). سازمانی دانشگاه یک آموزشی مدیران و مربیان استادان، بافت موردي مطالعه( تربیت

 ،30 شماره جدید، دوره چهارم، و بیست سال اسالمی، تربیت و تعلیم سائلم در پژوهش
 .113 – 138 صص

). روند تغییرات سن اولین 1386( .محمدعلی کمال و نورباال، کاظم؛ اعظم، محمد، مسعود؛ کریملو،
ازدواج زنان در استان تهران و مقایسه آن با کل کشور بر اساس اطالعات طرح ملی 

. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره پنجم، شماره سالمت و بیماري
 .17 – 28، صص 1

). مرور سه دهه تحقیقات علل 1390فکر، پیام و جواهري، جلوه. (کالنتري، عبدالحسین؛ روشن
طالق در ایران. فصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال چهاردهم، شماره 

53. 
 تربیتی علوم در کیفی و کمّی تحقیق هايروش). 1393. (گال جویس و بورگ والتر ت؛مردی گال،

 شهید دانشگاه سمت،: تهران. همکاران و نصر احمدرضا ترجمۀ). دوم جلد( روانشناسی و
 .چهارم چ بهشتی،

). مطالعه میزان و نوع استفاده از 1391گلچین، مسعود؛ سخایی، ایوب و افشانی، علیرضا. (
ان تهرانی. اي فارسی زبان در مناسبات خانوادگی در بین شهرونداي ماهوارههشبکه

 .56مطالعات راهبردي زنان، سال چهاردهم، شماره 
هاي اجتماعی. نخستین کنکره ملی فضاي مجازي و ). اینترنت و آسیب1391گلوندانی، رقیه. (

 هاي اجتماعی نوپدید.آسیب
ي جنسی قرار یمرخ روانی دخترانی که مورد سوءاستفاده). ن1386السادات. (گیتی قریشی، اشرف

 .4شناسی کاربردي، دوره اول، شماره اند. روانگرفته
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). رابطه بین پذیرش هنجارهاي جنسیتی و 1389نژاد، الهام. (زاده، عبدالعلی و یوسفیلهسایی
، 2 شناسی، دوره پنجم، شمارههاي خیابانی. فصلنامه تخصصی جامعهي مزاحمتتجربه
 .129 – 143صص 

اله؛ فروغان، مهشید؛ اله؛ حسینی، سید احمد؛ آقابخشی، حبیبآرام، عزتمثنوي، عطااله؛ سام
). نگرش دانشجویان خوابگاهی 1384هدي. (صدرالسادات، سید جالل و رهگذر، م

. 1384تهران  –ها دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد رفتارهاي انحرافی در خوابگاه
 ی، دوره هشتم، شماره چهارم.توانبخش

هاي تنظیم روابط جنسی. معرفت، سال بیستم، ). خانواده و شاخص1390محبی، محمد عارف. (
 .57 – 73، صص 171شماره 

). مطالعه تفسیري خرده فرهنگ دختران 1390محمدپور، احمد؛ بهمنی، مریم و علیزاده، مهدي. (
، صص 4رهنگ و هنر، دوره دوم، شماره هاي تحلیل موضوعی. زن در فپاساژگرد به شیوه

79 – 61 . 
). بررسی بعد زیباشناختی و نزاهت بیانی 1391خواه، اسماعیل. (محمودي، سید احمد و ملکوتی

 .5قرآن کریم در مسائل جنسی. فصلنامه کتاب قیم، سال دوم، شماره 
فروش یدگاه زنان تنفروشی از دهاي مشتریان تن). ویژگی1389مدنی، سعید و روشنفکر، پیام. (

 .34جتماعی، سال نهم، شماره خیابانی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه ا
شناختی مؤثر بر ). استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه1391مراد. (مرادي، گل

 .87 – 106، صص 2عه و سیاست، دوره دهم، شماره آن. زن در توس
. مقصود خندقی، امین و مرتضی کرمی، محمود؛ رضوانی، سعیدي مرتضی؛ دولیسکانی، مرادي

 معارف دروس استادان تدریس ايحرفه اخالق هايمؤلفه و استانداردها شناسایی). 1395(
 .4شماره  ششم، سال ،21 اسالمی دانشگاه در فرهنگ. اسالمی

در  تربیتی مباحث سلسله( جنسی تربیت و نوجوان و کودك). 1394. (محمود سید حسینی، مرویان
 آستان نشر و چاپ موسسه انتشارات: مشهد اول، چاپ اول، جلد). اسالمی زندگی سبک
 .رضوي قدس

). دختران شیعه و تهاجم فرهنگی. فصلنامه بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 1387مزینانی، مریم. (
15. 
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تأمین آن در اندیشه شیعی  هاي). بررسی سالمت جنسی زوجین و شیوه1387معارفی، غالمرضا. (
بر اساس احادیث کتاب وسائل الشیعه. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 

 .78شانزدهم، شماره 
). ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع 1393هاي سیاسی حقوقی. (معاونت پژوهش

 .13715هاي مجلس شوراي اسالمی، شماره مسلسل جنسی. مرکز پژوهش
تا  15). عوامل اجتماعی گرایش به مد در میان جوانان 1387معیدفر، سعید و حقیقی، عبدالحمید. (

 ، 14 – 15ساله تهرانی. فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان، شماره  29
 .1 – 14صص 

ان و ). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زن1392مقصودي، سوده؛ آراسته، مژده و تندولی، سمیرا. (
دختران دانشجو به آرایش چهره. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، شماره 

2. 
 – 270، صص 48). جنسیت و تحول در روابط زن و مرد. فرهنگ، شماره 1382مکنون، ثریا. (

237. 
 اي معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت جام). صالحیت حرفه1394الدین. (منصوري قزالحصار، شرف

 مشهد، فردوسی دانشگاه درسی، ریزيبرنامه ارشد کارشناسی نامهدر تربیت اخالقی. پایان
 .نشده چاپ

). ناهمگونی جنسیتی، نگرش 1388نیا، زهرا. (موحد، مجید؛ عباسی شوازي، محمد تقی و هاشمی
، 44انشگاه. مطالعات راهبردي زنان، دوره یازدهم، افراد و ارتباط دختران و پسران در د

 .37 – 72صص 
ها، تصویر بدن و ). مطالعه بین رسانه1390موحد، مجید؛ محمدي، نوراله و حسینی، مریم. (

، 2شناختی زنان، سال نوزدهم، شماره نفس با عمل و تمایل به آرایش. مطالعات روانعزت
 .133 – 160صص 

ستین کنکره ملی فضاي شناختی اعتیاد اینترنتی. نخ). نگاهی به ابعاد روان1391موسوي، فریبا. (
 هاي اجتماعی نوپدید.مجازي و آسیب

با مشارکت شوراي عالی انقالب فرهنگی.  مؤسسه رصد، مطالعات و سیاستگذاري اجتماعی سجا
از پیشگیري تا مواجهه با انقالب  سیاستگذاري امر جنسی در جامعه اسالمی ایران؛). 1397(

 . گزارش چاپ نشده.جنسی
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 راجع آموزاندانش و زندگی و دین دبیران هايدیدگاه ايمقایسه بررسی). 1390. (عبدهللا مهاجر،
 با مقایسه و( زندگی و دین دبیران موجود و مطلوب ايحرفه و شخصی هايصالحیت به

 مشهد، فردوسی دانشگاه درسی، ریزيبرنامه ارشد کارشناسی نامهپایان). ریاضی دبیران
 .نشده چاپ

نامه علوم رفتاري و اوقات فراغت. پژوهش). کج1387تمیز، رقیه. (مهدوي، سید محمد صادق و 
 .1اجتماعی، سال دوم، شماره 

 حیات). 1395. (عباس پور، عباس و محمود مهرمحمدي، حسن؛ ملکی، منصوره؛ هزاوه، مهدوي
 هايویژگی تبیین براي مفهومی چارچوب ارائه: کودکان تربیت براي اندازي چشم طیبه،
 جدید، دوره ام،24 سال اسالمی، تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش. تداییاب دوره معلم

 .131 – 167 صص ،30 شماره
). فحشا واقعیتی قابل پذیرش یا تهدیدي براي جامعه. ماهنامه برداشت 1383میري آشتیانی، الهام. (

 .19و  18اول، سال سوم، شماره 
آموزان دختر و پسر دبیرستانی ها در دانشري). مقایسه انواع کودك آزا1386زائی، ناصر. (ناستی

 .91 – 104، صص 2زاهدان. مطالعات علوم تربیتی، سال اول، شماره 
هاي آن. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه ). کجروي جنسی، علل و زمینه1381نصیري، معصومه. (

 .5اجتماعی، سال دوم، شماره 
تراپی گروهی فمینیستی بر ). تأثیر سکس1389نظري، علی محمد؛ بیرامی، منصور و باي، فاطمه. (

شناسی دانشگاه تبریز، کرده. فصلنامه علمی پژوهشی رواناحقاق جنسی در زنان تحصیل
 .19سال پنجم، شماره 

رفتار جنسی با تأکید بر  "سازيمصون"). مدل اسالمی 1388نور علیزاده میانجی، مسعود. (
. دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ها و مشکالت جنسیپیشگیري و درمان انحراف

 .107 – 142، صص 5شناسی، سال سوم، شماره اسالم و روان
). عوامل اجتماعی مؤثر بر انجام 1389نوغانی، محسن؛ مظلوم خراسانی، محمد و ورشوي، سمیه. (

، صص 4شناختی زنان، سال هشتم، شماره جراحی زیبایی زنان. مطالعات اجتماعی روان
101 – 75. 
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). بررسی تأثیر عوامل اقتصادي بر 1389وایی، اکبر؛ نیازخوانی، مرتضی و کالکی، حسن. (ور
اجتماعی پیشگیري از آن (مطالعه  –اجتماعی و راهکارهاي انتظامی  گرایش به ناهنجاري

 .1روسپیگري خیابانی). فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره
هاي ویژه ها و انیمیشنهاي نامتوازن از زنان و دختران در فیلمدایم). پارا1387ورهیس، سارا. (

 .65کودکان. سیاحت غرب، شماره 
ها در رفتار جنسی ها و نارکوتیک). تأثیر متا آمفتامین1389وزیري، شهرام و لطفی کاشانی، فرح. (

 .15و رفتار، دوره چهارم، شماره  پروایی جنسی. اندیشهو بی
 .27). گردشگري جنسی در اینترنت. سیاحت غرب، شماره 1384(هوگز، دونا. م. 

Hong, J., Jeou-Shyan, H., Chan, L. & Lih-Juan, C. (2008). "Competency disparity 

between pre-service teacher": education and in-service teaching requirements in 
Taiwan, International Journal of Educational Development. Vol 28, No 1, PP 4–
20. 

Koster, B,. Mieke, B., Fred, K. & Theo, W. (2005). Quality requirements for teacher 
educators, Teaching and Teacher Education, Vol 21, No 2, PP 157–176. 

Ragan, L. C., Bigatel, P. M. & Dillon, J. M. (2012). From research to practice: Towards 
an integrated and comprehensive faculty development program. Journal of 
Asynchronous Learning Networks. 16 (5), 71- 86. 

Rauch, F. & Steiner, R. (2013). Competences for education for sustainable development 
in teacher education. CEPS Journal, 3 (1), 9 – 24. 

Schuster, M. A., Corona, R., Ellott, M., Kanouse, D., Eastman, K., Zhou, A. & Klein, 
D. (2008). Evaluation of Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based 
parenting program to promote parent-adolescent communication about sexual 
health: randomized controlled trial. BMJ. 337, pp. 1-9. 

Schmidt, M. (2010). Development and validation of a competency model for pre‐
service teachers; Paper Presented at the Second Meeting of the EARLISIG18 
Educational Effectiveness, Leuven, 25‐27. 

Sugumar, V. (2009). Competency mapping of teachers in tertiary education: ANNA 
University. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 1398ي دوم، پاییز و زمستان ي نهم، شمارهدوره، ي درسیهبرنامهاي پژوهش                                                       192

 

 دست آمده در پژوهشهاي بهمحورها، مضامین و مقوله: 3 شماره : جدول1پیوست 

 هامقوله مضامین محورها

ت
ف. مهار

ال
هاي

پای 
يه

 
مربی

گري
 

نه . رابطه با خدا (رفتار مؤمنا1
 خالصانه)

  تقوا و ... توسل، توکل، خدا محوري،

 ... در کار و خداوند رضاي گرفتن نظر دینی، در فرایض و مسائل به عملی التزام

. رابطه مربی با خود (کشف 2
 عنوان مربی)خود به

 ها شایستگی توسعه به اهتمام
 معلمی  رسالت درك

  اخالقی مطلوب هايویژگی
  فردي يهامهارت

 معلمی  تکالیف و حقوق شناخت
 ظاهري  هايویژگی

 . رابطه مربی با دیگران3

  مخاطب با تعامل
 ارزشیابی  و تدریس هايمهارت

  مداريموقعیت 
 همکاران و مدیر  از قبیل والدین، تربیتی عوامل سایر با تعامل 

ث
ب. مباح

 
نظري

 
ت جنسی

تربی
 

دینی نسبت . مبانی و باورهاي 4
 به مسائل جنسی

  جنسی تربیت اسالمی مبانی
 جنسیت به اسالم نگاه
 جنسی امر به اسالم نگاه

 حق( رویکرد این از برآمده جنسی شبهات و) خدایی بی – ایتیست( عقیدتی شناسی جریان
 )گراییهمجنس و ارضایی خود پنداشتن انسانی
 هاعرفان نوع این جنسی پیامدهاي و) اوشو( نوظهور هايعرفان

 . غرب و تربیت جنسی5

 غرب در جنسی باز تفکرات هايآسیب و غربی زندگی سبک
  غرب در اخالقی امنیت با بندوباريبی غیرمستقیم رابطه

  هاغربی گراییعفاف بحث در غرب آمارهاي
 اروپا  در حجاب تاریخچه

 شناسی امر جنسی. مفهوم 6

 جنسی آموزش
 جنسی تربیت

 جنسی سالمت
 و میل جنسی غریزه

 جنسی مطالبه و نیاز
 جنسی بیداري

 جنسی تحریک
 جنسی عفت و حیا
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 جنسی بلوغ
 جنسی رشد

 جنسی هویت
 جنسی حقوق
 جنسی اخالق
  غیرت

 جنسی اختالالت
 تخیالت جنسی

 ...) و انقالب ن،بحرا( جنسی هاينابهنجاري مراحل

ث مربوط به تبیین
پ. مباح

 و 
ف

توصی
 

ب
آسی

هاي
 

جنسی
 

سازهاي فساد جنسی . زمینه7
 شناسی)(سبب 

  اجتماعی دهیپاداش نظام
  هامحرك
 جنسی  اقتصاد
 فیزیولوژي  و پزشکی ژنتیکی، مسائل
 آن  در تأخیر و ازدواج به مربوط مسائل
  فرهنگی فضاي

 جنسی  نیاز صحیح ارضاي امکان عدم
  اعتقادي مسموم فضاي

 دشمن فرهنگی نفوذ
 هانابهنجاري بر اجتماعی کنترل شدید کاهش و جنسی امر در حاکمیت سکوت

 شناسی جنسی . آسیب8

 )نوظهور و قدیمی( زمان پیدایش اساس بر جنسی هايآسیب بنديطبقه
 اجتماعی پنهان تا آشکار هايالیه ساسا بر جنسی هايآسیب بنديطبقه
 )دینی اجتماعی، اقتصادي،( منشاء اساس بر جنسی هايآسیب بنديطبقه

. پیامدهاي منفی ناشی از 9
) و نابهنجاري هاي (بزهآسیب
 جنسی

 پیامدهاي جسمی
 پیامدهاي روانی

 پیامدهاي اجتماعی
 پیامدهاي معنوي
 پیامدهاي اخروي

ت. ب
اور

هاي
 

مورد
 

نیاز
 

 در
ت

تربی
 

جنسی
 

 هاي اساسی. باور10

 جنسی تربیت بر وراثت تأثیر
 جنسی تربیت بر حالل مال تأثیر

 تر نیاز جنسی فرزندان ضرورت تأمین هر چه سریع
 هاي اسالمی در پیشنهاد زوج مناسب به فرزنداناتخاذ مالك

  روانشناسان و مشاوران به مراجعین ارجاع
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 )امر پیچیدگی به نظر با( جنسی تربیت در توسل خاص تأثیر
 جنسی تربیت در آموزي مهارت ضرورت

ت
ث. مهار

هاي
 

مورد
 

نیاز
 

براي
 

مربی
 

ت
تربی

 
جنسی

 

 اي. سواد رسانه11

 پنهان و آشکار هايآسیب معرفی و شناخت بر تأکید با فیلم نقد توانایی
 هارسانه ها ازچگونگی نظارت بر استفاده بچه

 هاي مناسب براي کودك و نوجوانها و کلیپهاي داستان، بازيکتاب

 شناسی مسائل جنسی. روان12

 نحوه و هابچه حافظه از جنسی هايصحنه و تصاویر شدن پاك نحوه و راهکارها از آگاهی
 هابچه این با رفتار و گفتار برخورد،
 آن کردن فراموش نحوه و والدین تخیان مورد در هابچه به پاسخ توانایی

  هاو ... در بچه بازي دکتر با مشاهده برخورد هايشیوه
 معنوي و روانی جسمی، لحاظ از بلوغ دوران دقیق شناخت

 جنسی سؤاالت به پاسخگویی مهارت و هاکنجکاوي با مواجهه چگونگی
 معضالت خانوادگی، فیزیولوژي، اعتقادي، لحاظ از دیده آسیب آموزدانش بررسی توانایی

 دوستان شبکۀ و اقتصادي مشکالت اجتماعی،

. چگونگی پاسخگویی به 13
 سؤاالت و شبهات نوجوانان

 چادر و حجاب فلسفه
 پسر و دختر دالیل مخالفت اسالم با دوستی

 خودارضایی حرمت دالیل
 هاي تند (محرك)دالیل حرمت موسیقی
 ازدواج دائمشرایط و سن مناسب 

 مخالف جنس با جنسی قبل از ازدواج رابطه حرمت دالیل
 پورنو هايفیلم حرمت دالیل
  بازي همجنس حرمت دالیل

 دالیل رضایت از جنسیت خود
 مراودات جنسی خصوص در اسالم سختگیري دالیل

 سالمپاسخ به شبهۀ برتري پسران به دختران در جامعه و خانواده از نظر ا

. مهارت پیشگیري و مواجهه 14
 صحیح با سوءاستفاده جنسی

 مفهوم سوءاستفاده جنسی
 هاي پیشگیري از سوءاستفاده جنسیمهارت

 توانایی مواجهه با سوءاستفاده جنسی از فرزندان
 هاي بازیابی روانی سوءاستفاده شدگانروش

کارگیري . توانایی به15
راهبردها و راهکارهاي 

 خویشتنداري جنسی نوجوانان

 جنسی تربیت در اسالمی طب و مهارت استفاده از تغذیه
 جنسی تربیت در فیزیولوژي دانش از استفاده مهارت
 جنسی موفق تربیت در آن اهمیت دلیلبه اسالم به پایبندي براي هابچه اقناع توانایی
 سی و پرهیز از تبعیض جنسیتی)خودشان (هویت جن به هابچه جنسیت قبوالندن توانایی



 195                                                                                                    تربیت جنسیهاي کانونی مربی شایستگی

 

 هم با دو این تقابل جاي به روانشناسی و اسالم دین تلفیق توانایی
 مهارت طراحی راهبردهاي فعال فراغتی براي کودکان و نوجوانان

 هاي مختلف سنی فرزندانمهارت مواجه با معضالت جنسی دوره
 اممهارت جلوگیري از بیداري جنسی و بلوغ زود هنگ

 مهارت ایجاد تصویر بدنی سالم در نوجوانان
 نفس و صبر و مقاومت در نوجوانانورزي، عزتتوانایی ارتقاي جرأت

 ورزي در نوجوانانچگونگی ایجاد روحیه غیرت
 توانمندي در اقناع نوجوانان در مورد حفظ حجاب

 چگونگی تقویت روحیه عاقبت اندیشی در نوجوانان
 یی قبوالندن مرجعیت والدین به نوجوانانتوانا

 ویژه در دخترانبهداشتی مربوط بههاي چگونگی تبیین عالئم بلوغ و آموزه
 ورزيتوانایی تبیین ضرورت و فواید عفاف و مراحل عفاف

 هاي موسیقی محرك در زندگی افراد توانایی تبیین آسیب

. مواجهه با پدیده 16
 خودارضایی

 ارضایی خود ترك هايروش زا آگاهی
 ارضایی خود از پیشگیري مختلف هايروش از اطالع
 ارضایی خود به مبتال آموزاندانش شناختن هايروش

 خود ارضایی در نوجوانان با مشاهده برخورد هايشیوه با آشنایی
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 ان تربیت جنسیپایه مربی هايچارچوب ویژگی: 2پیوست 
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 شناسی جنسی)(بخش آسیب جنسی تربیتان براي مربینیاز دانش پیش: 3 پیوست
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 جنسی (بخش پدیده شناسی مسائل جنسی) ان تربیتبراي مربینیاز دانش پیش: 4 پیوست

در نسبتًا پنهان  رایج هايپدیدهقسمت پایین نمودار:  / هاي داراي بروز بیشتر در مظاهر اجتماعیپدیده قسمت باالي نمودار:

 هاي اجتماعالیه
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Keycompetencies Sexual Education Coach 
 

Mahmood Saeedy Rezvani1       Fatemeh Gholami2       Hossein Bagheri3 

 
Abstract  
The present paper was designed to identify the key competencies of sexual 

education coaches. To determine the key competencies, the five-step Byham & Moyer 
method was used. The present study population included all education specialists, sex 
education specialists, and Continence and sex education specialists’ educators in 
Mashhad. They were selected by targeted sampling method. A Semi-structured 
interview and questionnaire were used to collect data. By studying the literature and 
opinions of scholars and various scientific sources about the competencies of the 
coaches, and the findings of the interviews and questionnaires, a list of 785 concepts 
was extracted and collected, and then the concepts were classified into 109 categories. 
After analyzing the data, the competencies of sexual education coaches were divided 
into 16 themes and 5 axes.  The themes of “the coach's relationship with God”, “the 
coach's relationship with himself” and “the coach's relationship with others”, were 
placed in the core of the basic characteristics of the coach. “The Foundations of sexual 
education”, “the West and sexual education”, “the sexual-conceptualization”, were 
included in the center of the theoretical issues needed by the coach. Also themes related 
to the axis of explanation and description of sexual harm “the underlying instruments of 
sexual corruption”, “sexual pathology” and “the negative consequences of sexual 
injuries” were introduced. The Themes “of basic beliefs” in the axis of the beliefs 
needed in sexual education and the Themes “of media literacy”, “how to answer the 
questions and doubts of adolescents”, “the prevention and exposure skills of sexual 
abuse”, “exposure to masturbation phenomena”, “sexual psychology” and “The ability 
to apply adolescent continence strategies and solutions” was also at the axes of the skills 
needed for the Coach of sexual education. 

Key words   : Competencies, Byham & Moyer Method, Sexual Education Coaches. 
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