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 قدمهم
زندگی که کیفیت حیات انسان در گرو چگونگی شناخت و کاربست آن ین مسایل ترییکی از بنیاد

در بسیاری از کشورها، تربیت  (.2020سعیدی رضوانی، غالمی و باقری، ) تربیت جنسی است ،است

است که به منظور افزایش دانش و تشویق به  ایهی طراحی شدهاهبرنامشامل  1محورهجنسیِ مدرس

آموزان در محیط مدرسه ارایه ی وی برای دانشآی کاهش خطرات جنسی و پیشگیری از اچ هاهرا

Pound, Langford, Campbell (2016 ) اما(. Leung, Shek, Leung, Shek ،2019ردد )گمی

-و گاه معلمان، دانش ستندین برخوردار یجنس لیمسا نهیزم در الزم تخصص از مدارسمعتقدند که 

مدارس با نوجوانانی که از نظر جنسی فعال  یااند؛ آزار و اذیت جنسی قرار دادهآموزان را مورد 

کنند که معلم بیان می نیز (2020)سعیدی رضوانی، غالمی و باقری . هستند، در کشمکش هستند

 هایود اما در نظام آموزشی ایران شناخت ویژگشمیعنصر اصلی تربیت جنسی در مدارس شناخته 

 ت. اسهمعلمان یا مربیان تربیت جنسی مغفول ماندی هایو شایستگ

خانواده  معتقد است، Department for Education and Employment (2000)از سویی دیگر، 

جنسی توانمندتر هستند بلکه در حفظ فرهنگ و مسایل اخالقی  در امرشان نه تنها در آموزش کودکان

 والدین یا سرپرستان جهت تربیت ،برای مثالارند. حاکم برخانواده نیز از شایستگی الزم برخورد

نند کدر جلسات تربیت جنسی شرکت می یاوند؛ شمیی الزم مجهز هاشجنسی فرزندان خود به آموز

 (.Kakavoulis ،2019 :17) هنددمیاری هم تکالیف را انجام همک و با

یا پیوند  2مدرسه -، همکاری خانهمدرسه -خانواده یجنس تیترب به محدود، ییهاشپژوه 

در بسیاری از کشورها وزارت آموزش و پرورش  .(Sormunen ،2012) اندپرداخته 3مدرسه -خانواده

رفتارهای سالم کودکان و  ءخواستار مشارکت فعاالنه و قوی خانواده و مدرسه و رشد و ارتقا

با هدف مشارکت خانه و مدرسه و  4مدرسه -تربیت جنسی خانواده (.OPM ،2016) نوجوانان است

ایجاد شبکه حمایتی در میان کارکنان مدرسه، والدین و سرپرستان کودک و نوجوان و به تناسب 

ه بیانگر مدرس -ود. تربیت جنسی خانوادهشمیها در زمینه تربیت جنسی شناخته پشتیبانی از آن

این  ؛ بهسی نیز هستدرمهب برناروند انتخاحضور والدین، سرپرستان و سایر اعضای خانواده در 

خانواده،  ،یرانیدر فرهنگ اسی نقش داشته باشد. درمهصورت که نماینده والدین در کمیته انتخاب برنا

ن طوری که کانوبه ستاارزشمند  اریبس یواحد رانیمردم ا یجامعه است و برا یو ستون اصل هیپا

کودکان و نوجوانان در خانواده  آید.شمار میها و هنجارهای اجتماعی به ، ارزشهاتاصلی حفظ سن

ا هکنند و والدین و یا مراقبان آنمبتنی است رشد می هاتو سن هاشاز ارز ایهایرانی که بر مجموع

                                                           
1. school-based sexual education 

2. homeschool collaboration 
3. family-school connection 

4. family -school sexual education 
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و بهتری از فرزندان  ترلرا بر عهده دارند و همین طور شناخت کام هاشوظیفه اصلی انتقال این ارز

سویی، با نظر به اینکه مدرسه نهادی رسمی و تربیتی است و  ازی آنان دارند. هایخود و ویژگ

نقش رسد غور و بررسی به نظر می ،ندبرمیفرزندان این سرزمین زمان زیادی را در آن به سر 

یی چند در این هاشپژوه .رددگمیمطرح  ی در ایرانجنس تیترب یسدرمهبرنامدرسه در  -خانواده

ز ساههدف مطالعه تربیت جنسی نوجوانان شهر تهران و عوامل زمینپژوهشی با ت؛ اسهزمینه انجام شد

  تاسهردی با والدین انجام شدآن با تاکید بر روابط میان ف

ی به دست آمده حاکی از آن است که والدین هاهداد(. 2020اسماعیلی و خسروی، )تربتی، تاجیک

 والدین بر انتخاب دوست و ارایه ذیری فرزندان خود باشند.پهالگوی مناسبی برای تربیت و جامع

گزینی نظارت داشته باشند. همچنین در سطح مدرسه نیز تدوین طرح الگوهای مناسب برای دوست

آموزان در تربیت جنسی مدارس و وجود سیاست مشخص برای آموزش مسایل جنسی به دانش

بررسی  به (2018) پوررئوف مالیری، بهشتی، اسکندری و عباس .قالب کتب درسی پیشنهاد گردید

 اند. فرایند تجزیه و تحلیلی هویت جنسیتی دختران پرداختهگیرلنقش خانواده و مدرسه در شک

ه ت کاسهی هویت جنسیتی شدگیرلمنجر به استخراج سه درون مایه اصلی در زمینه شک هاهداد

فرمیهینی فراهانی،  ت.اسهشامل نقش خانواده، نقش مدرسه و نقش تعامالت مدرسه و خانواده بود

تربیت جنسی وظیفه مشترک خانواده و »در پژوهشی با عنوان ( 2020سلطانی، جنگلی و کمرودی )

پردازند. ساله می 7دوره  3به نقش والدین در تربیت جنسی و نقش مدرسه به عنوان مکمل در  «مدرسه

گیری جهت ید حاوی دو جنبهاند که راهنمای جنسی والدین و مربیان باری کردهگیهپژوهشگران نتیج

در پژوهش موردی چگونگی Windiastuti & Syamsudin (2019 )باشد؛  و هدایت و تعادل غریزه 

جهت پیشگیری از سوءاستفاده جنسی  ن و مدارس در تربیت جنسی مهدکودکهمکاری والدی

حاکی از آن بوده که گفتگوهای فعال، برنامه ویژه والدین و ارتباط مداوم خانه و  هاهاند. یافتپرداخته

یکی از ت. اسهمدرسه برای تربیت جنسی هم در مدرسه و هم در خانه بسیار حائز اهمیت بود

استلزامات این است که مدارس و والدین از جزئیات کارهایی که باید و نباید در زندگی روزمره و 

 د.م دهند، آگاهی بیشتری داشته باشندرسه انجاروال عادی م

 رمحوهیا خانواد محورههد، توجه به تربیت جنسی مدرسدمیطور که ادبیات پژوهش نشان همان

ندک یی اهاشپژوهوان یکی را به طور کل جایگزین دیگری کرد. تمیهر یک مزایا و معایبی دارد و ن

گاه واند دیدتمیاین پژوهش اند و بودهپیوند و اتصال خانواده و مدرسه در تربیت جنسی  صدددر 

دو نهاد حساس سی تربیت جنسی در اختیار نظام آموزشی قرار دهد. درمهرا در تدوین برناجامعی 

در تربیت جنسی، این دیدگاه را به دست خواهند آورند که تربیت جنسی  مدرسه -و کلیدی خانواده

ت ارتباط ایسبمیاست که  آنهاری تک بُعدی نیست بلکه پیچیدگی آن مستلزم همکاری چندجانبه ام

ین او وابستگی آن ها به یکدیگر مشخص گردد. با توجه به اینکه در این پژوهش وظایف هر یک از 
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ود، ابهامات و شبهاتی که امکان دارد در شرح وظایف شمیسازی حامی تربیت جنسی شفافدو نهاد 

 زیساممفهو یرد،گمیپژوهش مورد پیگیری قرار  ردد. آنچه در اینگمیوجود داشته باشد، رفع 

 است. مدرسه -خانواده سی تربیت جنسیدرمهبرنا

 

 شناسی پژوهشروش
رد راهباشد. بمیهدف کاربردی و از نظر رویکرد از نوع مطالعات کیفی  ظپژوهش حاضر به لحا

 3که با نام گلیسراشد بمی 2، از نوع نوخاسته، ظهوریابنده یا کالسیک1بنیادنظریه داده مورد استفاده

جامعه استفاده شد؛  4ختاریافتهساهگویی به سوال پژوهش از مصاحبه نیمجهت پاسخ .تاسهگره خورد

 نهیزم یمرتبط با موضوع پژوهش که دارا یو فرهنگ یمتخصصان و فعاالن اجتماع هیرا کلپژوهش 

مجموعه شامل روانشناس، پزشک، رفتارشناس  نیدادند. ا لیو سابقه مرتبط بودند، تشک یعلم

 تگذاراسیجامعه شناس، حقوقدان و س ،یو علوم انتظام یتیمشاور، ماما، متخصص علوم ترب ،یجنس

س از پ شد.انجام   ینظر یگیرنهنمو قیاز طر یمطالعات یهاهبه نمون یابیدست یچگونگت. اسهبود

از  ،را ییهاهگرفته شد که در مرحله بعد چه داد میتصم ه،یمصاحبه اول لیو تحل یزساهادیانجام، پ

(. Glaser ،1967 :45)« ابدیدر حال ظهور، توسعه  هینظر»تا  شود یآورجمع و از چه کسانی کجا

ودند؛ دارا بودن چند اثر بمی ریز یارهایاز مع یکی یحداقل دارا ستیابمیگان کنندتمشارک نیاول

 یکه به نوع ییهاهدارا بودن حداقل چند سال سابقه کار در حوز ،یجنس تیترب نهیدر زم یپژوهش

 دارا بودن حداقل چند سال بود، یجنس تیمرتبط با زنان، خانواده، کودکان، نوجوانان و جوانان و ترب

ا بودن دار ایو  یو سالمت جنس یفرزندپرور ،یجنس تیترب یهاهکارگا یدر برگزار ییسابقه اجرا

 مرتبط با موضوع پژوهش.   یردولتیو غ یدولت یهاسابقه کار در سازمان لچند سا

مقوله « 5اشباع نظری»ی نظری به پایان می رسد، گیرنهمعیار قضاوت در این باره که چه وقت نمو

در  «اشباع»ی کیفی عمومی با هاهدر داد «اشباع»ت. الزم به ذکر است که اسهیا نظریه به دست آمد

نیاد کالسیک بپژوهشگر در نظریه دادهزیرا بنیاد کالسیک یا نوخاسته ذاتاً متفاوت هستند؛ نظریه داده

ی گیرنهبا استفاده از نمو (.Breckenridge, Jones ،2009 :7) به دنبال اشباع در سطح مفهومی است

و تا رسیدن به اشباع  ،هاهآوری و تجزیه و تحلیل دادرفت و برگشت بین جمع «جریان» نظری و

ی مرتبط با تربیت جنسی در شهرهای مختلف مصاحبه هاهنفر از متخصصان حوز 32نظری، با 

دول شوندگان در جشناختی مصاحبهی جمعیتهاییافته صورت گرفت. ویژگختارساهحضوری نیم

آغاز و تا دی ماه همان سال  1400از خرداد ماه سال  هامصاحبهت. انجام اسهارایه شد 1شماره 

                                                           
1. grounded theory 

2. emergent, classic 

3. Glaser 
4. semi-structured interview 

5. Theoretical saturation 
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نفر مصاحبه صورت  10ی نظری، ابتدا با گیرنهدر فاز اول نموادامه یافت.  هایهمزمان با کدگذار

دید ی ظاهر گرمحور ه، اندک اندک مقولهاولهمقگرفت که به تدریج بعد از استخراج وقایع، مفاهیم و 

کدگذاری در مرحله دوم بر اساس  ی انجام شد.محور هی بر محور مقولگیرنهو سپس فاز دوم نمو

 .صورت گرفتفرایند داشت تاثیری که کدهای محوری بر 

.
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 نظری یگیرنهشناختی نموهای جمعیتکلیاتی از ویژگی -1 جدول

 سوابق کاری تخصص تحصیالت ردیف سوابق کاری تخصص تحصیالت ردیف

 نماینده تشکل های مردمی سطح سه حوزه روحانی 15 انشگاهد میهیات عل روانشناسی کودک دکترا 1

 دانشگاههیات علمی  علوم تربیتی دکترا 16 هیات علمی دانشگاه بهداشت باروری دکترا 2

 هیات علمی دانشگاه روانشناس کودک و نوجوان دکترا 17 روانشناس روانشناسی تربیتی دکترا 3

 دکترا 4
 جامعه شناسی

 روانشناسی تربیتی
 یروان شناخت یمدل ها نیو تدو یطراح روانشناسی بالینی دکترا 18 روانشناس

 پژوهشگر، فعال حوزه کودک علوم تربیتی دکترا 19 مدرس و پژوهشگر علوم تربیتی دکترا 5

 هیات علمی دانشگاه مامایی ارشد 20 هیات علمی دانشگاه دکترای حرفه ای پزشکی دکترا 6

 معاونت پیشگیری از وقوع جرم  ارشد 21 روانشناس روانشناسی تربیتی ارشد 7

 علمی دانشگاه هیات حقوق کیفری و جرم شناسی دکترا 22 ی تربیت جنسیهاهدور مددکاری اجتماعی ارشد 8

 هیات علمی دانشگاه جامعه شناسی دکترا 23  مشاوره ارشد 9

 سیاستگذاری سالمت دکترا 10
تحقیقات سیاستگذاری 

 سالمت
 یغیتبل یکانون فرهنگ آموخته سطح چهار حوزهدانش روحانی 24

 دانشگاههیات علمی  رفتارشناسی جنسی دکترا 25  هیات علمی دانشگاه حقوق خانواده دکترا 11

 تسهیلگر اجتماعی روانشناسی  ارشد 26 دبیر جامعه شناسی جامعه شناسی ارشد 12

 معاونت فرهنگی دانشگاه علوم تربیتی دکترا 27 حوزه زنان و خانواده زبان انگلیسی ارشد 13

 های مجلسپژوهش مطالعات فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی دکترا 28 معاونت پرورشی امور تربیتی کارشناسی 14

  هیات علمی دانشگاه روانشناسی عمومی )روحانی(دکترا 29 دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی دکترا 31

 هیات علمی دانشگاه مدیریت انتظامی ارشد 30 هیات علمی دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی دکترا 32
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 در دستی صورت به و هاهداد آوریجمع با همزمان هامصاحبه متن از حاصل یهاهداد تحلیل فرایند

 .دبو نظری و انتخابی باز، کدگذاریشامِل   کالسیک روش مطابق مرحله سه این د.ش انجام مرحله سه

و  هایی محقق در مورد مفاهیم، ویژگهاهاید هاتدر تمامی مراحل نوشته شدند. یادداش هاتیادداش

های یادداشت 1سازیبعد از اشباع، مرتب .(Glaser ،1978 :84) چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر هستند

بندی نظریه سازی یک طرح کلی نظری یا چارچوب مفهومی برای شکلاین مرتب انجام شد؛نظری 

مرتب  .نظر گرفته شد درشدند بهترین کد نظری مرتب  هاتهنگامی که یادداشکند. بنیاد عرضه میداده

وزه بنیادی در زمان اجرای ادبیات ح ،در روش نوخاسته افتد.کردن و کدگذاری نظری همزمان اتفاق می

 سازی و نگارشبنیاد در شرف اتمام است، هنگام مرتبود؛ زمانی که نظریه دادهشمیبررسی ن تحقیق

 ی بیشتر، مورد مقایسه قرار دادهاهوان مرور ادبیات را انجام داد و به عنوان دادتمی 2نظریه

 (Glaser ،1998 :67). و مقایسه  هامقولهدیداری ی نظری و ظهور و پگیرنهفرایند نمو 1شماره  تصویر

 هد. دمینشان مداوم آن ها در این پژوهش را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
1. sorting 
2. writing up 

 ظهور ظهور

 دغدغه و مساله اصلی

 مفهوم مفهوم محور اصلي

 مفهوم
 مفهوم

 مفهوم

 مفهوم

 یادداشت نگاری

مقایسه مداوم
 

وم
دا

ه م
یس

مقا
 

 ها و مقایسه مداومگیری نظری و ظهور و پدیداری مقولهفرایند نمونه -1تصویر

 داده

 داده

دا
 داده

 داده

 داده داده

 داده داده

 داده
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ت. اسهنمود هیارا ادیبنداده هینظر یابیارز یبرا اریچهار معGlaser (1998 :18 ) ،جهت روایی و پایایی

از قبل  یِنظر یهاهدگایشوند و از د داریدپ هاهاز داد دیبا هاهاست که مقول یمعن نیبه ا «1تناسب» اریمع

آوری شده پدیدار ی جمعهاهاز داد صرفاً  هاهمقولجهت تامین این شاخص، شده انتخاب نشوند.  نییتع

توامان کدهای محوری همچنین کند.  ذرا اتخا 2ایهابانیرارزیکرد غیرو تالش نمود تا و پژوهشگر گشت

 م،یمفاه ایموضوع اشاره دارد که آ نیبه ا «3ییکارا» .گان بودکنندترفته از صدای مشارکنظری برگو کد 

ستقیم مبه صورت مستقیم و غیر کد نظریدر این پژوهش، کند، یگان را برآورده مکنندتشرک یمساله اصل

 رفتصورت گ گرانیی که توسط پژوهشهاینگارگان عنوان شد و همچنین یادداشتکنندتتوسط مشارک

مرتبط » .کنند را تفسیر نماییمتا تصمیماتی را که افراد یا کنشگران در این حوزه اتخاذ می کردکمک 

ش گان در پژوهکنندتطور مشارکنیکنشگران آن عرصه و هم یبرا هیکه نظر ودشمیحاصل  یزمان «4بودن

 اریافتهختساهی نیمهامصاحبهانجام این معیار از طریق و معنادار باشد.  یها منطقآن یشود و برا یمهم تلق

آن است که  انگریب زین «5یریاصالح پذ»به دست آمد.  ی شخصیهاهارایه دیدگاگان و کنندتبا مشارک

 دنظریتجد بستر، قابل رییتغ ای دیجد یهاهالزم برخوردار باشد که با داد یریپذاز انعطاف ستیابمی هینظر

از  .(Lomborg, Kirkevold، 2003 :1991) شدوجود داشته با هینظر لیامکان اصالح و تعد یعنیباشد 

تمام  مستمر است و ندیفرا کیو  ستیدرست ن ایگاه غلط چیه اد،یبنداده ندیحاصل از فرا هینظراین رو، 

با در این پژوهش  .(Glaser ،1998 :18) ابدیتوسعه  ندهیرا دارند که در آ لیپتانس نیا ادیبنداده هینظر

همچنین زمینه مطالعه تحقیقات آینده  ماً در حال اصالح است.ائواقع نظریه د، درستفاده از مقایسه مداوما

 الزم به. را گسترش دهد یا مورد بازنگری قرار دهد ی جدید عمق نظریههاهتغییر کند و دادممکن است 

ی نظری در طول پژوهش و بازبینی و هاتتوضیح است که محقق با صرف زمان کافی و نگارش یادداش

گان به عنوان ناظرین و اعمال نظرات ایشان کنندتنفر از مشارک 2به کمک  هاهبررسی فرایند تحلیل مقول

ت. همچنین حصول اطمینان از اسهی پژوهش را ارتقا دادهاهربخشی دادگذاری محوری میزان اعتبادر کد

 ی متخصصهاهو داشتن تنوع در گروی مختلف و مرتبط هاهگردآوری طیف وسیعی از نظرات در رشت

 .تاسهبه منظور افزایش روایی فرایند مصاحبه مد نظر بود

 

 

                                                           
1. fit 
2. non-evaluative 
3. workability 
4. relevance 
5. modifiability 



 

 

 

 

 1140ستان تابو  ، بهار32پیاپي ، اولدهم، شمارة دوازهاي برنامة درسي، دورة پژوهش 70

 

 ی پژوهشهاهیافت
های انجام شده از بر اساس تحلیلآغاز شد. کدگذاری باز  پس از اتمام اولین مصاحبه، فرایند

به تربیت جنسی  کد بنیادی 12مقوله فرعی و  45مفهوم،  119واقعه،  678، مجموع هامصاحبه

 محورهکد بنیادی به تربیت جنسی مدرس 11مقوله فرعی و 36مفهوم،  69واقعه،  426و  محورهخانواد

ارایه  3و  2 جداولآن در از  ایهمفاهیم و کدهای بنیادین نمون. به دلیل کثرت وقایع، اختصاص یافت

م به زع اشد.بمی محورهی تربیت جنسی خانوادهاهیافتنیز بیانگر  1 . همچنین نمودار شمارهتاسهشد

از مداخالت والدین  ایهمجموع محورهتربیت جنسی خانواد ، به طور کلیگان در پژوهشکنندتمشارک

ی ویژه والدین و با اهداف مشخصی همچون هاتنسبت به فرزندان و محیط، آموزش و یادگیری مهار

ورت صیی است که در ادامه بههایتعالی انسانی، آینده جنسی مطلوب، سالمت جنسی مبتنی بر ویژگ

 ت.اسهتفصیلی توضیح داده شد

 

 کدگذاری باز

 به فرزندانمداخالت والدین نسبت الف( 

اشد که باید از سوی بمی هاششاملِ طیفی از آموز محورهتربیت جنسی خانواد: مداخله آموزشی

نسی، ج سوءاستفادهآموزش پیشگیری از  ان صورت بگیرد. این مداخله شاملِخانواده نسبت به فرزند

آموزش  ی زندگی،هاتسالمت جسمی و جنسی، آموزش هویت جنسی و جنسیتی، آموزش مهار آموزش

ی رابطه هابی خودارضایی، آموزشی آسیهابی مثبت، آموزش مسایل بلوغ، شناخت آسیهایدوست

 معتقد بود که: q7 .اشدبمیهنجاری  -جنسی خارج از ازدواج، آموزش پرهیزکاری و آموزش نظام ارزشی

گفتن هست که این خوره، مهارت نه به دردشون می هاهترین مهارتی که در آینده در زمان بلوغ بچمهم"

اشه که رو داشته ب یرمنطقیو غ رمعقولیغ یهاهقدرت نه گفتن در برابر خواست رو والدین باید یاد بدن.
 "بتونه از خودش مراقبت کنه 
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 محورهدر تربیت جنسی خانواد فرایند کدگذاری باز -2جدول 

 
و  شاملِ نظارت محورهتربیت جنسی خانواد ،گانکنندتمشارکبه زعم  :یتمحافظ -مداخله نظارتی

اشد که باید از سوی خانواده نسبت به فرزندان صورت بگیرد. این بمی ایهحفاظت و اقدامات پیشگیران

، هاهمقوله فرعی نظارت بر فرزندان و ارتباطات، نظارت بر فناوری اطالعات و رسان 4مداخله شاملِ 

 کند که: بیان می q 1ه کنندتمشارک .اشدبمی سوءاستفادهو مداخله پیشگیرانه از  هاینظارت بر باز

در خانواده هم نظارت باید باشه. یعنی بچه من االن کجاست، در حال چه کاری است و چقد کارش "
ت رریسک داره. مثال االن توی اردو، توی آزمایشگاس؟ چند نفرن؟ دو نفرن؟... برم بهشون سر بزنم نظا

 "یعنی همین

امِل ش محورهگان در پژوهش اذعان داشتند که تربیت جنسی خانوادکنندتمشارک: مداخله مدیریتی

مقوله فرعی کارآمدی و  3اشد. این مداخله شاملِ بمیمدیریت رفتارهای خود و کودکان و محیط اطراف 

در خصوص  q 15 .اشدبمیمدیریت جنسی، تنظیم الگوی خواب و ایجاد محیط سالم خانوادگی 

 زی محیط خانواده معتقد است که: سامسال

بیشتر میزارم یا ماهواره  ایهمثال تلویزیون رو روی چه شبک کهوالدین محیطی رو فراهم بکنن "

 "محیط خونه رو طوری فراهم کنم تا تربیت خوبی اتفاق بی افته. خریمخریم یا نمیمی

امِل ش محورهاذعان داشتند که تربیت جنسی خانوادگان در پژوهش کنندتمشارک: مداخله حمایتی

برقراری روابط محترمانه و صمیمانه میان والدین و فرزندان، نگرش مثبت نسبت به تربیت جنسی و فراهم 

زی ساممقوله فرعی والدگری عاطفی و فراه 2اشد. این مداخله شاملِ بمیکردن امکانات و تسهیالت 

 معتقد است: q 7 .اشدبمیبستر رشد و شکوفایی 

 کدهای باز

 واقعه مفهوم فرعی مقوله های کدهای بنیادی

مداخله 
آموزشی

ی از  
ش پیشگیر

آموز

سواستفاده
 

درونی
ی حریم 

ساز

صوصی
خ

 

 های خصوصیآموزش اندام

 آموزش پوشش مناسب

 حمام کردنآداب  آموزش

 آموزش دستشویی رفتن

 آموزش رفتارهای عمومی و خصوصی

 خواهی برای ورود به اتاق والدین یا دیگر بزرگساالنآموزش اجازه
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ه آموزش هم شمیباشه  یهست اگر رابطه امن عاطف یرابطه امن عاطف کی جادیخانواده ا فهیوظ" 

 دنبال رهیپرسه نمیاز شما م ادیدر خانواده حاکم باشه بچه سواالش رو م یهر چقد رابطه امن عاطف. داد
 "نترنتیا

ی جنسیتی و هایو ویژگ هاششامِل تقویت نق محورهتربیت جنسی خانواد: ماعیتمداخله اج

الدین واشد و بمیهمانندسازی با جنس خود و نگرش مثبت والدین و فرزندان نسبت به جنسیت خود 

ذیری جنسیتی و کنش پهمقوله فرعی جامع 2دغدغه کنش اجتماعی را داشته باشند. این مداخله شاملِ 

 کند:عنوان می q 29در این باره است. اجتماعی 

های جنسی آینده بتواند نقشتربیت جنسی سالم یعنی اینکه مرد یا زن را طوری تربیت کنیم که در "
 "و جنسیتی خود را درست انجام دهد

 شاملِ محورهگان در پژوهش، تربیت جنسی خانوادکنندتبه زعم مشارک: معنوی -مداخله اخالقی

 1اشد. این مداخله شاملِ بمیتقویت و پرورش فضایل اخالقی و معنوی و رعایت آن  از سوی والدین 

 ...q 3به زعم است. معنوی  -مقوله فرعی اقدامات اخالقی

ام رو جلو همه باز کنم یا پوشکش رو تعویض شروع تربیت جنسی با حیا است منِ مادر نباید بچه"

 "ونن ببیننتمیواسش بشه که بدنش رو همه کنم. حالت عادی نباید 

q 16  از نظر من بیش از مفاهیم تربیت"ارد: دمینیز درباره اهمیت ایجاد فضای معنویت در منزل بیان 
 "جنسی، فضای معنوی ایجاد کردن هست

 ی ویژه والدینهاتآموزش و یادگیری مهار ب(

معتقد بودند که بدون دانش جنسی والدین گان کنندتمشارک: کسب و ارتقاء دانش جنسی والدین

مقوله فرعی مفهوم  6، هامصاحبهپس از تحلیل ود. شمیکمرنگ بسیار  محورهامکان تربیت جنسی خانواد

ی جنسی، اجتماعی، حقوقجنسی، دانش تشخیصی پیشگیرانه، دانش  سوءاستفادهسی شنابشناسی، آسی

 ...q 25ه کنندتبه زعم مشارک .دست آمد شناسی جنسی بهعاطفی جنسی و زیست –دانش روانی

 ازین درک بکنه و بر اساس آن جواب بده و کنش داشته باشه بچه شو یآموزش ازیبتونه ن دیوالد با"

 "ما بر اساس سن هست یهاهبچ

ی ارتباطی هاتگان معتقد بودند که ارتقاء مهارکنندتمشارکوالدین:  ارتباطیی هاتارتقا مهار

، هاصاحبهمپس از تحلیل . اشدبمی محورهی زیربنایی و کلیدی تربیت جنسی خانوادهاهوالدین از مولف

ی ارتباطی و مهارت پاسخگویی به سواالت به دست آمد که در ذیل مقوله هاتمقوله فرعیِ مهار 2

 ... q 20به زعم . جا داده شد ارتباطیی هاتاصلی مهار
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داشته باشن. مثال این که بتونه در بچه احساس امنیت ایجاد بکنه.  هاتسری مهار هکنشگران باید ی"

 "بتونه بچه باهاش ارتباط بگیره و سواالتش رو بپرسه

 -ی عاطفیهاتگان ارتقاء مهارکنندتبه زعم مشارکنگرشی والدین:  -ی عاطفیهاتارتقا مهار

 است. مهارت تغییر نگرش مثبت نسبت به تربیت محورهنگرشی والدین جزیی از تربیت جنسی خانواد

 ،هامصاحبهاشد. پس از تحلیل بمیدی و مهرورزی از جمله این موارد منهجنسی، مهارت تفکر و دغدغ

درباره ایجاد نگاه و رویکرد  q 25به دست آمد.  مقوله فرعِی نگرش مسئوالنه و ایجاد امنیت عاطفی 2

 کند:مثبت در والدین بیان می

پسر  هکنند که ینباید به نوجوانان به عنوان یک موجود جنسی خطرناک نگاه کنیم. همه فکر میما "
وانان جکنند... این فکر رو دور کنیم که نوزیباست والدین وحشت می ایهسال 13دختر  هساله بیاد بگه ی 13

 "کشنمثل آتیش هستند هر جا برن به دلیل وجود نیاز جنسی اونجا رو به آتیش می

 محورهی تربیت جنسی خانوادهایپ( ویژگ

یی دارد که در ذیل دو کد هایویژگ محورهگان در پژوهش، تربیت جنسی خانوادکنندتبه زعم مشارک

 زی گردید. سامی جمعی مفهوهاتی فردی و شباههاتبنیادی مبتنی بر تفاو

بر  مبتنی محورهخانوادگان، تربیت جنسی کنندتبه زعم مشارکی فردی: هاتتفاوبر مبتنی 

مقوله  4، هامصاحبهپس از تحلیل .ی رشدی و تحولی و پیشینه فرد هایویژگ مانندیی است هایویژگ

 محورهی تربیت جنسی خانوادهایعنوان ویژگبه محورهمدار و زمینفرعیِ رشدمدار، فردمدار، تربیت

 کند:مداری بیان میدر خصوص فرد q 10 برای مثالشناسایی شدند. 

ونیم نسخه واحدی رو برای همه تجویز کنیم بلکه از فرد به فرد و از بچه به بچه این تمیما ن"

 "چگونگی متفاوت هست
16 q  وید:گمینیز مرتبط با این بخش 

 ،اند، روابط خانوادگی چطورهدمیبسته به این که چه موقعیتی هست و چه سنی هست و چه چیزی "
 " .داره.چه تجارب منحصر به فردی 

نکه ضمن ای محورهگان، تربیت جنسی خانوادکنندتبه زعم مشارک: ی جمعیهاتنی بر شباهتمب

تربیت  به بیان بهتری جمعی و مشترک نیز هست.هایی فردی است، متاثر از ویژگهاتمبتنی بر تفاو

برای نمونه،  و جمعی است.ای از اقدامات تعاملی مشترک محور تحت تاثیر مجموعهجنسی خانواده

امری مشارکتی و تعاملی میان والدین با یکدیگر و فرزندان و همچنین مبتنی  محورهتربیت جنسی خانواد

 2، هابهمصاحاشد پس از تحلیل بمیبر عقالنیت و فهم مشترک والدین و فرزندان از تربیت جنسی 
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درباره مشارکتی  q 4و  q 8. به دست آمد مقوله فرعیِ تعاملی بودن و مبتنی بر فرزندپروری عقالنی

 وید:گمی محورهبودن تربیت جنسی خانواد

. نظر من این هست که اگر به بر عهده داشته باشند ینقش را مساو نیا دیبه نظر من هر دو والد با" 

ر والدین در هر دو جنسیت چه دختر و چه پسر ه ل هستیم نباید تفکیک قایل باشیم.تربیت جنسی قای
 "جنسی نقش دارند و نباید تفاوتی قایل باشیمدو در تربیت 

 ت( منطق اجرا

دارای رسالت و اهدافی است که با شناسایی  محورهگان، تربیت جنسی خانوادکنندتبه زعم مشارک

کد بنیادی شناخته شد که در  محورهخانواد. منطق اجرای تربیت جنسی تر خواهد شدها، مسیر روشنآن

معتقد  q 10در این خصوص ذیل آن، آینده جنسی مطلوب، سالمت جنسی و تعالی انسانی قرار گرفت. 

 بود:

هد منطق اجرا است. اگر منطق نباشد همه دمیجهت  محورهچیزی که به تربیت جنسی خانواد" 

 "اقدامات ناکارآمد خواهد بود
q 1 :در خصوص هدف غایی تربیت جنسی معتقد است 

م منظور هم رشد شناختی و ذهنی است و هم رشد و گمیوقتی از تربیت جنسی مبتنی بر رشد "
 "تعالی است. غایت تربیت جنسی انسان شدن هست.

 کنش خویشاوندی ج(

مبتنی بر کنش چندگانه افراد مختلف در سطح  محورهگان، تربیت جنسی خانوادکنندتبه زعم مشارک

خانواده است که برخی از افراد نقش کلیدی را بر عهده دارند و برخی نقش تکمیلی. دایره کنشگری 

رد. پس یگمیخانواده از نزدیکترین افراد به کودکان مانند والدین تا دوستان و آشنایان صمیمی را در بر 

تربیتی اعضا فامیل و نقش آموزشی همتایان به  -دین، نقش آموزشی، کنشگری والهامصاحبهاز تحلیل 

 وید:گمیدرباره کنشگری والدین  18و  q 19 نشگری خویشاوندی در نظر گرفته شد.عنوان کد بنیادی ک

اید ونن که بدمیپدر و مادر . سری مسایل که نیاز به جزییات دارن رو لزوما باید پدر و مادر بگه هی"

 "و جزییات بپردازن به مباحث اصلی
q 17 کند:در خصوص نقش خواهر و برادر و همساالن بیان می 

یی که خواهر و برادر بزرگتر دارن، اون خواهر هاهوالدین نقش محوری در این موضوع دارن ولی بچ"
توی سنین نوجوانی دوستان و همساالن نقش پررنگی دارن، ونه نقش مهمی داشته باشه. تمیهم و برادر 

 "رهتکمتر امکان داره با والدین صحبت کنن، به همین دلیل توی این دوره، نقش همساالن خیلی پررنگ
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 .هددمیرا نشان  محورهادراک متخصصان نسبت به تربیت جنسی خانواد 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محورهای بخش تربیت جنسی خانوادهیافته -1نمودار 

 
از مداخالت نسبت به  ایهمجموع محورهپژوهش، تربیت جنسی مدرسگان در کنندتبه زعم مشارک

ش بیانگر نق محورهیرد. مشخص شد که تربیت جنسی مدرسگمیآموزان و سازمان مدرسه را در بر دانش

اشد و با رویکرد و شیوه اجرای بمیاعضای مدرسه مانند مدیریت، معلم، مشاوره و دیگر کارکنان مدرسه 

  ت.اسهود که در ادامه به صورت تفصیلی توضیح داده شدشمیمشخصی معرفی 

 آموزان مداخالت مدرسه نسبت به دانش الف(

ِل شام محورهگان در پژوهش اذعان داشتند که تربیت جنسی مدرسکنندتمشارک: مداخله آموزشی

آموزش نی، بانی، آموزش خویشتدارنآموزش خویشت این مداخله شاملِ .اشدبمی هاشطیفی از آموز

ی زندگی، آموزش هاتارزشی، آموزش مهار -ی اخالقیهاشی دینی و اعتقادی، آموزهاشبلوغ، آموز

 وید:گمی q 27 است.ذیری پهگیری در آینده و آموزش جامعتصمیم

مثال ما باید در مدرسه درباره خطراتی که روابط جنسی بر روی نوجوانان داره صحبت کنیم تا آگاه "
 "ویژه برای دوره نوجوانی باید گفته بشهداریم برای کنترل غریزه جنسی... به بشن. راهکارهایی

تربیت جنسی 

خانواده محور

مداخله 
آموزشی مداخله 

نظارتی

مداخله 
حمایتی

مداخله 
مدیریتی

مداخله 
اجتماعی

مداخله 
اخالقی

ارتقا دانش 
جنسی

ارتقا مهارت 
ارتباطی

ارتقا مهارت 
نگرشی

مبتنی بر 
تفاوت ها

مبتنی بر 
شباهت ها

منطق اجرا

کنش 
خویشاوندی
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شامِل مداخالتی است که همراه با نظارت و  محورهتربیت جنسی مدرس: یتمحافظ -مداخله نظارتی

اشد. این مداخله شاملِ نظارت بیرونی مدرسه بر رفتار دانش بمیآموزان و رفتارهای آنان مراقبت از دانش

 :معتقد است q 25با نگاه سلبی و ایجابی است.  آموزان و پیشگیری کنشی مدرسه

بشه  صحیح برخورد خاطی افراد بابشه و  آموزاندانش رفتار و اعمال بر دقیقی نظارت و کنترلباید "
  "آموزان منضبط هم تشویق بشنو دانش

رهیافت همکارانه و استقرار و اعمال دارای دو مقوله فرعی  مشارکتیمداخله کد : مشارکتیمداخله 

-نشدهی داآموزی، مشارکتهای دانشری از تشکلگیهاستمرار محیط حمایتی است که در برگیرنده بهر

معتقد q 18اشد. بمیهای تشویقی در مدرسه 0آموزان در مدرسه، ایجاد جوعاطفی مثبت و استفاده از طرح

 است:

 آموزان، معلمان وپرخطر و تخلف و بزه جنسی از بین دانشایجاد شورای پیشگیری از رفتارهای "
آموزان در این زمینه، باعث مدیریت آموزان مشارکت داده بشن. فعال کردن دانششون هست و دانشاولیا

 "این قضیه توسط خود اونها میشه

 اوقاتسازی دارای دو مقوله فرعی غنیهنری  -مداخله فرهنگی کد بنیادی: هنری -مداخله فرهنگی

ری و برگزا، هاهری از فوق برنامگیهدر مدرسه است که به معنای بهر یفراغت و برقراری نشاط و پویای

 کنند:بیان می 30و  q 32ی پرورشی و مهارتی است. هاهو برگزاری دور گسترش مسابقات هدفمند

نند رو طراحی ک ورزشیهای متنوع، اردویی، برنامهبرای اینکه مدارس در پرورش موفق باشند باید " 

 "و اجرا
q 24 :معتقد است 

 عفاف دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب ومسابقات فرهنگی هنری و علمی با هدف جهت"
  "های عفاف نظرسنجی بشهها و برنامهاجرا بشه و از جوونا درباره طرح

ت سی تلفیقی جهدرمهرنانقش علمی مدرسه از حیث استفاده از محتوای آموزشی یا بعلمی: مداخله 

این کد دارای دو مقوله فرعی تولید محتوای آموزشی و   .گو و صحبت درباره تربیت جنسی، استگفت

دی از دروس دیگر جهت تربیت منهسی تلفیقی و بهردرمهنیز درباره برنا q 8است. سی تلفیقی درمهبرنا

 جنسی معتقد است: 

حیوانات تا آشنایی با دستگاه تولید مثل انسان. در مطالعات مثل درس علوم، به وفور، از تولید مثل "
 "استان. یک برنامه کلی باید باشه.یا در درس ادبیات ارایه د سالمو روابط  هایاجتماعی، دوست
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 کنشگران مدرسه ب(

 ورمحهحاکی از آن بود که تربیت جنسی مدرس متخصصانتر عنوان شد، ادراک طور که پیشهمان

اشد که در ادامه بمیهمراه با نقش اعضای مدرسه مانند مدیریت، معلم، مشاوره و دیگر کارکنان مدرسه 

 ت.اسهبه تفکیک ارایه شد

دو مقوله فرعی نقش ناظر حمایتی و نقش اجتماعی  هامصاحبهپس از تحلیل : نقش مدیریت مدرسه

 کند:گرانه مدیریت بیان میدرباره نقش تسهیل q4  .به مدیران مدارس اختصاص یافت
گر باشه پشت معلم باشه، به معلم اجازه بده، کنار معلم باشه ونه تسهیلتمیتوی مدرسه مدیر خیلی "

 "ازش دفاع کنِ اگر والدی اعتراض کرد از معلم حمایت کنِ 

گان در پژوهش معتقد بودند که معلم نقش کلیدی در تربیت جنسی کنندتمشارکنقش معلم: 

ت روانی، نگرش مثب -نقش اجتماعی، نقش تربیتی هامصاحبهپس از تحلیل . بر عهده دارد محورهمدرس

 معتقد است: q2  برای مثالمعلم و نقش آموزشی برای معلم مشخص شود 

دوسش دارن، و اونو دوست خودشون  شتریب هاهاشه بچب مییصم هاهکه با بچ یبه طور کل معلم" 

 "کنهیرا به واسه سواالت قضاوت نم هاهکنند و بچیونن و بهش اعتماد مدمی

ی مشاوره در هاشچهار مقوله فرعی به عنوان نق هامصاحبهپس از تحلیل نقش مشاوره مدرسه: 

شاملِ نقش آموزشی، نقش پاسخگویی، نقش  هاششناسایی شد. این نق محورهتربیت جنسی مدرس

 معتقد است:q 15 .بودند ایهو نقش مداخل ایهمشاور

ه کنند بیی که برگزار میهاهونن از طریق کارگاتمیمشاوران با توجه به نقش کلیدی که دارن، "
ی جنسی صحبت کنن اینکه هاتو چ هایآموزان درباره مسایل فضای مجازی و پیامدهای دوستدانش

ی هابکه آسییی وجود دارد. ممکن هست در جمع دوستان اطالعات غلطی بهش بدن هابچه آسی
 "ناپذیری دارهجبران

مشخص گردید که نقش تربیتی کارکنان مدرسه  هامصاحبهپس از تحلیل : نقش کارکنان مدرسه

 نقش و ناهنجار دانش آموزان یبه رفتارها یتیواکنش مناسب ترببسیار حائز اهمیت است. این نقش به 

  تربیتی کارکنان معتقد است: نقشدرباره  16و  q 14. برای مثال است کادر مدرسه  ییالگو

آموزی کار نادرستی کرد، بپذیریم که کار اشتباه بوده ولی دیگه بیش از حد جلو همه اگر دانش"

 آموزانشاص توسط اون دریشه مشکل ببینیم چی بوده که این رفتار خ تحقیرش نکنیم، داغونش نکنیم.

 "انجام شده
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 مدرسه -ارتباط خانواده پ(

مدرسه بسیار حایز اهمیت است. این این کد نشانگر آن است که ایجاد و حفظ ارتباط خانواده و 

مدرسه حاصل  -و سازوکار اجرایی همکاری خانواده ارتباط از طریق تقویت روحیه و انگیزه ارتباط

 معتقد است:  q 9خواهد شد برای نمونه 
خدمات ونن تمیها ونه باشه. اینتمی و مدرسه عنوان رابط بین خانوادهمدرسه به -مشاوره خانواده"

یا  یجنس پیشگیری از بزهبرای  شون روآموز و خانوادهآموزشی، روانشناختی و اجتماعی مورد نیاز دانش
 "مشکالت مرتبط موثر باشن

گیری اساسی مدرسه را نسبت به ابعاد ، موضعمحورهرویکرد تربیت جنسی مدرست( رویکرد اجرا: 

جام نسی انیی که در سطح مدرسه جهت تربیت جهاشتالهد و دمیو عملی تربیت جنسی نشان  ینظر

 در واقع پرورشی قرار گرفت. -تربیتیامری مداری، ، فرهنگدر ذیل این کد کند.ود را همسو میشمی

-جهتدهنده پرورشی نشان -ور به مسایل تربیتیمحمدار بودن و تکیه داشتن تربیت جنسی مدرسهفرهنگ

به  پرورشی نسبت -مدار و تربیتیشود. داشتن رویکرد فرهنگگیری مدرسه است که راهنمای عمل می

 کند: بیان می q 16 دهد.محور دیگر ابعاد و عناصر این بخش را تحت ثاثیر قرار میتربیت جنسی مدرسه

 ایهباید نگاه مشاورخوان ورود کنن در مقابل تدریس دارم... که مدارس اگر می ایهرویکرد مشاور"

محور  هیو  الوگید هی میکن سیاگر ما در مدرسه تدر ...داشته باشن نه اینکه ورود مستقیم داشته باشن
 "...شهیم جادیا هاهبچ نیگو بگفت

ه و ، شیومحورهیکی دیگر از کدهای بنیادی به دست آمده در تربیت جنسی مدرس: شیوه اجراث( 

یت و ها، خاص. با توجه به فرایند تحلیل مصاحبهاشدبمی محورمدرسهی تربیت جنسی چگونگی اجرا

ی بر های فردی، مبتنمدار، متناسب با تفاوتنده، مبتنی بر طرح و برنامه، رشددههایی مانند جهتویژگی

ها، مشارکت میان خانواده و مدرسه، همکاری مدارس سواالت و کنجکاوی، پشتیبانی و حمایت خانواده

عی گیری مقوالت فرگرا بودن آن منجر به شکل، صراحت و سادگی، سهولت دسترسی و عامبا یکدیگر

در خصوص آسانی اجرا و  q 15. سازماندهی، فردی، مشارکتی، سهولت اجرا و عمومی شد -مدیریتی

 معتقد است: محورهیافتگی تربیت جنسی مدرسسازمان -خاصیت مدیریتی

حتوا افته استاندارد کار میکنه. مثال گفتیم این مدر اون اتفاق میبه نظر من مدرسه و تربیت جنسی که "

میشه. در خانواده این طور هست... میدونیم و خیالمون راحت هست که در مدرسه همون قالب اجرا 
 "نیست

 هد.دمیرا نشان  محورهنسبت به تربیت جنسی مدرسمتخصصان ادراک  2نمودار شماره 



 

 

 

 

 79                                                                 مدرسه -درسی تربیت جنسی با تاکید بر نقش خانوادهسازی برنامهمفهوم

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 محورهای بخش تربیت جنسی مدرسهیافته -2نمودار 

 

 کدگذاری انتخابی

خاب چند معیار برای انت. بنیاد ظهوریابنده شناسایی مقوله اصلی یا محوری استگام دوم در راهبرد داده

فاق ، اتمقوله هابا سایر  نیک مقوله به عنوان مقوله اصلی وجود دارد از جمله، مرکزی بودن، مرتبط بود

محقق با استفاده از روش  (.Glaser، 1978) و صرف زمان بیشتر برای اشباع شدن هاهدر دادافتادن مکرر 

ان گکنندتو همفکری و مشورت با برخی از مشارک هاهبه تعبیرگلیسر، مرور مجدد داد 1برگشت به عقب

در تربیت نشان داد که  هاهورزی با داداصلی را شناسایی نمود. نتایج حاصل از غور و دست یهاهمقول

گردان کدگذاری باز تربیت جنسی صحنهمنطق اجرای تربیت جنسی کد محوری ، محورهجنسی خانواد

معتقد بود چیزی که به تربیت جنسی  10شونده شماره . در این خصوص مصاحبهاست محورهخانواد

همچنین هد منطق اجرا است. اگر منطق نباشد همه اقدامات ناکارآمد خواهد بود. دمیجهت  محورهخانواد

یاب است که حیطه حرکت دیگر معتقد بود منطق تربیت جنسی مانند جهت 4شونده شماره مصاحبه

الت محور با رسکنندگان تربیت جنسی خانوادهبه زعم مشارکت کند.ها را تنظیم میها و فعالیتبخش

ا هیابد و این معنا به دیگر آموزشمطلوب، سالمت جنسی و تعالی انسانی است که معنا می آینده جنسی

محور اشاره به این امر دارد که چرا و با چه هدفی، برای دهد. منطق تربیت جنسی خانوادهنیز رنگ می

                                                           
1. Backward strategy 

تربیت جنسی 
مدرسه محور

مداخله 
آموزشی مداخله نظارتی

مداخله 
مشارکتی

مداخله 
-فرهنگی
هنری

مداخله علمی

نقش مدیریت 
نقش معلممدرسه

نقش مشاور 
مدرسه

نقش کارکنان 
مدرسه

ارتباط 
-خانواده
مدرسه

رویکرد اجرا

شیوه اجرا
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دهد. می ها؟ پاسخ به این سواالت منطق برنامه را تشکیلچه چیزی؟ چرا این محتوا؟ چرا این آموزش

محور با هدف آینده جنسی مطلوب، سالمت این بحث در برگیرنده این است که تربیت جنسی خانواده

حور، مکند. از این رو منطق تربیت جنسی خانوادهجنسی و تعالی انسانی چرایی تصمیمات ما را کامل می

ی هاهبخش کدگذاری باز دادر دپذیرند. ها از آن اثر مییک عنصر محوری است که سایر عناصر و مولفه

نتخاب ی امحورهبه عنوان مقول محورهنیز رویکرد اجرای تربیت جنسی مدرس محورهتربیت جنسی مدرس

 ندهیآ"محور، خانواده یجنس تیترب یاگر منطق اجرا شد که. در واقع در این بخش مشخص میگردید

محور، همدرس یجنس تیترب یاجرا کردیاگر رو و باشد "یانسان یو تعال یمطلوب، سالمت جنس یجنس

درسه م -خانواده یجنس تیترب درسی برنامه سازیمفهوم؛ باشد "یپرورش -یتیو ترب یمدارفرهنگ"

 ت.اسهآمد 4شماره  جدول کدگذاری انتخابی در اجرای فرایند از آمده به دست یهاهیافتچگونه است. 
 فرایند کدگذاری انتخابی -4جدول 

 

ها و نظرات ارتباط آنی کلیدی درباره مفاهیم و هاهایدتحقیق موید در تمامی مراحل  هاتیادداش

 ود.شمیمشاهده  2 از یادداشت در تصویر شماره ایهنموند. شمیبود که همواره نوشته گان کنندتمشارک

هیه و ت میمفهو چارچوبرفت تا گمیصورت  هاتمراجعه مداومی به یادداش ،در کنار کدگذاری نظری

 . صورت بگیرد، هامقولهاصلی و سایر  یهامقولهارتباط بین 

 
 
 

 

 

 

 

 ی نظریهاتاز یادداش ایهنمون -2تصویر

 فرعی یهامقوله کدهای بنیادی کدگذاری انتخابی

 کد محوری

 محورهمنطق اجرا تربیت جنسی خانواد

 آینده جنسی مطلوب

 سالمت جنسی

 تعالی انسانی

 

 محورهتربیت جنسی مدرس رویکرد اجرا
 فرهنگ مدار

 پرورشی -تربیتی
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 کدگذاری نظری

 اهتادداشیو  هالی، تحلهاهداد سهیبا مقا کدگذاری نظری است. بنیاد نوخاستهگام نهایی راهبرد داده

کارکرد ساختاری، خانواده خانواده مشخص شد، Glaser(2005 ،1988،1978 )  پیشنهادی کدهای با

ی تحقیق تناسب بیشتری دارد؛ خانواده کارکرد ساختاری به ساختار سازمانی، هاهبا یافت هاو مقیاس تعاملی

ی هاهاشاره دارد. این کد، تالشی برای دریافتن و مشخص کردن گرو هاشی مرجع و مجموع نقهاهگرو

با  ها نیزانی دارد. خانواده کد نظری مقیاسی هر یک است که با روند پژوهش همخوهاشمرجع و نق

 نظمی و آشوب بهاند، و تقریبا در بیدر صحنه هامقولهاشاره به حالتی دارد که تمام  1معیار سیر تصادفی

 را مرتب هامقولهود و تمام شمیند تا هنگامی که مقوله جدیدی وارد میدان و صحنه کدگذاری برمیسر 

ز اهبر مقتدر نظم را به آن بریختگی است و یک رکند، برای مثال یک سازمان دچار آشوب و بهممی

 است که با "گفتمان فرهنگی تربیت جنسی" حاصل شده کد نظری. (Glaser ،1998 :171) رداندگمی

 ، حالت مرکز ثقل دارد.هامقولهسایر 

 مدرسه با یکدیگر رابطه متقابل داشته و تاثیر -های برنامه درسی تربیت جنسی خانوادهاجزا و مولفه

انند اجزا ها همگذارند. در این تاثیر و تاثر رابطه تقدم و تاخر وجود ندارد و مولفهمیمتقابل بر یکدیگر 

های ولهها و مقچند که مولفهپذیرند. هرگذارند و از یکدیگر اثر میبدن انسان بر روی یکدیگر تاثیر می

باتی به سر ثی و بینظممدرسه در تعامل با یکدیگر هستند اما در بی -برنامه درسی تربیت جنسی خانواده

گی گفتمان فرهن"با اضافه شدن  برند مگر اینکه متغیری که حالت مرکز ثقل دارد وارد میدان شود.می

و  آورد و تمامی تاثیر و تاثرات در پی حفظکل فرایند ثبات و تعادل خود را به دست می "تربیت جنسی

 نگهداری این مرکز ثقل هستند.

مانند فیزیک  هاهی تخصصی سایر حوزهاهدر واقع اصطالحی است که مرتبط با رشت 2مرکز ثقل

ر که تمامی نیروهای گرانش د دارد هر هواپیمایی یک نقطه میانگینیاشد. به این معنا که برای نمونه بمی

فنی تعادل  کند که از نظرمیمتعادل هواپیما در این نقطه نیروها را  و کنندمی عمل هواپیما بر نقطه آن 

ربیت سی تدرمهبرنا زیساممفهوود. در این پژوهش، شمیثقل نامیده ؛ این نقطه مرکز ودشمیطولی نامیده 

گفتمان فرهنگی تربیت جنسی بستگی دارد. تمامی متغیرهای دیگر در صدد حفظ و تعادل جنسی به 

ترین مرکز ثقل الزاماً به معنای مهمهد. دمینگهداری مرکز ثقل هستند و مرکز ثقل به سیستم نظم و تعادل 

باشد، اما چشم، تر از مرکز ثقل میجز نیست، همچنان که شاید گفته شود چشم و زبان در بدن انسان مهم

و دیگر اجزای بدن پیوسته در صددند تا مرکز ثقل در جایگاه مناسب خود قرار گیرد تا کل بدن  گوش

                                                           
1. random walk 
2. centre of gravity 



 

 

 

 

 1140ستان تابو  ، بهار32پیاپي ، اولدهم، شمارة دوازهاي برنامة درسي، دورة پژوهش 82

 

، باز ، ضعیف عمل کندمدرسهتربیت جنسی، عنوان نمونه، اگر در به ثبات داشته باشد و واژگون نگردد.

هند، اما با خارج کردن مفهوم گفتمان فرهنگی تربیت جنسی، دمیهم خانواده مسیر و جریان خود را ادامه 

، بر همین اساسهد. دمیمدرسه، کارکرد خود را از دست  -سی تربیت جنسی خانوادهدرمهبرنا کل ماهیت 

های کالن کشوری، حفظ و نگهداری مرکز ثقل در حوزه گیرندگان کلیدیترین دغدغه تصمیمباید مهم

عنی مدرسه ی -تربیت جنسی خانواده ها باید در جهت حفظ مرکز ثقلگریها و کنشباشد. تمامی برنامه

ه وهشگران از متن پدیدی حاصل شده و فهم پژهاهبر اساس داد گفتمان فرهنگی تربیت جنسی باشد.

 ت.اسهارایه شد 3در نمودار شماره  ،ی موجودهاهتر در بین مقولروابط مستمطالعه شده، 
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 نظریفرایند کدگذاری  -3نمودار 

 

 گفتمان فرهنگی تربیت جنسی

محورهمنطق اجرای تربیت جنسی خانواد محورهرویکرد اجرای تربیت جنسی مدرس   

 کد نظری کد نظری

 مداخله آموزشی

 مداخالت نظارتی

 مداخله مدیریتی

 مداخله حمایتی

 مداخله اجتماعی

 معنوی -مداخله اخالقی

 دانش جنسی والدین

 والدین ارتباطی مهارت

 -عاطفی مهارت

 نگرشی والدین

ی فردیهاتتفاو  

 ی  جمعیهاتشباه

 کنش خویشاوندی

 

 

آموزشی مداخله  

 -نظارتی مداخله

 محافظتی

مشارکتی مداخله  

هنری -فرهنگی مداخله  

علمی مداخله  

مدرسه مدیریت نقش  

معلم نقش  

مدرسه مشاوره نقش  

مدرسه کارکنان نقش  

مدرسه -خانواده ارتباط  

اجرا شیوه  

 کدهای محوری

 کدهای بنیادی
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 مرور ادبیات
حوزه  نکردن ادبیات مرورشاملِ  د ظهوریابنده در خصوص مرور ادبیاتبنیاراهبرد دادهدو قانون 

، Glaser)ن آن به زمان مرتب کردن و نگارش نظریه است بنیادی در زمان انجام تحقیق و موکول کرد

حوزه فرهنگ و مطالعات فرهنگی به نظریه نهایی، در نگارش بنابراین در این پژوهش نیز  .(67: 1998

ق ایده تلقی شود و نه حقای ایهمجموع عنوانموجود باید بهکار گرفته شد. الزم به ذکر است که ادبیات 

مونه، عنوان نبه؛ پس این امکان وجود دارد که ادبیات موجود با نتایج شما همخوانی نداشته باشند. مطلق

ی ت برخی با نگاه بهداشت عمومی، سعاسههای مختلفی در جریان بودگفتماندر ادبیات تربیت جنسی، 

  (1)خطر حداقلی ی مقاربتی دارندهایو انتقال بیماری ناخواسته هایدر پیشگیری از باردار

(Farrelly, O'Brien, Prain ،2007؛) ی پژوهش حاضر نشان داد که تربیت جنسی هاهدر حالی که داد

ینه کافی ایجاد زم با رویکردی فردگرایانه، در صدد برخیهمچنین  .پزشکی نیست -امری صرفا بهداشتی

هر آنچه انتخاب شخص را محدود کند ضدتربیت مطلوب  ند واشبمیبرای بروز فردیت و عالیق شخصی 

عی، جامعه را توجه به نگاه اجتمااما گفتمان مذکور بی .(2009؛ Jones ،2007) )لیبرال( ودشمیمحسوب 

فتمان ی انتقادی، گهاشبا ظهور جنب ی واقعی بافتارمند نیست.هاهت و مبتنی بر داداسهنادیده انگاشت

ه مانند ی به حاشیه رانده شدهاهتربیت جنسی نیز در کشاکش ایجاد عدالت و برابری برای گروانتقادی در 

-Jones ،2011 :152) دشمیگرایان داشت که به معنای کالن امر جنسی امری سیاسی تلقی همجنس

ی و های ضمنفرضگیری پست مدرن نیز با نگاهی ساختارشکنانه، سعی در رد تمامی پیشجهت .(151

در حالی که نتایج پژوهش حاکی از آن )همان(.  ی جنسی ممکن داردهاهپنهان ناشی از فرهنگ بر تجرب

کور های مذست و مفاهیم ارایه شده در گفتمانتربیت جنسی به جد امری فرهنگی و اجتماعی ابود که 

مناظره درباره خوب . (Glaser ،1998) دکردنش را به طور مناسبی تبیین نمیپژوه ایهالگوهای درون داد

لت عکه کامالً وابسته به فرهنگ است. ، یک نگاه هنجارمند و ارزشی است تربیت جنسی بودن یا نبودن

اصلی آن تحوالت ساختار جامعه معاصر به سوی فرهنگی شدن و غلبه یافتن فرهنگ یعنی نمادها، معانی 

هم و ی فهاهشناختی در شیومعرفت بر ابعاد مختلف زندگی از یک سو و از سوی دیگر تحول هاشو ارز

   به سوی تفکر تفسیری، کیفی تغییر یافته است. یکمّیشیدن که از تفکر تحصلی و اند

  

                                                           
1. Risk minimisation 
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 ریگیهبحث و نتیج
هبرد با استفاده از راسی تربیت جنسی درمهمدرسه در برنا -در این پژوهش سعی شد تا نقش خانواده

بین آن بود م هاهستا تحلیل یافتاغور و بررسی قرار گیرد. در این ربنیاد ظهوریابنده یا کالسیک مورد داده

البته  ویی مرتبط با تربیت جنسی مد نظر قرار گیرد هاشآموزباید از سوی خانواده نسبت به فرزندان، که 

حفاظت و اقدامات  ،نظارت به معنای والدین محافظتی -مداخله نظارتیدر کنار مداخله آموزشی، 

جنسی  مدیریت رفتارهایشاملِ  محورهتربیت جنسی خانواد نیز مطرح گردید. تربیت جنسی پیشگیرانه

که استلزام آن برقراری روابط محترمانه و صمیمانه میان والدین و  اشدبمیکودکان و محیط اطراف خود، 

لدین افرزندان، نگرش مثبت نسبت به تربیت جنسی و فراهم کردن امکانات و تسهیالت مناسب از سوی و

رورش اشد تقویت و پبمیجا که تربیت جنسی امری وابسته به فرهنگ و اخالق از آن. برای فرزندان است

 از سوی والدین، به عنوان مداخله اخالقی مورد توجه قرار گرفت. فضایل اخالقی و معنوی و رعایت آن

شاملِ کسب و ارتقاء است؛  ی ویژه والدینهاتآموزش و یادگیری مهارشاملِ  هاهدیگری از یافتگونه 

تجهیز والدین به دانش  .نگرشی -ی عاطفیهاتارتقا مهارو  ی اجتماعیهاتارتقا مهاردانش جنسی، 

ت مهارت تغییر نگرش مثبت نسبت به تربیو  ایشانی ارتباطی و اجتماعی هاتکافی و علمی، ارتقاء مهار

که والدین باید شایستگی الزم را کسب مواردی است دی و مهرورزی منهجنسی، مهارت تفکر و دغدغ

انواده تربیت جنسی که در خ؛ استمحورهی تربیت جنسی خانوادهایویژگ ،هاهدسته دیگری از یافت .کنند

امری مشارکتی و و ؛ به فرزندی متفاوتود امری رشدی، تحولی، بافتارمند و از فرزندی شمیحادث 

همچنین مبتنی بر عقالنیت و فهم مشترک والدین و فرزندان تعاملی میان والدین با یکدیگر و فرزندان و 

  .است از تربیت جنسی

آموزان و سازمان از مداخالت نسبت به دانش ایهمجموعمبین  محورهدر بخش مدرس هاهتحلیل یافت

بیانگر نقش اعضای مدرسه مانند مدیریت، معلم،  محورهمشخص شد که تربیت جنسی مدرس بود.مدرسه 

ن با این تعبیر که مدرسه ضم. استمشاوره و دیگر کارکنان مدرسه و با رویکرد و شیوه اجرای مشخصی 

داشته باشند و محیط نظارت و مراقبت  آموزان و رفتارهای آنانبر دانشه راهموداشتن نقش آموزشی، 

سازی اوقات فراغت و برقراری نشاط و و بر غنی ایجاد نمایند حمایتی و مشارکتی را در سطح مدرسه

 ومدرسه از طریق تقویت روحیه و انگیزه ارتباط ایجاد و حفظ ارتباط خانواده و  .پویایی تاکید کند

گان در پژوهش قرار کنندتنیز بسیار مورد توجه مشارکمدرسه  –سازوکار اجرایی همکاری خانواده

 یرویکرد اجراو  محورهمنطق اجرا تربیت جنسی خانواد در کدهای باز دو کدِ با تفکر و تامل گرفت.
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ا کد یگفتمان فرهنگی تربیت جنسی، مرکز ثقل و  ،به عنوان کدهای محوری محورهتربیت جنسی مدرس

  هد.دمیبهتر نشان  آنچه توضیح داده شد را 3یر شماره تصو تشخیص داده شد.نظری نهایی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رابطه کدهای محوری و کد نظری -3تصویر 
 

ی بستگی گفتمان فرهنگی تربیت جنس تعادلسی تربیت جنسی به درمهزی برناسامبه این معنا که مفهو

 -خانواده سی تربیت جنسیدرمهبرنا کل ماهیتدارد. با خارج کردن مفهوم گفتمان فرهنگی تربیت جنسی، 

هد زیرا در حال حاضر شرایط و بستر اجتماعی الزم برای غلبه دمیرا از دست  مدرسه، کارکرد خود

ر اما هنوز این گفتمان، گفتمان غالب د راهم استها فدیگر گفتمانگفتمان فرهنگی تربیت جنسی بر 

تربیت جنسی به جد امری فرهنگی و اجتماعی  ومی و دانشگاهی ایران نیست.گذاری، گفتمان عمسیاست

ژوهش ضمن آن که نتایج پکامالً متاثر از این امر است. در تربیت جنسی نیز  مدرسه -خانوادهنقش و  است

ه ای کبا نقش هسته. بنابراین، شودصرفاً در آموزش خالصه نمیخانواده و مدرسه  نقش نشان داد که

ی کالن هاگیرندگان کلیدی در حوزهترین دغدغه تصمیمد باید مهمگفتمان فرهنگی تربیت جنسی دار

ها باید در جهت حفظ مرکز ثقل گریها و کنشکشوری، حفظ و نگهداری مرکز ثقل باشد. تمامی برنامه

 مدرسه یعنی گفتمان فرهنگی تربیت جنسی باشد. -تربیت جنسی خانواده

 

  

تربیت جنسیگفتمان فرهنگی   

محورهتربیت جنسی خانواد گفتمان فرهنگی تربیت جنسی  
محورهتربیت جنسی مدرس  

محورهتربیت جنسی مدرس محورهتربیت جنسی خانواد   
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Extended Abstract 

 

Conceptualization of Sex Education Curriculum with an 

Emphasis on the Roles of Family and School 
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Parvin Samadi4, and Zahra Niknam5 

 
The purpose of this study was to conceptualize the sex education curriculum with an 

emphasis on the role of family and school. This research adopted a qualitative approach to 

develop a grounded theory emerging from the data. A semi-structured interview was used to 

collect data. The study population consisted of all experts and social and cultural activists, 

including psychologists, sexual behaviorists, counselors, midwives, educational sciences, law 

enforcement, sociologists, lawyers, and policymakers, who were active in the areas related to 

the research topic. Theoretical sampling was used to select the participants, and 32 experts 

were interviewed. In the first phase of theoretical sampling, 10 experts were interviewed. 

Then, the initial codes, concepts, and categories, known as substantive codes, were extracted, 

and open coding continued until the core category, which was the central category accounting 

for most of the variation in the pattern of behavior, appeared. Afterward, the second phase of 

sampling was conducted based on the core category. Once the main category was found, 

selective coding began. During this coding phase, only the concepts related to the main 

category were coded, and the coding continued until theoretical saturation was reached. Four 

criteria of fit, work, relevance, and modifiability were used to determine the validity and 

reliability of findings. Regarding the fit criterion, only the categories emerging from the data 

were collected, and the researchers intended to take a non-evaluative approach. Core and 

theoretical codes were also extracted from the participants’ speeches during the interview. 

Workability means that the categories and the way in which they are related to hypotheses 

explain the behavior that is occurring in an area of study; that is, workability explains how 

participants’ main concerns are being continually resolved. In this study, the theoretical codes 

were derived directly and indirectly from the participants’ quotes. Memos helped to interpret 

the decisions of individuals or actors in the field. Relevance was achieved when the extracted 

categories fitted the main concerns of the participants and the developed theory dealt with 
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those main concerns. Modifiability is demonstrated when concepts, their properties, and the 

substantive theory readily accommodate new data. In the present study, modifiability was 

achieved by constantly comparing the emerging theory with the data. In fact, the theory was 

constantly being modified. 

Findings indicated that, in general, family-based sex education entailed a set of parental 

interventions related to children, the environment, and teaching and learning special parental 

skills and goals, such as human excellence, desirable sexual future, and sexual health. These 

interventions included educational, supervisory-protective, managerial, supportive, social, 

and moral-spiritual interventions. Parents’ special skills included the acquisition and 

promotion of sexual knowledge, communication skills, and emotional-attitudinal skills. The 

two substantive codes of individual differences and interpersonal similarities were the 

characteristics of family-centered sex education. Parental activism and the educational role of 

family members and peers were considered kindred activism (substantive code). Furthermore, 

school-based interventions included educational, supervisory-protective, participatory, 

cultural-artistic, and scientific interventions. The roles of school staff, including the 

principals, teachers, counselors, etc., were considered separately. The implementation of 

school-based sex education was associated with the categories of management-organization, 

individual factors, participatory factors, ease of implementation, and general action 

Open codes were further examined and family-based sex education rationale and school-

based sex education approaches were identified as the core variables. In addition, sex 

education cultural discourse was identified as the final theoretical code. In other words, it can 

be stated that the conceptualization of a sex education curriculum depends on the balance 

between different cultural discourses. By ignoring the concept of sex education cultural 

discourse, the whole nature of the family-school sex education curriculum loses its function 

because presently the social context provided for the cultural discourse of sex education 

dominates all other discourses. However, this discourse is not the dominant discourse in 

policy-making, the public sphere, and academic contexts in Iran. Sex education is a cultural 

and social issue, and the roles of family and school in sex education are affected by cultural 

and social factors. At the same time, the results showed that the roles of family and school 

were not limited to education. Therefore, decision- and policy-makers at the macro-national 

level are recommended to pay utmost attention to the cultural discourse of sex education as 

the most important factor in family and school sex education. To achieve this, all related 

programs and activities have to be developed in line with maintaining the centrality of family-

school sex education.  

Keywords: family-school sex education, curriculum, policy-making, cultural discourse 
 

 


