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Background and Purpose: Sexual education is a very important educational issue. Mothers'
knowledge, attitude, and practice play the most important roles in shaping healthy sexual behaviors
in their children. In this regard, the present study was conducted to investigate the effect of the
educational intervention on mothers' responding to the sexual questions asked by their sixth grade
daughters.
Method: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design.
The sample consisted of 30 mothers with daughters studying at grade 6 of primary school at Dist. 2
of Karaj in 2016-2017. The participants were assigned randomly to either the experimental or
control group (15 individuals per group). Questionnaire of Knowledge, Attitude and Practice of
Sexual Education (Mostofi et al., 2016) was used to collect the data. The mothers in the
experimental group underwent 9 weeks of sexual education (11 hours per week). Univariate and
multivariate analysis of covariance were used to analyze the data.
Results: results showed that after statistically controlling the effect of pretest, a significant
difference was found between the experimental and control group in terms of knowledge, attitude,
and practice (P <0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that mothers' sexual education
can empower them in responding to the sexual questions of their adolescent daughters and can
improve their knowledge, attitude, and practice it this regard. Therefore, considering the
insufficient information of parents, especially mothers, in answering the sexual questions of their
adolescents, it seems necessary to provide some strategies and trainings for enhancing the mothers'
knowledge and changing their attitude.
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فصلنامهسلامتروانکودک
مقاله پژوهشی

تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران در پاسخ به سوالات دختران
2

فاطمه گلی* ،1ناصر محمدی احمد آبادی

 .1کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تفت ،دانشگاه پیام نور ،یزد ،ایران
 .8استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تفت ،دانشگاه پیام نور ،یزد ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :تربیت جنسی یک مقوله بسیار مهم تربیتی است و در این میان میزان آگاهی ،نوع نگرش ،و عملکرد مادران بیشترین نقش را

آگاهی،

در تربیت رفتارهای جنسی سالم فرزندان دارد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر پاسخگویی مادران به

نگرش،

سوالات جنسی دختران پایه ششم ،انجام شد.

عملکرد،

روش :طرح پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پس آزمون با گروه گواه است .نمونه مورد مطالعه شامل  03مادر دارای

تربیت جنسی،
نوجوان

دانش آموز دختر مشغول به تحصیل در پایه ششم دبستان منطقه  8آموزش و پرورش شهرستان کرج در سال  1070-1071بود که به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ،جایدهی شدند (هرگروه  10نفر) .برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه دانش ،نگرش ،و عملکرد تربیت
جنسی مستوفی و همکاران (  )1070استفاده شد .مادران گروه آزمایش ،به مدت  7هفته و هر هفته  11ساعت تحت آموزش تربیت جنسی قرار
گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس یکمتغیره و چندمتغیره استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد پس از کنترل آماری اثر پیش آزمون ،تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون مؤلفههای آگاهی یا دانش ،نگرش و
عملکرد در دو گروه آزمون و گواه مشاهده میشود (.)P <3/30
نتیجهگیری :براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،میتوان گفت :آموزش تربیت جنسی باعث توانمندسازی مادران در پاسخگویی به

دریافت شده79/30/81 :

سوالات جنسی دختران نوجوان و افزایش دانش ،نگرش ،و عملکرد آنان می شود .بنابراین ،با توجه به اطلاعات ناکافی والدین به ویژه مادران

پذیرفته شده79/37/11 :

در مورد پاسخگویی به سوالات جنسی نوجوانان ،ارائه راهکارها و آموزشهایی جه ت افزایش سطح آگاهی مادران و تغییر نگرش آنها ،ضروری

منتشر شده72/30/83 :

است.

* نویسنده مسئول :فاطمه گلی ،کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تفت ،دانشگاه پیام نور ،یزد ،ایران.
پست الکترونیکیSamanegoli2012@yahoo.com :

تلفن300-08108233 :
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فاطمه گلی و همکار

تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران

مقدمه

دربییاره موضیییوعییات جنسیییی و مسییییائییل مرتبا بییا آن میتوانیید نتیجییه

تربیت جنسییی یکی از موضییوعات مهم در حوزه تربیت بوده و در چگونگی

تصمیمگیریهایی باشد که به زندگیهای سالمتر بیانجامد (.)13

شیکلگیری شیخصییت ،افکار ،عواطو و رفتارهای انسان تأثیر زیادی دارد.

دوران قبل از بلوغ ،زمان مناسیییبی اسیییت تا والدین قبل از آلاز رفتارهای

اهمیت عامل تربیت جنسیی از ابعاد تربیتی ،از آنجا ناشیی میشود که همواره

جنسیییی ،پیامهای پیشیییگیری از خطر جنسیییی را به فرزندان خود منتقل کنند

به دلیل وجود پارهای از ابهامها ،سیییییییوم تفاهمهای نظری ،فکری و نیز موانع

( .)11پرورش کودک باید طیق مراحل روانی صییورت گیرد تا او را به تحول

اجرایی با مشییکلات فراوانی دسییت به گریبان بوده و همین زمینهسییاز ایجاد و

و بالندگی بیشییتری برسییاند ( .)18پاسییخ مناسییو به کنجکاویهای کودکان

بروز بییییسیاری از معییییجلات اجتمییییاعی و انحرافهای رفتاری در میان نسل

یکی از پرچالشترین موضییوعات تربیتی محسییوب میشییود .در ایران برنامه

جوان شیده اسیت )1( .مسیلله تربیت جنسیی ،موضیوعی است که والدین در

آموزشیییی میدون و منیاسیییبی در این زمینیه وجود نیدارد و بیشیییتر نوجوانان

مورد آگاه کردن فرزند خود نسییبت به آن در هراس هسییتند و این تصییور را

آگاهیهای جنسی را از منابع نامناسو و با روشهای نادرست کسو میکنند

دارند که آگاهی فرزندشیییان نسیییبت به مسیییائل جنسیییی باعث گمراهی آنها

( .)10با توجه به اینکه والدین نخسییتین و در دسییترسترین افراد جهت تربیت

خواهد شیید و حجو و حیای والدین نیز در ارائه اطلاعات جنسییی به فرزندان

نوجوانان بوده و مهمترین حامی فرزندان در حل مشیکلات بهداشتی هستند و

باعث سیییردرگمی آنان در این موضیییوع میشیییود ( .)8خانواده نقش مهم و

بیشییتر تصییمیمگیریهای مربوط به مراقبتهای بهداشییتی نوجوانان با نظر آنها

قدرتمندی در اجتماعی شیدن جنسی کودکان دارد و توضیح ضرورت طرح

صیورت میپذیرد ،نقش و اهمیت آنها در آموزش تربیت جنسی فرزندانشان،

مسیائل جنسیی توسیا والدین با هدف آموزش تربیت جنسی به فرزندانشان،

بسیییییار حائز اهمیت اسیییت و یکی از دلدلههای اصیییلی و مهم والدین نیز

بسیییار ضییروری اسییت ( .)0همچنین مشییکل موجود در مسیییر تربیت جنسییی

محسوب میشود (.)14

والدین و فرزندان برای بیان حقایق به روش اصییولی و صییحیح میشییود (.)4

دارند درباره مسائل جنسی ،بیشتر با دوستان خود به بحث و گفتگو بپردازند و

نیازهای والدین درباره این موضییوع چندان مشییخن نیسییت و والدین هنوز

کمتر از راهنماییهای والدین خود بهره میبرند .بسیاری از نوجوانان به هنگام

تعریو درستی از تربیت جنسی ندارند (.)0

وجود یک نگرانی بهداشییتی جدی به ویژه درمورد مسییائل جنسییی ،به دنبال

طبق مطالعات مرقاتی خوئی ،ابوالقاسیمی ،اسیمیت ( )1در زمینه تربیت جنسی

کمیک نمیروند ( .)10در مطالعهای ( )11تاثیرپذیری گروه همسیییالان حتی

در ایران اختلیاف نظر وجود دارد؛ اطلیاعات للا والدین و جهل و ناآگاهی

بیشییتر از والدین دانسییته شییده و تأکید شیید که نوجوانان پاسییخ بسیییاری از

در مورد رشید جنسیی کودکان در این پژوهش مشیهود بود .تربیت جنسی به

پرسیشهای خود ،از جمله مشیکلات جنسیی را از دوستانشان طلو میکنند،

دلیل اینکه دارای ابهامات فکری و نظری بوده و دارای موانع اجرایی است ،با

زیرا به راحتی به دوسیییتان خود اعتماد میکنند ،در صیییورتی که والدین آنها

مشیییکلات زیادی روبرو اسیییت اما در کشیییورهای لربی تربیتهای جنسیییی

بیاید تلاش زیادی انجام دهند تا بتوانند اعتماد فرزند خود را به دسیییت آورند

متنوعی بیه نوجوانان داده میشیییود ولی با این وجود به نظر میرسییید بیشیییتر

( .)19بر این اسیییاس ،آموزش به والدین در جهت افزایش آگاهیهای مورد

نوجوانان هنوز هم آگاهی لازم در این زمینه را به دسییت نیاورده اند ( .)9نتایج

نیاز آنها به عنوان بهترین راهنما ضییروری اسییت ،زیرا از طریق این آموزشها

یک مطالعه نشییان داد که تنها  %80/7مادران قادر به پاسییخگویی صییحیح به

از انحراف اطلیاعاتی نوجوانان که بععجیییی اوقات از منابع لیرموثق کسیییو

سییؤالات جنسییی فرزندانشییان هسییتند ( .)2به هر میزان که والدین در تربیت

میشیییود ،میتوان پیشیییگیری کرد .علاوه بر این ،افزایش اطلاعات والدین و

جنسیی کودک از روشها و برنامههای جامع ،اصولی و منطقی استفاده کنند،

نقش آنها به عنوان یک منبع آگاهی موثق برای نوجوانان ( ،)12شرط اساسی

تربیت جنسی کاملتری انجام خواهد شد ( .)7تربیت جنسی جامع میتواند به

ایجاد تغییر رفتار و نگرش والدین است .البته نگرش منفی و عدم تمایل برخی

کودکیان و نوجوانیان کمیک کند تا چارچوبی از موضیییوعات بهداشیییتی و

از والدین در مورد طرح مسیائل جنسی با نوجوانان ،همچنان یکی از مهمترین

اجتمیاعی پیچیده و بحرانی را در ذهن ایجاد کند .فراهم کردن اطلاعات دقیق

اسییت ( .)17گرچه

20

دلایل صییحبت نکردن آنها با نوجوانان در این خصییو

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،1شماره  ،8تابستان 1072

کودکان ،نداشتن آگاهی و حجو کاذب است .این دو عامل مانع ارتباط بین

در پژوهشهای متعدد نشییان داده شییده اسییت که بیشییتر نوجوانان تمایل

تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران

این گروه از خیانوادههیا بیه لزوم آگاهی دادن و بیان راهنماییهایی در جهت

تیأثیر بیاورهیای فرهنگی ،مذهبی ،موقعیت اقتصیییادی و اجتماعی ،میزان سیییواد

بیمیاریهیای مقیاربتی اذعیان دارند ،ولی چندان مطملن نیسیییتند که در مورد

والدین ،و نوع سرپرست فرزند قرار دارد (.)81

بارداری ،پیشگیری ،سقا ،و روابا جنسی سالم بتوانند با فرزندان خود بحث

در هر صییورت با توجه به اهمیت موضییوع تربیت جنسییی دختران نوجوان،

و گفتگو کنند ( .)83در مطالعه انجام شییده توسییا وقاری زمهریر ،حجازی،

حسیاسیت آن در میان خانوادهها ،اهمیت تاثیر فرهنگ بر آن ،و با توجه به اینکه

عبیری ،سیعیدی رضیوانی بین نگرش و کنش والدین نسیبت به تربیت جنسی

مطالعات انجام شیده تاکنون بیشتر درباره بررسی وضعیت موجود و اندازهگیری

فرزنیدان ،تفاوت معنیداری به نفع نگرش به دسیییت آمد و برخلاف تصیییور

میزان آگاهی و نگرش والدین بوده اسییت و برنامهای آموزشییی مناسییو که در

لیالیو افراد کیه معتقیدنید آموزشهای مربوط به تربیت جنسیییی با مقاومت

جهت افزایش میزان آگاهی مادران و تغییر نگرش و بهبود عملکرد آنها صورت

والدین مواجه خواهد شییید ،در این پژوهش مشیییخن شییید بیشیییتر والدین

گرفته باشیید ،در دسییترس نبیسییت؛ بنابراین این مطالعه ،جهت بررسییی تأثیر یک

آمادگی نسییبی لازم جهت ارائه این آموزشها به دانشآموزان را دارند (.)81

مداخله آموزش گروهی بر وضعیت آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران در زمینه

یافتههای پژوهش مسیتوفی ،گرمارودی ،شمشیری ،شکیبا زاده ( )88نشان داد

تربیت جنسی دختران نوجوان آنها انجام شد.

کیه آموزش بیه والدین باعث تغییر نگرش و رفتار آنها درباره تربیت جنسیییی
فرزندان میشود.
در پژوهشیییی دیگر مبردی و همکییاران ( )80دربییاره آگییاهی و نگرش
مادران نسیبت به تربیت جنسیی کودکان پیشدبستانی نشان دادند که آموزش
انجام شیییده باعث افزایش آگاهی و نگرش مادران نسیییبت به تربیت جنسیییی
کودک پیشدبسییتانی شیید .همچنین مشییخن شیید که بین نگرش مادران با
سطح تحصیلات متفاوت ،ارتباط معناداری وجود دارد .رشید و حسینی نظرلو
( ،)84در پژوهش خود با عنوان تأثیر آموزش جنسیی بر افزایش دانش جنسی
والیدین و احسیییاس کفایت آنان ،نشیییان دادند میانگین نمره دانش والدین و
احساس کفایت بعد از مداخله ،نسبت به میانگین نمره قبل از آموزش ،افزایش
داشیته در حالی که میانگین نمره دانش و احساس کفایت والدین گروه گواه در
پیشآزمون و پسآزمون ثیابیت بود و ییافتیهها نشیییان دهنده موثر بودن مداخله
آموزشیییی (بر مبنای آموزش تربیت جنسیییی) بر افزایش دانش تربیت جنسیییی،
احسییاس کفایت ،و صییلاحیت والدین شیییده اسییت .همان گونه که مشیییاهده
میشیییود ،مطیالعیات مختلو ،موثر بودن مداخله آموزشیییی را بر افزایش میزان
آگیاهی والیدین تیأیید کردهاند ( ،)80با این وجود مهارت مادران در آموزش و
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،1شماره  ،8تابستان 1072
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تربیت جنسیی فرزندان از عوامل اساسی در شکلدهی به رفتارهای فرزند قلمداد
میشیود .این موضوع زمانی مهیا میشود که والدین لزوم تغییر نگرش خودشان
نسیبت به سیوالات و کنجکاوی فرزندان درباره مسیائل جنسییی را جدی بگیرند.
بنییابراین تعیین میزان آگییاهی ،طرز تلقی و نگرش والییدین از موضیییوع تربیییت
جنسیی قبل از آموزش جنسی دارای اولویت است به ویژه اینکه ،دو متغیر تحت

روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :طرح پژوهش شییبهآزمایش یی
همراه بیا پیشآزمون-پسآزمون اسیییت .جیامعیهآمیاری شیییامل تمامی
دانشآموزان دختر پایه شییشییم دبسییتان (18سییاله) در منطقه  8آموزش و
پرورش شیییهرسیییتان کرج در سیییال  1071بود .نمونهگیری در مناطق به
صییورت تصییادفی و در بین مدارس و کلاسهای مورد نظر به صییورت
هدفمند (به جهت تمایل معلم و مادران برای شییرکت در پژوهش) انجام
شییید .برای انتخاب گروههای آزمایش و گواه از فهرسیییت دبسیییتانهای
دخترانه منطقه  8آموزش و پرورش شیهرستان کرج به روش نمونهگیری
تصادفی ،یک مدرسه انتخاب شد و یک کلاس به عنوان گروه آزمایش
(03نفر) و یک کلاس به عنوان گروه گواه ( 03نفره) مشیخن شد .پیش
از انتخاب نمونه ،مجوزهای لازم از اداره کل آموزش و پرورش شیییهرسیییتان
کرج گرفته شید .حجم نمونه بر اسیاس دیدگاه متخصصان آمار جهت انجام
پژوهشهییای آزمییایشیییی تعییداد  03نفر در نظر گرفتییه شییید کییه بییا روش
نمونهگیری در دسییترس انتخاب شییده و به تصییادف در دو گروه آزمایش و
گواه جایدهی شیدند .ملاکهای ورود به مطالعه شامل رضایت کتبی ،داشتن
حداقل سییواد خواندن و نوشییتن ،حجییور مرتو در جلسییات آموزشییی ،و
نداشیتن سیابقه شرکت همزمان در دورههایی با عنوان تربیت جنسی کودک
و نوجوان بود.
در بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ،توزیع فراوانی پاسخگویان برحسو
سن مادران ،از مجموع پاسخگویان 81/9 ،درصد در رده سنی  01تا  00ساله41/9 ،
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درصید در رده سینی  01تا  43سیاله 11/9 ،درصد در رده سنی  41تا  40ساله1/9 ،

پاسییخ بله نمره  8و به پاسییخ خیر نمره  3و تا حدودی ،نمره  1تعلق گرفت و

درصد در رده سنی  41تا  03ساله ،و  0/0درصد در رده سنی بالاتر از  03ساله بودند؛

بیشیترین امتیاز  18و کمترین امتیاز صیفر است .در ایران مستوفی ،گرمارودی

دادند و میانگین

شیمشییری ،شکیبازاده ( )88میزان ضریو پایایی وروایی آن را محاسبه کرده

سیین پاسییخگویان  02/7سییال بود .در توزیع فراوانی مادران بر اسییاس وضییعیت

و مورد تأیید قرار دادند .در پژوهش حاضیییر اعتبار پرسیییشییینامه با بررسیییی

تحصیلی ،بیش از دو سوم پاسخگویان (یعنی  )% 90/0دارای تحصیلات دانشگاهی،

همبسییتگی درونی از طریق محاسییبه ضیییریو آلفای کرونبا انجام گرفت.

 %83آنها دارای دیپلم ،و  %1/9آنها دارای تحصیلات کمتر از دیپلم بودند .در توزیع

همسیانی درونی برای کل سوالات آگاهی3/92 ،؛ برای کل سوالات نگرش،

فراوانی پاسخگویان برحسو وضعیت شغلی ،حدود نیمی از مادران (یعنی )% 41/9

3/20؛ و برای کیل سیییوالیات عملکرد 3/20 ،بیهدسیییت آمد؛ در نتیجه همه

کارمند %43 ،دیگر از مادران خانهدار % 1/9 ،پاسخگویان دارای شغل آزاد ،و % 1/9

ضیرایو آلفا بالاتر از  3/19اسیت و هر سه مؤلفه آگاهی ،نگرش ،و عملکرد

بازنشسته بودند .توزیع فراوانی پاسخگویان برحسو تعداد افراد خانواده ،از مجموع

از اعتبار لازم برخوردار هسیتند .جهت بررسیی روایی ،پرسشنامه توسا  1نفر

پاسیخگویان  01/9درصید مادران با تعداد افراد خانوار  0نفر 00/ ،درصد خانواده 4

از اسیتادان آموزش بهداشیت ،بهداشیت باروری وکارشناس تعلیم و تربیت،

نفر ،و  13درصد نیز خانواده  0نفر بودند.

بررسییی شیید و با نظرات اصییلاحی و تکمیلی آنان مجدداً پرسییشیینامه مورد

ب) ابزار

بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و پس از رفع ابهامات ،روایی آن تأیید شد.

 -1پرسیشینامه دانش ،نگرش و عملکرد جنسی :این پرسشنامه یک مقیاس

ج) برنااماه مداخلهای :برنامه آموزش تربیت جنسیییی برگرفته از بسیییته

درجهبندی رفتار اسیت که بخشیی از پرسیشینامه تجدید نظر شده مورد استفاده

آموزشییی مبردی و همکاران ( )80و مسییتوفی و همکاران ( )88بود .آموزش

مستوفی 1و همکاران بود ( .)88این مقیاس دارای  43گویه و ابزار خودگزارشی

در قالو  7هفته ،به مدت  133دقیقه ،هر هفته  11سیاعت (سه روز در هفته و

از نوع لیکرت بیا چهیار بخش اسیییت .1 :سیییوالیات مربوط بیه مشیییخصیییات

روزهای شینبه ،دوشینبه ،چهارشنبه) به صورت گروهی (کلاس درس ،روش

دموگرافیک ( 14سییوال) .8 ،آگاهی ( 13سییوال) .0 ،نگرش (13سییوال) ،و .4

تدریس سییخنرانی) در سییالن اجتماعات مدرسییه اجرا شیید .مراحل و دسییتور

عملکرد ( 1سیوال) .در روش نمرهدهی به سیوالات آگاهی به پاسیخ صییحیح

العملهای برنامه به این شرح بود که در شروع برنامه ،معرفی هدف پژوهش،

نمره یک ،به پاسیخ للا و نمیدانم نمره صییفر تعلق میگیرد .بیشییترین امتیاز

محرمیانیه بودن پاسیییخها ،و اطلاعات افراد شیییرکتکننده در این پژوهش و

 13و کمترین امتیاز صیفر بود .در سوالات مربوط به نگرش ( 13سوال) که بر

معرفی روانشناس تربیتی (به عنوان کارشناس تربیت جنسی و همکار در این

اسییاس مقیاس درجهبندی لیکرت 0تایی (کاملاً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،

پژوهش) انجام شید .در ادامه آموزشهای لازم در جلسات مختلو اجرا شد

مخالفم،کاملاً مخالفم) نمرات از  1تا  0داده شد ،بیشترین امتیاز  03و کمترین

که شیییرح آن در جدول  1گزارش شیییده اسیییت .پس از پایان جلسیییات نیز

امتیاز  13اسییت .سییوالات مربوط به عملکرد ( 1سییوال) و روش نمرهدهی به

آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در نتیجه پاسخگویان  07ساله بیشترین فراوانی را به خود اختصا

جدول :1محتوای برنامه مداخله آموزش تربیت جنسی
شماره جلسات

جلسه دوم

هدف
آشنایی مادران با یکدیگر و کارشناس ،آشنایی مادران با برنامه و نحوه

اجرا شدو مقدمه کوتاهی درباره تربیت جنسی (تعریو ساده) ارائه و جهت ایجاد میل و رلبت در اعجای گروه آزمایش برای همکاری ،مطالبی

اجرای آن

درباره ضرورت و اهمیت آگاهی والدین از تربیت جنسی ،شیوع رفتارهای پر خطر در سنین بالا ارائه شد.
مروری بر مطالو بیان شیده در جلسه قبل و در ادامه درباره رشد جنسی کودکان و نوجوانان ،میزان شیوع رفتارهای جنسی و علل آن ،انواع

افزایش آگاهی مادران در مورد مسلله دوران نوجوانی و بلوغ

Mostofi N, Garmaroudi G, Shamshiri A, Shakibazadeh E
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جلسه اول

اهداف هر جلسه
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در مورد اهمیت برقراری ارتباط والدین با دختران نوجوان ،نحوه پاسییخگویی والدین به سییوالات جنسییی ،علل رفتارهای جنسییی
مشیکلسیاز ،و واکنش والدین نسیبت به رفتارهای جنسی آموزش لازم داده شد .همچنین به مادران تاکید شد که میتوانند اطلاعات
جلسه سوم

افزایش آگاهی مادران در مورد مسلله دوران نوجوانی و بلوغ

جلسه چهارم

افزایش آگاهی مادران در مورد مسلله دوران نوجوانی و بلوغ

جلسه پنجم

افزایش آگاهی مادران در مورد مسلله دوران نوجوانی و بلوغ

جلسه ششم

افزایش آگاهی مادران درباره ویژگیهای بلوغ

صیحیح جنسیی مورد نیاز دختران نوجوان خود را به دست آورند و همچون سایر جنبههای تربیتی ،از عهده تربیت جنسی فرزندشان
برآیند و در هنگام برخورد نوجوان با مشیکلات جنسیی ،ضیمن نشیان دادن واکنش مناسو ،با کمک گرفتن از مراجع ذیصلاح در
جهت رفع مشکلات آنها تلاش کنند.
در این جلسییه علاوه بر مرور مطالو جلسییه قبل ،مشییکلات و مسییائل شییایع و علایم بلوغ دختران در دوره نوجوانی و
مهارتهای افزایش آگاهی مادران در مورد مسیییایل و تغییرات دوران نوجوانی و بلوغ ،مزایای برقرای ارتباط با دختر
نوجوان و اطلاع رسیانی درسیت به او و پیشیگیری از ایجاد مشکل در زندگی فعلی نوجوان در برخورد با جنس
مخالو ،مطالبی ارائه شد.
بلوغ زودرس و بلوغ دیررس ،نکات بهداشتی دوران بلوغ و چگونگی برقرای ارتباط با دختر نوجوان ،بیان علل عدم برقرای ارتباط با
آنها جهت طرح مسییائل مختلو بهداشییت جنسییی ،عواقو ناشییی از دریافت اطلاعات از منابع نادرسییت ،منابع مختلو کسییو
آگاهیهای جنسی دختران نوجوان ،و شدت مشکلاتی که ناشی از دریافت اطلاعات از منابع لیر موثق به دست میآید ،مطالبی ارائه
شد.
در این جلسییه علاوه بر مرور مطالو جلسییه قبل ،در مورد افزایش آگاهی مادران درباره وشهای مختلو پیشییگیری از بارداری ،سیییکل
قاعدگی ،تخمکگذاری ،تغییرات هورمونی ،لقاح و جایگزینی سلول تخم و رشد جنین در دوره تغییرات فیزیولوزیک ،ارائه و دقایقی به
پاسخگویی سوالات والدین اختصا

جلسه هفتم

جلسه هشتم
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جلسه نهم

افزایش آگاهی مادران در خصو

بارداری و روشهای مختلو

پیشگیری از بارداری.
افزایش آگاهی مادران در خصو

ایجاد ارتباط موثر با فرزندان دختر

نوجوان.

داده شد.

در این جلسیه در ارتباط با مشیکلات شیایع دوران بارداری ،زایمان طبیعی و سیزارین و مقایسه این دو روش ،روشهای پیشگیری از
بارداری ،آناتومی دسیتگاه تناسیلی ،بیماریهای عفونی و مقاربتی ،انواع بیماریهای مقاربتی ،نحوه انتقال و نحوه پیشگیری از بیماری
ایدز و هپاتیت ،مطالبی ارائه شد.
در این جلسه علاوه بر مرور مطالو جلسه قبل ،راهکارهای دوستی والدین با نوجوانان ،رو اهکارهای حل بحران بلوغ نوجوانی ،مطالبی
ارائه شد و دقایقی به پاسخگویی سوالات والدین در این باره اختصا

داده شد.

در پایان جلسات پسآزمون از هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد و از شرکت کنندگان قدردانی به عمل آمد.

د) روش اجرا :پس از اخییذ مجوزهییای لییازم از اداره کییل آموزش و

اجرا نشید .رضییایتنامه کتبی مادران جهت شییرکت در پژوهش( ،ملاحظات

پرورش شیهرستان کرج ،پرسشنامه (دانش ،نگرش ،و عملکرد جنسی) بین

اخلاقی انجام پژوهش براسییاس اسییاسنامه انجمن روانشییناسییی آمریکا)

مادران دارای فرزند دختر در پایه شییشییم (انتخاب به صییورت تصییادفی)

داوطلبانه بودن ،عدم آسیییو جسییمانی و روانی به کودکان ،و رازداری در

توزیع شد .پس از انتخاب اعجای گروه آزمایش و گواه به شیوه تصادفی،

فرایند پژوهش مورد توجه اسییاسییی پژوهشییگر قرار گرفت .برای تجزیه و

برنامه آموزشیی به صیورت گروهی برای مادران گروه آزمایش اجرا شیید.

تحلییل دادههیای این پژوهش در بخش اسیییتنباطی ،از تحلیل کوواریانس

تعداد جلسییات ،مفاهیم آموزشییی در هر جلسییه و ابزارهای مورد نیاز برای

چندمتغیره و با استفاده از ویرایش  80نرم افزار  SPSSاستفاد ه شد.

آموزش در جدول  1گزارش شده است .برای سنجش تأثیرگذاری یا عدم
تأثیر متغیر مسیییتقل بر متغیرهای وابسیییته ،گروه آزمایش ،برنامه آموزشیییی
تربییت جنسیییی را دریافت کردند در حالی که این برنامه برای گروه گواه

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون -پس آزمون در گروه آزمایش
و گواه در جدول  8ارائه شده است.
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جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه (تعداد 06 :نفر)
وضعیت

مؤلفه

گواه
آگاهی در خصو

تربیت جنسی

نگرش در خصو

تربیت جنسی

عملکرد در خصو

تربیت جنسی

آزمون
گواه
آزمون
گواه
آزمون

آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

9/ 9

8/301

پسآزمون

9/ 9

1/722

پیشآزمون

0/ 0

8/240

پسآزمون

2/ 9

8/817

پیشآزمون

09/1

1/921

پسآزمون

01/0

9/807

پیشآزمون

01/8

2/109

پسآزمون

40/3

1/012

پیشآزمون

0/ 7

0/371

پسآزمون

0/ 7

0/371

پیش-آزمون

4/ 1

0/181

پسآزمون

11/1

8/478

در جدول  ،8اطلاعات توصیفی متغیرهای پژوهشی شامل میانگین و انحراف

مؤلفه عملکرد  3/370اسییت که نشییان میدهد که واریانس این متغیرها در گروه

اسییتیانیدارد و نمرات پیش آزمون – پس آزمون متغیرهای پژوهشییی دو گروه

همگن اسییت .برای بررسییی پیش فرض همگنی ماتریس کوواریانس متغیرهای

آزمایش و گواه ارائه شییده اسییت .برای کنترل اثر پیشآزمون و تأثیر مداخله بر

وابسیته در گروهها از آزمون ام باکس استفاده شد که نتایج به دست آمده حاکی

مؤلفیههیای آگیاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران از تحلیل کوواریانس چندمتغیره

از این است که برای مؤلفه عملکرد آماره  Fآزمون ام باکس ( )13/403معنی دار

اسییتفاده شیید .به این منظور پیشفرضهای این آزمون با اسییتفاده از آزمونهای

نیسییت ( ،)F=1/000 ،p<3/30بنیابراین بیا توجیه به معنی دار نبودن این آماره،

کالموگروف-اسمیرنو ( )p> 3/30و لوین برای نرمال بودن دادهها (،)p> 3/30

میتوان نتیجه گرفت که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر

و ام باکس برای مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس– کووایانس استفاده شد

اسییت .بدین ترتیو نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشییان داد که اثر گروه برترکیو

( .)p< 3/30از آنجیا که آماره کالموگروف-اسییمیرنو برای تمامی متغیرهای

مؤلفیههیای سیییهگیانیه پژوهش (آگیاهی ،نگرش ،و عملکرد) معنیدار اسیییت

پژوهش در دو گروه آزمیایش و گواه معنادار نیسییت ،میتوان نتیجه گرفت که

(=3/411 ،F=13/771 ،p<3/31لیامیبیدای ویلکز) ،در نتیجییه میییانگین گروه

توزیع متغیرها نرمال اسییت و اسییتفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس،

آزمایش در پسآزمون مؤلفههای آگاهی ،نگرش ،و عملکرد بیشییتر از میانگین

مجیاز اسیییت .نتیایج بررسییی همگنی وارییانسهیای پیشآزمون و پسآزمون

گروه گواه اسیییت .در جیدول  0نتیایج تحلیییل آنکوا در متن مییانکوا برای

متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایش و گواه نیز نشان داد که آماره  Fآزمون

بررسی مؤلفههای تربیت جنسی گزارش شده است.

لوین در گروههیای پژوهش برای مؤلفیه آگاهی ،3/901مؤلفه نگرش  ،3/823و
جدول  :3نتایج تحلیل آنکوا در متن مانکوا برای بررسی مؤلفههای تربیت جنسی

آگاهی
نگرش
عملکرد
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پیشآزمون

40/413

1

40/413

83/444

3/333

3/403

پسآزمون

43/128

1

43/128

17/113

3/333

3/404

پیشآزمون

018/010

1

018/010

2/917

3/339

3/813

پسآزمون

422/918

1

422/918

10/911

3/331

3/004

پیشآزمون

18/412

1

18/412

13/328

3/334

3/829

پسآزمون

107/712

1

107/712

88/131

3/333

3/490

مقدار آماره  KSسطح معناداری
3/707

3/041

3/194

3/900

1/324

3/173
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مؤلفه

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

اندازه اثر

تست نرمالیتی دادهها

تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران

بیا توجیه بیه نتیایج جیدول  ،0اندازه  Fبرای تمامی مؤلفهها در سیییطح

آگاهیهای درسیت و مناسو بهداشتی پیرامون بلوغ و باروری محروم هستند

( )p<3/30معنی دار اسییت .این یافتهها نشییانگر آن اسییت که بین گروههای

و در این زمینه صییدمههای بسیییاری را متحمل میشییوند ،به همین دلیل تعیین

پیشآزمون – پسآزمون تربیییت جنسیییی در تمییامی مؤلفییههییا تفییاوت

راهکارهای مناسیو و مؤثر برای تأمین نیازهای آموزشی آنان ،به دقت فراوان

معنیداری وجود دارد؛ یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیشآزمون ،اختلاف

و توجه ویژه نیاز دارد و باید موضیوعاتی مانند تطابق محتوای آموزشی با سن

معنیاداری بین میییانگین گروه آزمییایش و گواه وجود دارد و پس از کنترل

و دیگر شیییرایا فرهنگی ،اجتمییاعی ،اقتصییییادی ،جسیییمی ،مهییارتهییا ،و

آمیاری اثر پیشآزمون ،تفیاوت معنیاداری در نمرات پسآزمون مؤلفههای

ویژگیهیای آموزش ،و چگونگی ارائیه اطلیاعیات ،به طور کامل مورد توجه

آگیاهی ،نگرش ،و عملکرد در دو گروه مشیییاهده میشیییود (،p= 3/333

قرار گیرد ( 1و .)17

 p= 3/331و )p= 3/333و مییانگین نمرات گروه آزمییایش در پسآزمون

در تبیین نتایج بهدسییت آمده در این مطالعه میتوان بیان کرد که آموزش

به طور معناداری بیشیتر از گروه گواه اسییت .بر اسیاس نتایج به دسییت آمده

گروهی تربیت جنسییی با تکیه بر شییناسییایی مشییکلات و مسییایل شییایع در

در سیییتون مجذور اتا ،عجیییویت گروهی  %40/4از تغییرات متغیرآگاهی،

نوجوانان و راهکارهای حل آن ،ویژگیهای بلوغ و نشیییانههای آن ،و نکات

 %00/4از تغییرات متغیر نگرش ،و  %49/0از تغییرات متغیر عملکرد را تبیین

بهداشیتی دوران بلوغ به والدین کمک کرده است تا آگاهیشان درباره دوره

میکند.

نوجوانی و موضییوع تربیت جنسییی افزایش یابد و در نتیجه نگرش م بتتری

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضیر با هدف بررسی تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش
و عملکرد مادران در پاسیییخ به سیییوالات دختران انجام شییید .تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش حاضیییر نشیییان داد که آموزش تربیت جنسیییی بر آگاهی،
نگرش ،و عملکرد میادران مؤثر بوده و بیه بهبود (افزایش) آگاهی ،نگرش ،و
عملکرد مادران در پاسیخگویی به سیوالات جنسیی دختران منجر شییده است.
این یافتهها با پژوهشهای مسییتوفی و همکاران ( ،)88رشییید و حسییینی نظرلو
( ،)84و مبردی و همکیاران ( ،)80مبنی بر اینکییه آموزش تربییت جنسیییی بییه
فراهم کردن اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز برای پاسیییخگویی به سیییوالات
جنسیی دختران نوجوان منتهی میشود ،کاملاً مطابقت دارد .همچنین یافتههای
این پژوهش با پژوهشهای پیشیییین درباره آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران
نسبت به تربیت جنسی ،همسو است ( 11 ،13و .)10
آگاهی اندک دختران نوجوان در مورد تغییرات جسیییمی -روانی دوران
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بلوغ ،درییافیت اطلیاعات ناقن و از منابع لیرمطملن ،باعث ایجاد مشیییکلات
جسیییمی -روانی متعییددی در زنییدگی خییانوادگی آنییان میشیییود .از طرفی
آگاهیرسانی مناسو موجو نشاط ،شادی ،تندرستی ،امید به استقلال ،و رشد
اجتماعی آنان میشییود و دختران نوجوان را در مقابل بیماریهای جسییمی و
روانی نیاشیییی از این ناآگاهی ،ایمن میکند ( 0و  .)18متاسیییفانه نوجوانان به
دلایل خا

فرهنگی که در بسییییاری از جوامع نیز مطرح اسیییت ،از دریافت

نسبت به این موضوع پیدا کنند.
پژوهش قربانی و همکاران ( )12با موضیییوع آموزش و ارتقای سیییلامت
جنسیی کودکان (تحلیل محتوا) ،نشیان داد که توانمندسازی والدین با استفاده
از برنامه آموزشییی منجر به ارائه اطلاعات لازم ،درسییت ،ضییروری ،و تکمیلی
در مورد بلوغ ( قبیل از دوران قیاعدگی) میشیییود .همچنین نتایج این مطالعه
نشیان داد که مادران با فرزندان دختر خود راحتتر از پسرانشان ،رابطه برقرار
میکنند و بیشیتر میتوانند در مورد موضیوعات جنسیی با آنان صحبت کنند.
پژوهش وقاری زمهریر و همکاران ( )81با موضییوع بررسییی نگرش و کنش
والدین به تربیت جنسیی فرزندان ،با نتایج پژوهش حاضر همسو است .لازم به
ذکر اسییت که نتایج مطالعه حاضییر نیز نشییان داد که نگرش والدین به تربیت
جنسیی فرزندان ،با ارائه برنامههای آموزشیی مناسیو ،افزایش یافته است و بر
خلیاف تصیییور لیالیو که آموزشهای مربوط به تربیت جنسیییی با مقاومت
والدین مواجه خواهد شد ،براساس این پژوهش مشخن شد که بیشتر والدین
شرکتکننده ،آمادگی نسبی لازم جهت دریافت این آموزشها را داشتند.
شیریعتی ،بابازاده ،موسوی ،و نجمآبادی ( )83نیز در مطالعه خود دریافتند
مهمترین عامل مؤثر در موفقیت اجرای برنامییههیای تربیت جنسی نوجوانان
در ایران از نگاه مربیان عبارتاند از .1 :مشیکلات سیاسی ماننیییید عییییدم
اتخییییاذ راهبرد مشخن ازطرف دولت .8 ،مشکلات فرهنگی و اجتماعی
مانند تابوها .0 ،مشکلات سیییاختاری و اجراییییی ماننییید سیییاختار نامناسو
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تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران

نظام سیلامت ،و  .4عدم استفاده از پتانسیل بالقوه مذهو .نتایج این مطالعه

این صییورت گامی در جهت سییلامتی افراد و ارتقام سییلامت جامعه برداریم.

با نظرات بیان شده مادران در این پژوهش در حین آموزش به طور ضمنی

نتیجه این که پاسییخ به سییؤالات جنسییی نوجوانان و ارائه اطلاعات به آنها بهتر

همخوانی دارد.

اسیت در محیا و فجیای خانواده ،متناسو با سن ،و موقعیت آنان به صورت

برخی مطالعات حاکی از موافقت والدین با آموزش جنسیییی به نوجوانان

تیدریجی و دائمی ارائه شیییود به طوری که نیازهای مادرانه از سیییوی مادر و

اس یت و برخی دیگر بیانگر نگرش منفی والدین نسییبت به چنین آموزشهایی

نیازهای پدرانه از سیوی پدر پاسیخ داده شیود .در این راستا برخی متخصصان

اسییت .در واقع بسیییاری از والدین به دلایل متعددی از جمله نداشییتن آگاهی،

معتقدند که ( 1 ،0و  )2آموزش تربیت جنسییی در پیشییگیری از سییوم اسییتفاده

احسیاس شرم و ناراحتی ،نگرش منفی به امور جنسی ،قبیح دانستن بیان مسائل

جنسیی و دانشافزایی کودکان در تشیخین لمس مناسییو و نامناسییو بسیار

مربوط به امور جنسیییی ،هراس از پیامدهای منفی این اطلاعات ،واگذاری این

مؤثر اسیت؛ بنابراین لازم است والدین نوجوانان ،به ویژه مادران ابتدا اطلاعات

مسیییلولییت بر عهده مدرسیییه ،داشیییتن باورهای للا (همچون فرزند بزرگ

مناسییو برای آموزش نوجوانان و پاسییخ به سیوالاتشییان را از طریق آموزش

میشییود و خودش به این مسییائل پی میبرد) و این که اگر پدر و مادر درباره

کسیو کرده ،سپس در نهایت احترام و جدیت ضمن ایجاد رابطه صمیمانه و

مسیائل جنسی با نوجوان خود صحبت کند ،حرمت بین آنها شکسته میشود؛

معتمیدانیه با فرزند نوجوان خود به آموزش مسیییائل جنسیییی بپردازند تا بدین

نه میخواهند و نه میتوانند در مورد مسییائل جنسییی با نوجوان خود به گفتگو

ترتیو خطرپذیری و احتمال کسیو اطلاعات للا و نامناسیو جنسی را برای

بپردازنید ( .)19-10در حیالی کیه نتیایج این پژوهش نشیییان داد درک دقیق

فرزندانشییان به حداقل برسییانند .در هر صییورت نتایج حاصییل از این پژوهش

والدین از شییرایا جنسییی نوجوانان و داشییتن اطلاعات کافی در زمینه تربیت

میتواند در اختیار مربیان و کارشییناسییانی که در راسییتای آموزش به دختران

جنسیی ،بسییار مهم است و نباید به سوالات یا بیداری جنسی نوجوانان بیاعتنا

نوجوان فعالیت دارند بسییار مفید باشید .همچنین لازم است شرایطی مهیا شود

بود یا با تعصییو افراطی ،نوجوانان را ترسییاند .همسییو با نتایج مطالعه حاضییر،

تا این دورهها در مدارس برای مادران در جهت کاهش مشکلات دوران بلوغ

نتایج برخی پژوهشها نیز نشییان داد که برنامههای تربیت جنسییی جامع در به

نوجوانی دانشآموزان برگزار شود.

تأخیر انداختن آلاز رفتار جنسیییی ،کاهش تعداد شیییریکان جنسیییی جدید ،و

باید توجه داشیت که تربیت جنسی جامع میتواند به کودکان و نوجوانان

کاهش وقوع کنجکاویهای جنسیییی لیر محافظت شیییده در کودکان ،تأثیر

کمک کند تا چارچوبی مناسیو از موضوعات بهداشتی و اجتماعی پیچیده و

م بتی دارد ( 7و  .)81در مجموع این مطییالعییات نشیییان دادنیید کییه مییداخلییه

بحرانی را در ذهن ایجییاد کننیید .فراهم کردن اطلییاعییات دقیق دربییاره روابا

آموزشییی طراحی شییده ،بر بهبود آگاهی (دانش) ،نگرش ،و عملکرد جنس یی

جنسیییی و مسیییایل مرتبا با آن میتواند به زندگی سیییالمتری بیانجامد (.)80

مادران نقش اسییاسییی دارد و مادران می توانند نقش کلیدی در زمینه آموزش

والدین در تربیت جنسیی فرزندان از عوامل اساسی در شکلدهی به رفتارهای

مسیایل جنسیی به دختران را داشته باشند؛ بنابراین مهارتآموزی مادران برای

نوجوانیان هسیییتنید و همواره ارتبیاط و تعیامل بین والدین و فرزندان میتواند

آموزش مسیایل جنسیی به جلسیات آموزشی مداوم و منظم همراه با تمرین و

ارتباط معناداری با رفتارهای جنسیییی فرزندان داشیییته باشییید ،زیرا این ارتباط

تجربه ،نیاز دارد.

میتواند یک عامل حفاظتی برای طیو وسیییعی از رفتارهای جنسییی فرزندان

مهمترین مسیائل مورد نیاز مادران است که در این مطالعه به آن پرداخته نشده

والدین خود دارند ،ارتقای آگاهی

نیاز به حمایت بزرگسیییالان به خصیییو

مادران در مورد تربیت جنسی ،حائز اهمیت است .ارتقای

بود ولی بیشییتر آنها به اهمیت دارا بودن اطلاعات و درک درسییت این دوران

والدین به خصو

از زندگی فرزندان خود ،اذعان داشتند .نتیجه این مطالعه تأثیر م بت برنامههای

آگاهی والدین و به ویژه مادران درباره تربیت جنسییی به طور مسییتقیم و بارز،

آموزشیییی برای میادران را تأیید کرد ،بنابراین برای پیشیییگیری از عوارض و

سطح آگاهی مناسو فرزندانشان را تحت تأثیر قرار میدهد (.)9

مشییکلات دختران نوجوان در زمینه تربیت جنسییی ،نیازمندآموزش مادران در

از محییدودیییتهییای پژوهش حییاضیییر میتوان بییه محییدود بودن ابزار

جهت اتخاذ شییوههای درسیت تربیتی و اصیلاح رفتارهای ناسیالم هستیم تا به

جمعآوری دادهها به پرسییشیینامه ،عدم کنترل موقعیت اجتماعی – اقتصییادی
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اگرچیه آموزش چگونگی برقرای راههیای ارتبیاطی بیا نوجوان ،یکی از

باشید ( .)4از آنجا که کودکان همواره آسییوپذیرترین قشیر جامعه هستند و

فاطمه گلی و همکار

تأثیر آموزش تربیت جنسی بر آگاهی ،نگرش ،و عملکرد مادران

خانواده ،و عدم توجه به تأثیر سیییطح تحصییییلات والدین ،و به طور کلی عدم

بپردازد و بیا برگزاری دورههیای آموزش والیدین ،بیه افزایش آگاهی و تغییر

کنترل دقیق همه متغیرها و شرایا تأثیرگذار بر ابعاد گوناگون افزایش آگاهی

نگرش والدین درباره آموزش جنسی به فرزندان کمک کند.

مادران ،اشییاره کرد .همچنین لازم به ذکر اسییت شییرکتکنندگان این مطالعه
میادران بودند ،مطالعات بعدی میتواند بر روی پدران و حتی معلمان مدارس

تشااکر و ردردانی :این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشییناسییی ارشیید فاطمه

انجام شییود .عدم اسییتفاده از روش نمونهگیری تصییادفی در تمامی مراحل این

گلی در رشیته برنامهریزی درسیی دانشگاه پیام نور تفت با کد  1098130است .بدین

مطالعه ،یک محدودیت روششییناختی اسییاسییی اسییت که پژوهشهای آتی

وسییییلیه از آزمودنیهیای این پژوهش بیه دلییل مشیییارکت فعال در طول پژوهش و

میتوانند به آن توجه داشییته باشییند .در مجوع میتوان گفت با توجه به موانع
فرهنگی و باورها و تعصیبات خا

والدین جامعه ما ،انجام مطالعات گسترده
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در زمینه آموزش مسائل جنسی به دختران و پسران نوجوان و همچنین والدین

همچنین مدیریت اداره کل آموزش و پرورش شییهرسییتان کرج جهت صییدور مجوز
اجرای پژوهش (به شیییماره  10002مور  )71/9/80و اسیییتاد راهنمای این پژوهش،
تشکر و قدردانی میشود.

آنها ،بسیار اهمیت دارد .نظام آموزش و پرورش نیز میتواند با برنامهریزیهای

تضاااد منافع :لازم به ذکر اسییت که این پژوهش برای نویسییندگان هی گونه تجییاد

گسیترده از سینین پایین به صیورت لیرمسیتقیم به تربیت جنسی دانشآموزان

منافعی نداشته است.
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