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  مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

  27 - 39 : صفحات ، 89  تابستان2  شماره 8    دوره                                                                                          

  

  ييتبيين تربيت جنسي دانش آموزان ايراني از ديدگاه مربيان بهداشت مدارس ابتدا

 
  تهران، ايرانايران، وم پزشكي دانشگاه علي، معاونت بهداشت ،پزشك :ناريا ابوالقاسمي

 Effat_mer@yahoo.com :رابط نويسنده - تهران، ايران ،ايرانم پزشكي  دانشگاه علو، دانشكده بهداشت، استاديار:عفت السادات مرقاتي خويي

   ، تهران، ايران ايرانوم پزشكي دانشگاه علدانشكده بهداشت،گروه آموزش بهداشت، ،  دانشيار:سين تقديسيمحمد ح

  26/5/1389 :                          تاريخ پذيرش11/11/1388: تاريخ دريافت

  

  چكيده
ايـي   آموزش جنسي مساله.  بحث بوده استو  تربيت جنسي كودكان در بستر خانواده و محيط مدرسه همواره مورد توجه : و هدف زمينه 

. باشد  كار كم رنگ مي     نقش مدرسه و معلم در آموزش و توسعه  سالمت جنسي در جوامع محافظه             . ايي است   پيچيده در فرهنگ هر جامعه    

  .  استايين بهداشت مدارس ابتد مربيا هاي تربيت جنسي از ديدگاهها و هنجار هدف از اين مقاله تبيين عقايد، باورها، ارزش

ها به روش مبتني بر هدف و داوطلبانه انتخـاب            نمونه. نگر، طراحي گرديد    كرد جامعه وع كيفي با استفاده از روي     اين مطالعه از ن   : كارروش  

روش موضوعي و تئوري پايه تجزيه و  ها به   داده. جلسه جمع آوري شد4 اطالعات طي با استفاده از تكنيك بحث گروهي متمركز . شدند

  .  ليل گرديدتح

مفـاهيم توصـيف كننـده نقـش         .هـاي فـردي     ويژگـي )3 ساختار نهادها ) 2: نقش سازماني ) 1:  در سه حيطه اصلي دسته بندي شدند       :نتايج

انواده و در    آموزشي و نهاد خ      نهاد : عبارتند از  ساختار نهادها مفاهيم توصيف كننده    گذاري و فرهنگ سازماني؛        سياست : عبارتند از  سازماني

گذاري در چـارچوب  سـازمان      سياست. توصيف شدت و غريزه، جنسيت و شخصيت كنجكاو   زيست شناسي، ذا   هاي فردي   ه ويژگي حيط

خانواده بعنوان يك تعيين كننده مطرح است كه بـا    . ها و فرهنگ سكوت حاكم بر سازمان است         به شكل سياست محدود كننده عملكرد آن      

در نهاد آموزشي ديـدگاه و عملكـرد   .  و عملكرد اين مربيان تأثير دارد     ه تربيت جنسي بر ديدگاه    گيري و عدم آمادگي در ارائ       قدرت تصميم 

ديدگاه مربيـان در پديـده مـورد مطالعـه در تغييـرات      . گيرد مربيان در يك سيستم پيچيده آگاهي، تسهيالت و تعامالت تحت تأثير قرار مي 

  .  كند  پذيرفتن فطرت جنسي در انسان، ساختارگرايي اجتماعي را تأييد نميادراكات اين مربيان با. زيست شناختي شكل گرفته است

چـه ايـن دو نهـاد مهـم      اگر. ند از ديدگاه شركت كنندگان نهاد خانواده و مدرسه اهميت زيادي در تربيت جنسي كودكان داشت          :گيري  نتيجه

ي توسعه و استفاده از اين نهادها در دستيابي بـه تربيـت جنـسي     توانمندي كافي برا   شركت كننده در اين مطالعه       مربيانشناخته شدند اما      

ها، منابع محدود آموزشي و ساختار فرهنگي خانواده از عوامل بازدارنده در مديريت رفتارهاي جنسي كودكان                  سياست. كودكان را نداشتند  

 تغييـر فرهنـگ در سـطح    :آمـوزان عبارتنـد از   يت جنسي دانشهاي ترب اولويتبهداشت مدارس از ديدگاه مربيان    . در مدرسه شناسايي شد   

ها، تأمين منابع آموزشي، افزايش دانـش و   سازمان و نهادها براي تربيت جنسي در مدارس، دستورالعمل اجرايي مشخص براي اين آموزش 

  .براي مديريت رفتارهاي جنسي دانش آموزانمدارس مهارت مربيان 

  مدارس ابتدايي ايران،  تربيت جنسي، تبيين ديدگاه:  كليديگانواژ
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  مقدمه

ــاننقــش    ــه و مربي ــاي  مدرس ــديريت رفتاره در م

هـاي مناسـب در ايـن         جنسي كودكان و ارايـه ي آمـوزش       

  زمينـــه مـــورد قبـــول اكثـــر جوامـــع بـــوده اســـت 

Sadeghmoghadam et al. 2005; Turnbull)   
et al 2008; Schuster et al. 2008( . ــازبيني ب

ــ   ــسي در م ــوزش جن ــعه آم ــع  وتوس ــضي جوام دارس بع

ــطراب از    ــرس و اض ــوز ت ــست و هن ــان ني ــوعي آس موض

 صــحبت كــردن در مــورد مــسائل جنــسي وجــود دارد  

Hawkes 1996)  Scottish 2000;  .( و اختالف نظر

هـاي جنـسي      ي آموزش  سليقه در چرايي و چگونگي ارايه     

  ; Schuster et al. 2008(در مدارس ديده مي شـود  

Anastácio et al. 2008; Mohammadzadeh   
et al. 2002( هـاي    درجوامعي كه به نفع وجود آمـوزش

گذاري شـده اسـت تـأثير ايـن           جنسي در مدارس سياست   

هــاي جنــسي نوجوانــان  هــا را در تــأخير فعاليــت آمــوزش

ــرده  ــزارش ك ــد  گ ــأثير ) . Sulak et al. 2006(ان ت

هاي جنسي مبتني بر خانواده بر سالمت نوجوانـان           آموزش

صحيح كـودك و والـدين قويـاً نـشان داده شـده             و ارتباط   

ي  بطــوركلي ارايــه). Schuster et al. 2008(اســت 

هاي صـرف جهـت افـزايش دانـش مربيـان روش              آموزش

 مگـر   ،المت جنسي دانش آموزان نبوده اسـت      مؤثري در س  

ايي و مداوم تحـت تعلـيم بـا           كه اين مربيان بطور دوره      اين

خـود در ايجـاد و      محتواي سالمت جنسي قرار گيرند كـه        

هـــاي آموزشــي نـــوين مـــؤثر اســـت   توســعه راه بـــرد 

)Mellanby et al. 1996( .  

در ايران مطالعات محدودي در ايـن زمينـه انجـام             

 نيازهاي  1384مقدم و همكاران در سال        صادق. شده است 

تحليلــي -آمــوزش جنــسي والــدين را بــه روش توصــيفي

مادران قادر   %9/25بررسي كردند و نتايج نشان داد كه تنها         

نتـايج  . گويي صحيح به سؤاالت فرزندانشان بودند       به پاسخ 

 دهـد  سازي مادران را نشان مـي  منداهميت آموزش و توان

Sadeghmoghadam et al. 2005)(. مطالعه ديگري 

دهد كه اكثريت والدين نگرش       نشان مي ) 1382(در كرمان   

 نتـايج . منفي نسبت به آموزش جنسي نوجوانانشان داشتند      

اين مطالعه تغيير نگـرش در سـطوح اجتمـاعي و افـزايش             

ــشنهاد    ــه را پيــ ــن زمينــ ــدين در ايــ ــات والــ اطالعــ

-Forozi-Azizzadeh and Mohammad(دكنـ  مـي 

Alizadeh 2007(.ــاگون بــراي ارايــه   شــيوه هــاي گون

ـ     مطالعـه . هاي جنسي پيشنهاد شده اسـت       آموزش ين ايـي ب

 را در   سـخ   ي پرسـش و پا     شيوه،  آموز ايراني   دختران دانش 

ي  خودآموز گزارش   ش بلوغ به آنان مؤثرتر از كتابچه      آموز

  .)Mohammadzadeh et al. 2002( است  كرده

فقدان توافق جمعي در مـورد آمـوزش جنـسي در             

هــاي مــشخص در مــديريت  مــدارس و كمبــود اســتراتژي

آموزان در محـيط مدرسـه، مطالعـه          رفتارهاي جنسي دانش  

. سـازد   ضـوع را الزامـي مـي      سيستماتيك ابعاد مختلـف مو    

ارتقاي سالمت جنـسي در مـدارس بايـد مبتنـي بـر درك              

 در آن بـا كودكـان كـار    مربيـان عميق از بستري باشـد كـه       

از بهداشـت   در اين مقاله چگـونگي درك مربيـان         . كنند  مي

تربيت جنسي كودكان و عملكـرد آنـان در بـستر مـدارس             

تـر    وسـيع   گزارشي از يك مطالعه    شود كه   ابتدايي تبيين مي  

  . باشد مي

  

  كارروش 

 بود و با    (Qualitative)اين مطالعه از نوع كيفي        

ي  توسـعه . طراحـي گرديـد   نگـر  استفاده از رويكرد جامعه

،  (Community based  approach)مــدار محلــه

نگر اسـت كـه نـوعي از         رويكرد مورد توجه ديدگاه جامعه    

وانـع،  باشد كـه در آن م       همكاري با گروه هدف مطالعه مي     

هـا و منـابع انـساني شناسـايي شـده و              هـا، مهـارت     قابليت

هـاي مبتنـي بـر         حمايت كارها و   هاي مورد نظر، راه     مداخله

ايـن  . شـود  ي مـورد مطالعـه شناسـايي مـي         اهداف جامعـه  

كه يك عامل خارجي مسووليت را بـه          كرد به جاي اين   روي

توانـد بـه جامعـه هـدف كمـك كنـد تـا                دست گيرد، مـي   

اعي خود را پيـشگيري، كنتـرل و مـديريت          مشكالت اجتم 
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كنـد بتواننـد      نمايند و  به افـراد مـورد مطالعـه كمـك مـي             

هـاي   الگوهاي فرهنگي را تبيين و ساختار يـا دسـتورالعمل      

 United Nations High(مورد نظر  را شناسايي كنند 

Commissioner for Refugees  2008 .(  

گاه  اخالقـي ايـن پـژوهش از دانـش         -تأييديه علمي 

علوم پزشكي ايران و وزارت آموزش و پـرورش در سـال            

گروه هـدف مطالعـه مربيـان بهداشـت         .  اخذ گرديد  1388

مقطع ابتدايي بودند كه طـي درخواسـت رسـمي از سـوي          

به آمـوزش   دانشگاه علوم پزشكي ايران     دانشكده بهداشت   

ها استخراج شـد، پـس از         و پرورش شهر تهران  اسامي آن        

اي براي  شركت در جلـسات بحـث           مهنا  هماهنگي، دعوت 

 Focus Group Discussionگروهـــي متمركـــز

(FGDs)        آمـوزش و    5براي تمام مربيان بهداشت منطقـه 

 ها به روش هدفمنـد  نمونه. پرورش شهر تهران ارسال شد

و داوطلبانه انتخاب شدند و مالك و معيـار اصـلي تعيـين             

مايـل  شده جهت ورود افراد به مطالعه ميزان همكـاري و ت        

ــي و    ــصاحبه گروه ــسات م ــركت در جل ــت ش ــان جه آن

پـس از   . عالقمنديشان براي همكاري با مجريان طرح بـود       

نامه تفهيم شده كتبي با استفاده از روش بحث           اخذ رضايت 

ــي   ــات ط ــز اطالع ــي متمرك ــسه از4گروه ــي 22 جل  مرب

هـر  (بهداشت مدارس دخترانه و پسرانه جمـع آوري شـد           

كننده تشكيل شـد       شركت 12 و حداكثر از     8جلسه حداقل   

كننـدگان تكـراري بودنـد،     كه در بعضي از جلسات شركت    

هـا فقـط در مـدارس      نفر از آن5 مربي بهداشت زن كه  21

 مربـي   1پسرانه و بقيـه در مـدارس پـسرانه و دخترانـه و              

). بهداشت مـرد كـه در مـدارس پـسرانه فعاليـت داشـتند             

ادامـه  ) ارمپايـان جلـسه چهـ      (هـا   تا اشباع داده  گيري    نمونه

ــب نيمــه  . داشــت ــا اســتفاده از فهرســت مطال ــسات ب جل

ساختاري مبتني بر شيوه تعامل و مباحثـه توسـط محققـان            

 - روش ديـداري      ها بـه    تمام جلسات و مصاحبه   . اداره شد 

شنيداري ضبط و توسط محققان پياده و پس از كد گذاري           

روش موضوعي و نظري پايه تجزيه و تحليل       ها به   آزاد داده 

  .  دش

  

  نتايج

هـا، ديـدگاه مربيـان در         پس از تجزيه و تحليل داده     

نقــش ســازماني  ) 1: بنــدي شــد ســه حيطــه اصــلي دســته

  .هاي فردي ويژگي)3ساختار نهادها  )2

اعمال شده از طرف     هايسياست: نقش سازماني     

هاي مـرتبط بـر ديـدگاه و عملكـرد مربيـان  مـؤثر            سازمان

ــد ــناخته ش ــستن آن. ش ــد ه ــا معتق ــته ــذاري و  د سياس گ

آمـوزان  سازماني بر چگونگي تربيت جنـسي دانـش       فرهنگ

ــت  ــذار اس ــي،   . تأثيرگ ــشخص اجراي ــت م ــدان سياس فق

ــانون ــدوديت در ق ــدم   مح ــي و ع ــو آموزش ــذاري و ج گ

دسترسي به محتواي آموزشي تربيت جنسي ملي، مديريت        

سـازد و از طـرف ديگـر          رفتار  دانش آموزان را دشوار مي      

 وظـايف مربيـان بهداشـت در ايـن          نامشخص بودن شـرح   

ها را در مواجهه با رفتارهـاي جنـسي مـضطرب             زمينه، آن 

دانـستند و   كنندگان اين شرايط را مشكل مي شركت. كند  مي

مـسووليت  "،"مخـاطره شـغلي   "هـا بـا مـضامين         تجربه آن 

  .  توصيف گرديد"تنش شغلي" و "خطير

سياست محدود سازماني مفهـومي     : گذاري  سياست 

 مربـي بهداشـت مـدارس پـسرانه و          ،مينـا انم  خـ است كه   

 2 ساله، متأهل داراي     42دخترانه، داراي مدرك كارشناسي،   

فرزند با آن عدم توانمندي خود در زمينـه تربيـت جنـسي             

 را  او آمـوزش جنـسي    . كنـد   آموزان را توصـيف مـي       دانش

كنـد از   داند  و تصور مي ورود به حريم خصوصي افراد مي    

 ريت موضوع  برخـوردار نباشـد و        استقالل كافي براي مدي   

ــود    ــديران را در  بهب ــب م ــي از جان ــازي فرهنگ ــستر س ب

عـالوه بـر سياسـت      . ددانعملكرد مربيان بهداشت مؤثر مي    

 نامشخص در وي اين ناكارآمدي را سياست     محدود كننده، 

داند و  براي بهبود عملكرد  در اين زمينه             مي سطح سازمان 

 اجرايـي را الزامـي      محتواي آموزشـي مناسـب و ضـمانت       

هايي كه مينا به عنوان عامل دخالت كننـده         از پيامد . داند  مي

در توانمندسازي فردي به آن اشـاره كـرده  امنيـت شـغلي             

اون  چيــزي كــه مهمــه  محــيط آمــوزش و ": بــوده اســت

رو در زمينه جنسي طراحي     پرورش يك فضاي خيلي بسته    

 كنـين   ع  قطخواي  بشي  ميگن        كرده  و وارد حريم كه مي      
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چرا؟ چون ممكن مسائل بعدي رو به دنبال        .  و وارد نشين  

ما هميشه به خاطر اينكه ممكن مـشكل پـيش          . داشته باشه 

 مـشكالتش  هـست      .كنـيم   د صورت مساله رو پاك مـي      بيا

  ".ولي نميتونيم در اين موضع  وارد بشيم

هـا    اما پيامدهاي احتمالي كـه ايـن مربـي بـه آن              

اند نگراني اوليا و مربيان در مـورد        تو  اشاره نكرده است مي   

هوشيارسازي زود هنگام كودكـان در زمينـه جنـسي و يـا             

  .ها باشد تجاوز به منشور تربيتي خانواده

گـران  شركت كنندگان، جنسيت كودكـان و تربيـت       

وامل مؤثر در محدوديت    را از ع  ) والدين و مربيان مدرسه   (

 12مـرد و   يك مربـي    (ها    دانستند، به عقيده آن    سازماني مي 

آمـوزش  )  مربي بهداشت خانم فعـال در مـدارس پـسرانه         

جنسي بـه پـسران توسـط مربيـان زن نـه تنهـا ممنوعيـت                

گونـه دسـتورالعمل و يـا محتـواي         بيشتري دارد، بلكه هيچ   

مشخـصي نـدارد و  جنـسيت مربيــان بعنـوان مـانع عمــل      

خود مربيان به چنـد دليـل از بـاز كـردن موضـوع              . كند  مي

ــد ــاع دارن ــرد  ) 1 :امتن ــود ف ــت خ ــرم و خجال ــدم ) 2ش ع

برانگيختگـي  )3هوشياري و كنجكاوي پسران در اين زمينه   

عدم تعامل نزديـك پـسران بـا        ) 4جسارت جنسي پسران      

  .مربيان زن

 مربي بهداشت ،گل سرخخانم رسد حتي   به نظر مي  

ــپلم     ــوق دي ــه ف ــسرانه و دختران ــدارس پ ــا 53م ــاله ب  س

نتوانسته مفهوم جنـسيت    )  سال 30(ترين سابقه كار    طوالني

ــشي از    ــد وي آن را بخ ــه كن ــود توجي ــرد خ را در عملك

سـن بلـوغ پـسرها    ": دانـد  محدوديت سياست سازماني مي 

 .  ريزي براي بلوغ پسرها نيست      هيچ برنامه  باالي راهنمايي 

  ،دارننــدر مقطـع راهنمـايي هــم پـسرها مربــي بهداشـت     

دايي يـك   البته ما در مقطع ابتپسرها نيروي آموزشي ندارن   

مقدار بلد نيستيم چه جوري با پسرها حرف بزنيم ولـي بـا     

. كنـيم  تـر بـاز مـي    جنس خودمونن راحت  دخترها چون هم  

  به پـسرها هنـوز       .آموزشي آموزش پسرها رو نداريم    منبع  

چـون جـنس    . جو مملكت جوري كه بشه باز كرد مـشكل        

   ". حاال اين بحث رو با پسرها نكردممن خودم تا. مخالف

هاي آموزشـي     ت شركت كنندگان ادغام برنامه    اكثري

ي  دو شـيوه  . دانستندهاي سازماني الزامي مي   را در سياست  

 و افزايش آگاهي    ها جهت تغيير نگرش     آموزشي از نظر آن   

القــاي موضــوعات مــستقيم جنــسي بــه ) 1: پذيرفتــه شــد

انتقـال   )2 آموزشـي وزارت آمـوزش و پـرورش            محتواي

به شـكل غيـر مـستقيم از طريـق          ها با مفاهيم جنسي     پيغام

توان نتيجه گرفت كه سياست روشن آمـوزش        مي. هارسانه

هـا مـورد قبـول ايـن شـركت كننـدگان       جنـسي در رسـانه  

هـاي بـاروري    اما اطالع رسـاني در مـورد انـدام        . باشد  نمي

   .بطور روشن پذيرفته شده است

 مربـي بهداشـت مـدارس پـسرانه و          ،ابريـشم خانم  

هاي سازماني مطلع  ار طوالني از سياست   دخترانه با سابقه ك   

نيــست و ايــن عــدم اطــالع باعــث خــودكنترلي و ايجــاد  

دونـيم اداره   نمي":  محدوديت عملكرد اين فرد شده است     

ده؟ در مورد آموزش بـه پـسرها      هم اين اجازه رو به ما مي      

شرايط خاصي وجود داره ما اين ذهنيت رو داريم كه شايد       

 چــون هــر صــحبتي رو بــا مــورد مؤاخــذه قــرار بگيــريم

آموز انجام دادن بخصوص با پسرهاي پنجم براي مـا           دانش

   ".ره خونه و بعد انعكاسشاين مطالب مي. محدوديت داره

اكثريت مربيان معتقد بودنـد شـرح وظـايف تعيـين      

گـر مهمـي اسـت كـه        هـا از عوامـل مداخلـه      شده براي آن  

توانـد بـراي عملكــرد صـحيح در پاسـخ بـه نيازهــاي      مـي 

 نقش داشته   آموزان در زمينه سالمت جنسي    موزشي دانش آ

يـك مربـي    "هـا توصـيف مشخـصي از جايگـاه           آن. باشد

اعتقاد داشتند كـه تربيـت جنـسي بـا          و   نداشتند   "بهداشت

بايـست   ها، ارزيابي و تشخيص مي    محتوا و آموزش مهارت   

در حـال   . ها تدوين و به اجرا در آيـد         در شرح وظايف آن   

يــشان آمــوزش بهداشــت فــردي حاضــر شــرح وظــايف ا

باشـد كـه در زمينـه بهداشـت گـوش، چـشم، دنـدان،               مي

اسكلتي، روحـي و روانـي اسـت ولـي فـصلي بـه عنـوان                

  .بهداشت جنسي در آن نيست

ــوزش و    ــازمان آم ــت در س ــي بهداش ــت مرب اهمي

اي از مربيـان از جايگـاه     عـده . پرورش كم رنگ عنوان شد    

شرح وظـايف   اين شركت كنندگان    . خود رضايت نداشتند  
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ــان   خــود را مختــصر مــي ــستند و نگــران كــاهش مربي دان

در ايـن رابطـه نقـش       . هاي آينـده بودنـد    بهداشت در سال  

دانستند و معتقد   كليدي مي  آموزگاران و مديران مدارس را    

اي  از طـرف سـازمان    بودند وقتي منبع آموزشي تأييد شده     

 ها داده شود همه موظف به اجراي اين دسـتورالعمل         به آن 

  .  خواهند بود

 مربي بهداشت مـدارس دخترانـه فـوق         ،زنبقخانم  

 فرزند  2  ساله متأهل داراي      51 سال سابقه كار     29ديپلم با   

عملكرد خود را متأثر از جايگاهي كه براي او تعريف شده           

مـن  . رنمربيان بهداشـت دارن از بـين مـي        ": داند  است مي 

 سـال   سـال سـابقه كـار دارم   29اآلن مربي بهداشت هستم     

  چه كساني اومـدن؟    بجاي من . شمديگه هم بازنشست مي   

 ساعت قرار بود تدريس داشته باشـيم ولـي          12ما در هفته    

 ما فقط سر صف و موقع معاينات،      . يك ساعت هم نداريم   

 . يمهخـوا  هـامون مـي   ي صحبت  ما يك مجوزي براي ارايه    

شرح وظايفي كه به ما دادن بهداشت فردي رو جـدا كـرده    

 دهان و دندان، اسكلتي، روحـي روانـي  امـا    گوش، چشم، 

 ".هيچ جايي اشاره نكرده شما آموزش جنسي بدين

ــازماني  ــگ س ــازماني  :فرهن ــگ س ــل  فرهن ازعوام

آموزان دهندگان و دانش  آموزش گر مهم بر عملكرد   مداخله

از ديدگاه اين مربيان مفهوم بارز براي فرهنگ        . شناخته شد 

سازمان را  ت كنندگان   اين شرك . سازماني، تابو توصيف شد   

. دانـستند   سازي مناسب مـي     ول شكستن تابو با فرهنگ    ومس

اگرچه اين مربيـان خـود را بعنـوان منـابع مـؤثر در نقـش                

شناختند ولي براي اثرگذاري در تربيت جنسي         سازماني مي 

خود را نيازمند داشتن فرهنگ مشخص و ايمـن از طـرف            

مت جنـسي  ها آمـوزش سـال  از نظر آن  . دانستند  سازمان مي 

  .سازي دارددر هر سني نياز به فرهنگ

كننده مرد با تحصيالت عـالي       تنها شركت  ،افراآقاي  

 42 ، سال سـابقه كـار     23مربي بهداشت مدارس پسرانه  با       

 فرزند نيز فرهنگ سازماني محدود      1 متأهل و داراي     ،ساله

وي ايـن بازدارنـدگي را      . را از عوامل بازدارنده مي شمارد     

ي جنسي   اصالً مساله ": داند  دي مربيان دخيل مي   در ناكارآم 

 پـس   .بزنيمتوانيم حرف     ما راجع به تابوها نمي    .  تابو است 

كـي بايـد از   .  كه تابو از بين بـره     خوايم اين ما يك چيز مي   

   ".بين ببره؟  ماها كه هستيم و از اون باال هم شروع بشه

ريزي آموزش سـالمت جنـسي را       اين مربيان برنامه  

مام اقشار جامعه و  در درجـه اول بـراي اوليـا الزم               براي ت 

هـاي برنامـه، تغييـر      دانستند و پيشنهاد دادند از اولويت     مي

نگرش والدين باشـد و  بـراي افـزايش آگـاهي از طريـق                

تـرين  مهم.  ريزي شود هاي گروهي و مدارس برنامه    رسانه

يكـي  .  دانستندگر را سازمان صدا و سيما مي    ارگان مداخله 

 مربيان برنامه پيشگيري از ايدز را به عنوان موردي براي           از

در ايـن مـورد شـروع       . بسترسازي موفق فرهنگي بيان كرد    

ــود،     ــرورش ب ــوزش و پ ــيما و آم ــدا و س ــوزش از ص آم

دستورالعمل مربوطه به مربيان داده شد و همين امر موجب      

  . افزايش آگاهي و تغيير فرهنگ جامعه شد

م،  مربي بهداشت مدارس     نيلوفر، فوق ديپل  خانم     

 فرزند، به گذر زمان و      1 ساله، متأهل و داراي      30دخترانه،  

رسـد وي بـه     بـه نظـر مـي     . كنـد فرهنگ سازي اشاره مـي    

 : معتقـد باشـد    ي جنـسي     يك عارضـه   بروزبعد از   آموزش  

 شد يعنـي هـر    اصال در كشور ما مطرح نمي      موضوع ايدز "

هـيس  . تـاد افمـون بـه لـرزه مـي       آمد تن   وقت اسم ايدز مي   

  ولي كـم كـم صـداو سـيما           .ساكت هيچ كسي حرف نزنه    

بـه مـا مجـوز      ،   آموزش و پرورش شروع كـرد      ،شروع كرد 

   " .داده شد آموزش بديم

نهاد آموزشي مدرسـه و خـانواده        :ساختار نهادها    

مفاهيم كلي توصيف كننده     . ترين نهادها شناخته شد     از مهم 

ــد از  ــا عبارتن ــن نهاده ــاختار اي ــگ : س ــت و فرهن ممنوعي

محــدوديت عملكــرد مربيــان در نهــاد مدرســه و در نهــاد 

خانواده فرهنگ سكوت براي مراقبت، محافظـت و كنتـرل          

  . فرزندان و  نگرش و قدرت تصميم گيري والدين

اكثريــت شــركت كننــدگان : آموزشــي مدرســهنهــاد

فرهنگ ممنوعيت و محدوديت عملكرد مربيان را متـأثر از          

  منابع آموزشي موجود، عدم آگـاهي    :دانستند  عوامل زير مي  

از چگــونگي تربيــت جنــسي كودكــان، موانــع آموزشــي،   

  .آموزان تعامالت خانه و مدرسه و چگونگي تعامل با دانش
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كنندگان معتقـد   در مورد منابع آموزشي اكثر شركت     

هاي آموزشي در مورد بلوغ دختران در دسترس       بودند بسته 

ه آموزشي ندارنـد و     باشد ولي براي آموزش پسران بست     مي

. هـا را ندارنـد    به همين جهت مهارت صحبت كردن بـا آن        

اكثر مربيان به آموزش مسائل جنسي به تفكيـك جنـسيت            

معتقد بودند يعنـي آمـوزش پـسران توسـط مربـي مـرد و               

هـا عـالوه بـر     به نظـر آن . آموزش دختران توسط مربي زن 

اين اصل خود پسران نيـز بـه داليـل نامـشخص سـؤاالت              

دهند    خود را از مربيان زن كه اكثريت را تشكيل مي          جنسي

ها ديـدگاه مربيـان بـه روشـني وجـود             در داده . پرسند  نمي

دستورالعمل و راهنما را مشخص نكرده است و در اجماع          

  . را تبيين كرد  توان الزام آن ها مي داده

ــانم  ــاسخ ــسرانه   ،ي ــدارس پ ــت م ــي بهداش  مرب

  ساله متأهل    45 كار    سال سابقه  16كارشناس آزمايشگاه با    

رسد كه والدين و نهاد خـانواده را       فرزند بنظر مي    1داراي  

مـشاركت هـر دو   . دانددر آموزش اوليه كودكان مؤثرتر مي   

 يـاس  خـانم  والد در آموزش جنـسي كودكـان مـورد نظـر     

اين شركت كننده مربيان را در مديريت رفتار جنسي         . است

ازي جنـسيتي   پسران بعلت عدم همكاري والدين و جداسـ       

ارتباط دختـرا   .  ريمبراي پسران منبعي ندا   " :داند  ناتوان مي 

 ولي پسرا بـه     گيرن از مادر مي   وو اطالعات ر  ه  با مادر بهتر  

 ها از بچه  در نتيجه ممكنه     ا پدر دارن  بو   رابطه ر  ندرت اين 

االنهـم كـه ديگـه       بگيـرن يا از دوستاشون اطالعات غلـط       

يلم و اينـا رو ببينـه و        اي ايـن فـ     ممكنه بچه  ،دستشون بازه 

كنـه بـراي    نتونه توجيه كنه واقعاً بعد اينو كـه عنـوان نمـي           

 مدرسـه پـسرونه      ما متأسفانه تو   ،مادرش يا براي من مربي    

نداريم كه به ما آمـوزش   و جايي  هم  اين مشكل رو داريم   

مون چند مورد داشتيم كـه مـن     ما مثالً تو مدرسه   ،  داده بشه 

  ه شيوه ي برخورد من درستهنبودم كخودم  خيلي مطمئن 

پـنجم  ، دخترهـا سـن بلوغـشون بـه چهـارم      يا نه؟

   ".شون تو راهنماييهرسه ولي پسرها سن بلوغ ابتدايي مي

ــابع    ــدارس از من ــديران م ــاران و م ــان، آموزگ مربي

كننـدگان     بـه اعتقـاد شـركت     . آموزشي كليدي عنوان شدند   

 تعدادي از مربيان دانش كـافي بـراي برخـورد مناسـب بـا             

آمــوزان را ندارنــد و  بعــضي از رفتارهــاي جنــسي دانــش

داننـد و      آموزان را غيـر طبيعـي مـي       رفتارهاي طبيعي دانش  

آمـوزان  هنگام  بـروز برخـي رفتارهـاي جنـسي در دانـش            

برخوردهايي  نظير مقابلـه، بازخواسـت و تـوبيخ از خـود             

اي بـا رفتـار جنـسي       دهند لذا ممكن اسـت بچـه        نشان مي 

دار در مدرسه معرفـي شـود و         بچه مشكل  طبيعي به عنوان  

ــازي و    ــسي، مقــصر س ــان مــسائل جن ــد كتم معتقــد بودن

هـا  عملكـرد   آموز و القا اضـطراب در آن بازخواست دانش 

ها اين نوع برخـورد ناشـي از        به نظر آن  .  باشدمناسبي نمي 

آمـوزان  عدم آگاهي اين مربيان از رفتارهاي جنـسي دانـش        

اهنمـا و دسـتورالعمل بـراي    رسـد نبـود ر    به نظر مي  . است

برخورد بـا رفتارهـاي جنـسي كودكـان ايـن مربيـان را در          

ــق      ــورد طب ــتنتاج برخ ــضاوت و داوري و اس ــرض ق مع

خانم . دهد  ها و ساختار تربيت جنسي خود قرار مي         نگرش

زنبق اگرچه خود را فرد كليدي در تربيت جنسي كودكـان           

مالً داند اما موضوع مـذكور در عملكـرد وي كـا    مدرسه مي 

مربيان تربيتي كه تو مدرسه هستند خيلـي        "  :مشهود است 

كـنن كـه    مشكل پيدا مي  هايي كه   كنن با بچه  بد برخورد مي  

كـنن مـادرش رو     كـنن دعـواش مـي       اين بچه رو توبيخ مي    

دن بـراي ايـن  مـساله اي كـه            شورا تشكيل مـي    ،خوان مي

 و يك چيـز ذاتـي       شه خيلي راحت با بچه صحبت كرد       مي

 ما براي آموزش هپاتيـت يـا ايـدز وقتـي            .رييك چيز فط  

رسيديم بـه تمـاس جنـسي بـراي بچـه ابتـدايي اصـال                مي

 بچـه هـا   .د بگيم؟  اصال بگيم يا نگيم      دونستيم چي باي   نمي

 االن خيلي  اطالعاتشون باالست و در زمينـه          خيلي آگاهن 

جنسي بايد اطالعات داشته باشند كه بـه خطـر نيفتنـد بـه              

يلي راه حل بهتري تا اينكه مـا بـه          مشكل بر نخورن اين خ    

قول همكارمون بياييم اينو سرپوش بذاريم و يا بچه ها رو           

در يك حالت اظطراب قرار بديم بگيم تو گناه كردي كـار            

من واقعا مواجه شدم با اين مساله كه اين بچه          . بدي كردي 

اون بچه رو تـوبيخ     ر و معلم تربيتي جلسه گذاشتن       رو مدي 

،  حتـي بـه حراسـت اداره آمـوزش و         كردن،  نامه نوشـتن    

    ".پرورش هم فرستادن
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موضوعات مربوط بـه تربيـت جنـسي در سـاختار            

مدرسه به روشني تعريف نشده است، اين ابهام بـروز هـر            

گونه رفتار جنسي را در كودكان باعث تمايز آن كـودك در   

از . دانـد  هـا مـي   جامعه كودكـان و بـين مربيـان و خـانواده          

ايــن تمــايز باعــث اشــاعه فرهنــگ  يــاس خــانم ديــدگاه 

بـه  . شـود   مـي "انتقال كودك به گروه اقليت  " و   "زني  انگ"

رسد در صورت وجود راهنما بتوان تأثير جنـسيت           نظر مي 

  . و حساسيت موضوع را كمتر نمود

نرگس مربي بهداشت مـدارس پـسرانه، فـوق    خانم  

 سال سابقه كار نيز ماننـد ديگـران بـه صـحت             20ديپلم با   

. د در تربيـت جنـسي كودكـان اعتمـاد نـدارد      عملكرد خـو  

پذيرش مسائل جنسي كودكان از نظر او  خيلي عجيـب و            

كند به تنهايي و بدون ابزار مناسـب        سخت است و فكر مي    

او هم مانند ديگر شركت كننـدگان از         تواند مفيد باشد  نمي

كند و  بعد جسمي، فيزيولوژيك و طبي موضوع را نگاه مي        

حـاال بـه قـول      " :بينـد   علم كافي مي  خود را نيازمند كسب     

 ما مشكالت   ،دونيم چه راهكاري بديم   همه دوستان ما نمي   

 بچه در  هر     ،هاگيم شما از نظر فيزيولوژي بدن بچه      رو مي 

سني چي الزم داره؟ از نظر اطالعات پزشكي شـما بـه مـا            

. ه علمـي باشـه    بگين تو اون بسته تون كه ما چي بگـيم كـ           

ي غير علمي بكنيم نسبت به ما       هاي چون ما هم اگه صحبت    

 مـا كـه اطالعـات پزشـكي         .شنهم مردم بدون اعتماد مي    

چـي  مـا كـه هـيچ      ،خـوايم نداريم ما عاجزانه از شـما مـي       

از بس سرپوش گذاشتيم رو ايـن       ،  دونيم تو اين مساله    نمي

    "مساله

عدم آشنايي مربيان با فرآيند تكامل جنسي كودكـان    

ــش    ــروز م ــم در ب ــل مه ــي از عوام ــسي در يك كالت جن

اگرچه اكثريت مربيان به آمـوزش      . بزرگسالي توصيف شد  

جنسي ابتداي كودكي اشاره روشـني نكردنـد امـا در بـين             

ها بايـد قبـل از        معتقد هستند كه اين آموزش    ها تعدادي     آن

ريـزي شـود و       ورود به نهاد مدرسه در داخل خانواده پايـه        

كودك با ساختار مشخص وارد مدرسـه شـود كـه در ايـن         

آقـاي افـرا بـر      . صورت نياز به راهنما با عنوان مربـي دارد        

. تأثير نگرش بر رفتـار غلـط در بـزرگ سـالي تأكيـد دارد              

هـاي   علـت   اغماض بدنبال آن جـز     محدوديت اطالعاتي و  

. اساسي در عدم توانمندي مربيان و والـدين شـناخته شـد           

وي ايــن مــساله را معلــول عــرف جامعــه در ســطح كلــي 

 ساله كـه در واقـع سـن شـروع           3يك كودك   ": دانست  مي

تمايز و اختالفات جنسي خـودش و جـنس مخـالفش رو            

خواد يداره ميبينه و تشخيص ميده از همون جا  اون  بچه م            

در تمام عمرمون همين حـاال       .حرف بزنه ميزنن تو دهنش    

هم كه بزرگ شديم در جواب سـواالت جنـسي مـا دوتـا              

يگن دهنت بوي شير    جواب بيشتر نگرفتم،  تو سن پايين م       

  سن باالتر مگه تو نميـدوني تـو ديگـه            ،ميده حرفشو نزن  

  ".بزرگ شدي

گيـري تعامـل      از عوامل مؤثر در شكل     :نهاد خانواده 

انواده و مدرسه نحـوه نگـرش، دانـش و رفتـار والـدين              خ

مادر بعنوان مهمترين عامل تقويت كننـده در        . توصيف شد 

ايـن مربيـان معتقـد    . تعامالت مدرسه و اوليا شـناخته شـد    

بودند مادر عامل بستر سازي براي عملكرد مناسب مربيـان          

آمـوز را قبـل از     در زمينه جنسي كودكان اسـت كـه دانـش         

نگرش محدود كننده مادران . كند  رسه آماده مي  ورود  به مد   

مبني بر اين كه طرح موضوعات جنـسي بـا كودكـان غيـر              

ضروري و مخاطره آميز است، عملكرد مربيـان را محـدود           

صـحبت  . دهـد كرده و انگيزه كسب مهارت را كاهش مـي        

هـا  هاي جنسي و عملكرد اين ارگـان      كردن در مورد ارگان   

  .ادران دشوار استبراي مربيان بدون همكاري م

 محدوديت عملكـرد خـود را نگـرش         ،نيلوفرخانم  

يكـي از مـشكالت اوليـا      ": دانـد   محدود كننده والدين مـي    

هاشـون حاضـر نيـستند        ها اصال بعضي    هستند، اولياي بچه  

هاشون يك همچنين اطالعاتي خيلي محـدود در حـد            بچه

يعنـي يـك جـورايي مقابلـه بـا          . ذهن شون دريافت بكنند   

  ".تاولياس

بنفشه مربي بهداشت مدارس پسرانه ليـسانس       خانم  

 فرزند به تربيت جنسي جـامع بـه         2 ساله متأهل داراي     36

  مراتب اين تربيت   سلسهمعناي شروع آن از بدو كودكي و        

 افـراد مـؤثر در ايـن موضـوع       بر حسب رشـد و تكامـل و       

به اعتقاد وي والـدين از منـابع مهـم تربيتـي            . اشراف دارد 
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كنـيم مـا      بيشتر در مورد بچه ها صحبت مـي        ما" :باشند  مي

كه به عقيده مـن   در صورتي .  ها برخورد كنيم    چطور با بچه  

. د كنـيم    در درجه اول بايد بدونيم  با اوليا چطـور برخـور           

هـا    كـه ايـن بچـه        نيستن علت ايـن    هاوليا ما متأسفانه توجي   

قدر مشكل دارن بيشتر از مـشكالتي كـه اوليـا بوجـود               اين

درسـته  .   ساعت بيشتر با ما نيـست      5-4 بچه   چون.  ميارن

كه حرف معلم خيلي خونده ميشه از طرف بچه ولي بقيـه            

 سـال اول رو  7نكه وقتشو تو خونه ميگذرونه با توجه به اي 

   ".ههم تو خونه بود

ــراخــانم  ــسرانه و  ،ميت ــدارس پ ــي بهداشــت م  مرب

 سـال سـابقه كـار بـه توجـه و            28دخترانه فوق ديـپلم بـا       

ها در بين والدين براي دستيابي به اهـداف           تآموزش مهار 

نـه تنهـا در  مـدارس        ": تربيت جنسي كودكان معتقد است    

هاي ما، در مقابل مـسائل        ابتدايي بلكه  بين قشر دانشگاهي     

جنسي بچه هاشون و در مقابل سؤال  جنسي بچه هاشـون            

هاشـون   حتي خيلي. هيچ  پاسخ علمي صحيحي ندارن بدن      

فكر مملكـت     هست چون قشر روشن   بو  شايد فكر نكنن تا   

    "ولي اطالع نداره.  هستن

مفاهيم كلي توصيف كننده ايـن      : هاي فردي   ويژگي

زيست شناسي، ذات و غريزه، جنـسيت       :  حيطه عبارتند از  

كننـدگان،  از ديدگاه اكثريـت شـركت     . و شخصيت كنجكاو  

زيست شناسي فرد در ارتباط با رفتارهاي جنسي بـه بلـوغ         

ده زيـادي از مربيـان معتقـد بودنـد سـن       ع. شدمحدود مي 

بلوغ كاهش يافته است و بسياري از دختـران دبـستاني در            

كـه در گذشـته سـن       شوند در حـالي   كالس چهارم بالغ مي   

از نظر اين مربيان     . ها در مقطع راهنمايي بود    بلوغ بيشتر آن  

ها مـؤثر   هاي آن آموزان در دانسته  تبادل اطالعات بين دانش   

گـر در   هـا را از  عوامـل مداخلـه        درس آن است و درك زو   

اي ديگر از مربيان    از نظر عده  . دانستندكاهش سن بلوغ مي   

وراثت، تغذيه، منطقه جغرافيايي بر سن بلوغ مؤثر اسـت و    

ــذار     ــرد تأثيرگ ــي ف ــست شناس ــسي را در زي ــاهي جن آگ

آن تعــداد كــه ديــدگاه زيــست شناســي را . دانــستند نمــي

أثير تربيت اجتماعي به وسيله     پذيرند بطور متناقض بر ت      مي

  . تبادل اطالعات نيز تأكيد دارند

گل سرخ مربـي اسـت كـه بـر بـاور زيـست              خانم  

اآلن سن بلوغ   ": شناختي بيداري جنسي انسان اصرار دارد       

 يعنـي فكـر      چهارم قبالً اول راهنمايي بود      كالس بهكشيده  

كنم سن بلوغ كـشيده جلـو و از كـالس پـنجم تقريبـاً               مي

ها بچه% 90اول راهنمايي تقريباً    . شنها بالغ مي  نصف بچه 

. مونه بـراي دوم سـوم راهنمـايي       مي% 10شن يك   بالغ مي 

    "منظورم شروع دوران قاعدگي و شروع عاليم بلوغ

 فـوق   ،رعنا مربـي بهداشـت مـدارس پـسرانه        خانم  

 سال سابقه كار معتقد است زيـست شناسـي،          30ديپلم  با    

آموزان  و آگاهي جنسي دانش    سن بلوغ،  نيازهاي آموزشي    

يك كالس متفـاوت اسـت و  هـر يـك نيـاز بـه آمـوزش         

توانـد    اي دارند و اطالعـات نـاقص يـا نادرسـت مـي              ويژه

همكار ما گفتن سن بلوغ     " :موجب رفتارهاي پرخطر گردد   

پايين اومده اين چيز بدي نيست اون زمان كـه مـن مجـرد        

شـدن  مـي بودم افرادي بودن كه تو چهارم و پـنجم پريـود            

فرضـاً  در يـك      . پس ما حد رو نميتـونيم مـشخص كنـيم         

 نفر به بلوغ رسيده باشن و بقيه    5-4 نفره ممكنه    30كالس  

هـاي آموزشـي بايـد در     به نظر من ايـن بـسته      . نشده باشن 

 تحويــل دهيــد و بــراي  خــانواده  كــه بــرايحــدي باشــه

ن رسـن از قبـل اون مـادر ايـ         هايي كه به اون حد مـي       بچه

اش كـار بكنـه چـون        داشـته باشـه كـه بـا بچـه         آگاهي رو   

تو يك كـالس چنـد نـوع بچـه          يعني  .  شنچين مي  دست

شـه در اثـر يـك سـري          مون مي  زماني كه ما گرسنه    هستن

  رام يـا بـوي غـذا اشـتها    يكنـ ميل به غذا پيدا مي   ترشحات

 كـنم  مورد اين جريان مـن فكـر مـي          در د،كنبرانگيخته مي 

 چون نزديك به بلـوغ  ست ادختري كه سن چهارم يا پنجم 

ياد يـا مـن      اين سؤاالت براش پيش مي     ،يا  ديگه بالغ شده    

كنم احـساس  كه به عنوان يك مربي سر كالس صحبت مي   

 ولي براي پسر    بكنهپي  در پيهاي   كنم اشتياق داره سؤال   مي

   ".انگار اصالً  خوابه؛ انگار متوجه نشده

 از ديدگاه اين مربيان رشد و تكامل جسمي، جنسي        

و روحي انسان به هـم مـرتبط اسـت و آمـوزش سـالمت               

گيـري صـحيح هويـت جنـسي، نقـش            جنسي براي شـكل   

آمـوزان  جنسي، تفكر جنسيتي و احساسات جنـسي دانـش        
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ها معتقد بودنـد در حـال حاضـر بـراي             آن. است ضروري

آموزش سـالمت جنـسي در هـر سـني تفكيـك جنـسيتي              

دو جنس به   ها را براي هر يك از       اين آموزش .  وجود دارد 

صورت جداگانه و با زبان مخـصوص همـان جـنس الزم             

 معتقـد    مـدارس  تقريباً همه مربيـان بهداشـت     .  دانستند مي

بودند  اگر منبع آموزشي داشته باشـند و دانـش و مهـارت             

ها را به جـنس مخـالف       الزم را كسب نمايند  اين آموزش      

  . نيز ارايه خواهند داد

كـاوي جنـسي    ، كنج  بهداشت مدارس  اكثرمربيان   

گر بر نحوه عملكرد كودكان  بـه صـورت        را عاملي مداخله  

هـا شخـصيت كنجكـاو      آن. دانـستند هاي جنسي مـي   بازي

دانـستند ولـي از       كودك را مرتبط با فطـرت و غريـزه مـي          

عــاد جنــسي طــرف ديگــر عاليــم ايــن كنجكــاوي را در اب

ها عدم پاسـخ بـه        از نظر آن  . نندك رفتاري ناهنجار تلقي مي   

 موجـب بـروز     ت و ناديده گرفتن نيازهاي آموزشـي      االوس

ايـن مربيـان معتقـد بودنـد        . خواهـد شـد   كنجكاوي بيشتر   

آموزان اطالعات جنسي زيادي دارند و ممكن       بعضي دانش 

. ها را به صورت نادرست به ديگران منتقل نماينـد     است آن 

جنسي كودكان را نحوه توليـد مثـل،        موارد شايع كنجكاوي  

وت سزارين و زايمان طبيعي، پيـشگيري از        تولد نوزاد، تفا  

از . دانـستند بارداري،  فرق اندام تناسلي زنانه و مردانه  مي         

نظر اين مربيان كودكان به  اندام تناسلي خود توجـه ويـژه             

دخترهـا در مـورد بلـوغ پـسرها سـؤاالتي دارنـد و              . دارند

تر از سـن مدرسـه  در مـورد    كودكان حتي در سنين  پايين  

كنند و گاه والدين مهـارت كـافي          شان سؤال مي  نحوه تولد 

  . ها را ندارند براي پاسخ به آن

 سـال   20 ساله بـا     40نرگس  خانم  رسد كه     بنظر مي 

سابقه كار مربي بهداشت مدارس پسرانه از بروز كنجكاوي       

جنسي متأثر نيست بلكه به مديريت سيستماتيك رفتارهاي        

هـا هـر      نامـه  در بخـش  " :كنجكاوانه كودكان معتقـد اسـت     

 مـا در    .خـونن   محرمانه همـه اون رو مـي      نويسن  جايي مي 

س و اين جور چيزهـا رو       ي سك  مون متأسفانه مساله  جامعه

قضيه همـون بخـشنامه     .  همه كنجكاو شدن   و خيلي بستن 

گم آروم منظـورم اينـه كـه        اآلن كه من مي   .  محرمانه است 

ايــن اشــتباهي كــه كــرديم و روي ايــن مــساله ســرپوش  

 نذاشــتيم يــواش يــواش بــاز بــشه بايــد آروم گذاشــتيم و

  ".بفرستيم تو سيستم

ديپلم  بهداشت مدارس دخترانه فوق    حنا مربي خانم  

 فرزنــد حتــي ســواالت طبيعــي 4  سـاله متأهــل داراي  51

كودك را جنسي تلقي كرده و  ناتواني خـود را در كـسب              

آگاهي و مهارت بـراي رويـارويي صـحيح بـا كنجكـاوي             

مـن بـه عنـوان يـك مـادر خيلـي از            "  :كودكان قبول دارد  

دونم كه بخـوام تـو مدرسـه آمـوزش            چيزها رو واقعاً نمي   

اين يك روش آموزشي باشـه بـراي اوليـا كـه بتـونن              . بدم

مـثالً مـن    . هاشون رو چـه جـوري بـدن       جواب سؤال بچه  

 به مـن گفـت مامـان         سالش بود  5ودم پسر كوچيكم كه     خ

م ببيـنم مـن     خـوا مـي   و سزارين چـي؟    فرق زايمان طبيعي  

 اون موقع گفتم اگه جـواب        طبيعي بدنيا آمدم يا سزارين؟    

كنـه  اينو ندم خوب باالخره اين بچه كه اين سـؤال رو مـي        

اگـه بخـوام بـدم چـه        . كنـه ره از يك جـايي پيـدا مـي        مي

  "جوري؟

 معتقــد اســت بــا توجــه بــه پيــشرفت مينــا خــانم 

گـر بـراي    سازي فـردي، عـاملي مداخلـه      آوري، توانمند  فن

بـه  . آمـوزان اسـت   دانـش پاسخ صحيح به نيازهاي جنـسي     

اعتقاد وي  براي  پيشگيري از بروز رفتارهاي پرخطر بهتر            

ريزي دقيـق و واقعـي داشـته باشـيم و  بـراي              است برنامه 

ن فقط به حرف و صحبت بـسنده     آموزاسازي دانش توانمند

   .نكنيم

از نظــر اكثــر شــركت كننــدگان، تعريــف ســالمت 

در . ي صحيح جنـسي   ت از داشتن رابطه    اس جنسي عبارت 

يت جنسي سالم، اجتماعي شـدن،     اي هو اين خصوص عده  

اري و  تعامـل     مندي فردي، بهداشت فردي، عدم بيمـ       توان

. دانـستند را نيز سالمت جنسي مي     صحيح با جنس مخالف   

هـاي  منظـور سـالمت جنـسي در بچـه     كـه  پس از توضيح 

گوينـد  ي مـي  اي معتقد بودنـد در صـورت      ابتدايي است عده  

اي از نظر جنسي سالم است كه از مراحل رشد جنسي             بچه

خود آگاه باشد، بتواند رفتار جنسي خود را مديريت كند و           

ي جنـسي محافظـت       باشد از خود در برابر سواستفاده      قادر
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بعضي از مربيان  نيز معتقد بودند در صورتي فرد از           . نمايد

و آنـاتومي  نظر جنسي سالم است كـه از نظـر فيزيولـوژي         

گنـاه را از  سالم باشد و بتواند رفتـار سـالم را از ناسـالم و          

 آمـوزش سـالمت جنـسي را در          غير گناه تشخيص دهد و    

گيري صحيح هويت جنـسي، نقـش جنـسي،  تفكـر            شكل

 لذت بردن از جنـسيت خـود      جنسيتي، احساسات جنسي،  

ــش   ــسي  دان ــسمي و جن ــاهنگي ج ــؤثر  و هم ــوزان م آم

آمـوزان شـناخت   عتقد بودند وقتي دانشها مآن. دانستند  مي

از اندام تناسـلي، مراحـل مختلـف بلـوغ،  بهداشـت              كافي

بلوغ، بهداشت باروري، لقاح، تولد نوزاد و  ارتباط جنسي          

توانند با آگاهي و شـناخت خطـرات،    سالم داشته باشند مي   

شـان  رفتار جنسي صحيح نشان دهند كه متناسب با تكامـل      

  . رخطر پرهيز نمايندباشد و از رفتارهاي پ

گل سرخ آموزش جامعـه مبتنـي بـر رشـد و            خانم  

تكامل را بـراي مـديريت فطـرت و غريـزه ي كـودك در               

بلـه اگـه از  اول آمـوزش         " :دانـد   تكامل جنسيش الزم مي   

. شهدر آينده براي بچه هدايت شده مي      ،   آگاهي بديم  ،بديم

يعني براي خودش حالت هدايت شـده اسـت خطرهـا رو            

هاي اجتماعي رو مي شناسه به نظـر مـن          ، آسيب شناسهمي

وقتـي جنـسيت رو   . ها كم بشه  شه آسيب آموزش باعث مي  

براي اينا توجيه كنيم دختر بودن يعني چـي و پـسر بـودن              

خودشون وقتي پله پلـه بيـان   . گانهيعني چي و به زبان بچه    

   ".دوننرسن به سن بلوغ ميباال مي

ــي گ  ــا م ــرخ ، مين ــل س ــري گ ــددر جهــت فك  :وي

سالمت جنسي يعني بچه خـودش رو و جـنس خـودش            "

اشـته   شناخت كامـل د    ،كنه فرقي نمي  ،رو  و جنس مخالف    

 مراحـل مختلـف رشـد    ، داشـته باشـه   آگـاهي كامـل    ،باشه

چگـي وارد    بعـد از مرحلـه ب      كهبدونه  و  خودش رو بدونه    

شـه بعـد وارد مرحلـه جـواني         ميمرحله نوجواني و بلوغ     

ي داشــته باشـه و از خطــرات  شـه همــه اينـا رو آگـاه    مـي 

احتمالي اون  باخبر  باشه هم ايـن كـه بتونـه خـودش رو                

حفظ كنه تا يك فرد سالمي باشه هم از نظر جسمي رواني            

   ".و اجتماعي

ين مربيان معتقد بودند    ا :كنندگان  پيشنهادات شركت 

مشخـصي بـراي توانمنـد سـازي         دسـتورالعمل بهتر است   

رت الزم بـراي بيـان ايـن        آموزان داشته باشند و مهـا     دانش

ن را كـسب نماينـد تـا بتواننـد بـه            مطالب به زبـان كودكـا     

ها بـراي     نظر آن االت جنسي  پاسخ صحيح بدهند و از         وس

ريـزي  آمـوزان برنامـه   سازي دانش آموزي و توانمند   مهارت

آموزگـاران و    در ايـن رابطـه نقـش      . خصي نيـاز اسـت    مش

 بودند وقتـي    دانستند و معتقد  مديران مدارس را كليدي مي    

از طـرف سـازمان آمـوزش و         ايمنبع آموزشي تأييد شـده    

ها داده شود و جزء شرح وظـايف سـازماني          پرورش به آن  

ها باشد همه مربيان و مديران مدرسه موظف به اجـراي           آن

اين دسـتورالعمل خواهنـد بـود و در مـورد تـدوين بـسته          

آموزان   آموزشي متناسب و جامع براي تربيت جنسي دانش       

  . فاق نظر داشتندات

مربيان اعتقاد داشتند آموزش سـالمت جنـسي        ر  اكث

بايد توسط والدين آمـوزش ديـده شـروع شـود و  نحـوه               

دانـستند و   تعامل والدين با فرزنـدان را حـائز اهميـت مـي         

اي   هـا بـه گونـه       ها براي خانواده    پيشنهاد دادند اين آموزش   

گـوي سـؤاالت جنـسي        باشد تا در هـر دوره سـني پاسـخ         

در مورد استفاده از والدين بعنـوان منبـع   . دكانشان باشند كو

تعامـل خانـه و     . آموزشي به تفكيك جنسيت معتقد بودنـد      

  .دانستند مدرسه را در موفقيت اين آموزش ها مؤثر مي

هاي اين مربيان اقدام بـراي تغييـر        از اولين اولويت   

نگرش والدين بود و پيشنهاد دادند براي افزايش آگاهي از          

. ريـزي شـود   هاي گروهـي و مـدارس برنامـه         رسانه طريق

هـا را سـازمان     ترين ارگان تأثيرگذار در ايـن آمـوزش        مهم

  . دانستند صدا و سيما مي

 وسـيله  يـك  سيما و صدا  بودند مربيان معتقد  اين

 آموزشــي نيازهــاي اســت بهتــر و اســت جمعــي ارتبــاط

 فـيلم  تهيه در تا شود بنديدسته جامعه مختلف هاي گروه

 مـورد  مختلف سني هايگروه براي آموزشي هايبرنامه و

هـاي  از نظـر ايـشان وجـود آمـوزش        . استفاده قـرار گيـرد    

ــدين و    ــراي وال ــسي ب ــالمت جن ــه  س تخصــصي در زمين

توان  ها  كمك كند و  مي      تواند به ارتباط آن   فرزندانشان مي 
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گونـه   صدا و سيما، كتـب درسـي و مدرسـه ايـن            با كمك 

  .رهنگ جامعه نمودآموزش ها را جزء ف

 كودكـان بـراي شناسـايي جنـسيت بـه          ها  از نظر آن  

اندام تناسلي خود توجه ويژه دارند و از جمله مواردي كـه   

 آنـاتومي و    آموزان مطرح شد    نجكاوي جنسي دانش  براي ك 

بـراي رفـع ايـن      .   بـود  اوت اندام تناسلي زنانه و مردانه     تف

شـي  هـاي آموز    كنجكاوي كودكان پيـشنهاد شـد در كتـاب        

بخصوص درس علوم توضيحاتي در مورد آناتومي دستگاه        

  . تناسلي زنانه و مردانه آورده شود

هاي آموزشي در مورد بلـوغ     ها معتقد بودند بسته     آن

باشد و پيشنهاد دادند در اين منابع،         دختران در دسترس مي   

تناسـلي، شـناخت حـريم     هـايي در زمينـه  انـدام   آمـوزش 

هـا را   بـا جـنس مخـالف آن      جنسي، خطراتي كه در تعامل      

ري از بــارداري نيــز هــاي پيــشگي كنــد و روش تهديــد مــي

ها جـشن تكليـف دختـران سـوم           نظر آن  از .گنجانده شود 

گونـه    ي اين  سالگي فرصت مناسبي براي ارايه     9ابتدايي در   

  .ها است آموزش

اين مربيان معتقد بودند  براي آموزش پسران بـسته          

از  زشـي پـسران متفـاوت     و نيازهـاي  آمو    آموزشي ندارند   

به دليل نداشتن منبع آموزشي بـراي پـسرها         . دختران است 

كـه اكثـر      بـا ايـن   .  ها را ندارند    مهارت صحبت كردن با آن    

مربيان به آموزش بر اساس  جنسيت معتقد بودند و اعتقاد           

داشتند پسرها به صورت غريزي تفاوت جنسيت را حـس          

ت خــود را  خــانم ســؤاالكننــد و از مربيــان بهداشــت مــي

اعتقاد داشـتند اگـر منبـع آموزشـي داشـته            ولي پرسند  نمي

ها در مقطـع ابتـدايي        باشند مشكلي براي دادن اين آموزش     

راهنمايي بـه سـن      ها  پسران در مقطع       به عقيده آن   .ندارند

در اين مقطع مربي بهداشت ندارنـد و در          رسند و   بلوغ مي 

هـا    اين آموزش بينند، پيشنهاد دادند      اين زمينه آموزشي نمي   

يـك دسـتورالعمل     . ها ارايـه شـود      در قالب مراسمي به آن    

آموزشي براي جشن تكليف تهيه شود كـه شـامل مـسائل            

  . آموزان باشدبلوغ و سالمت جنسي دانش

ها معتقد بودند عـدم آگـاهي و دانـش كـافي در               آن

درگيـري    گـر بـراي     ل جنسي از عوامل مداخلـه     زمينه مسائ 

ــش ــو فكــري دان ــوزان ب ــوانآم ــش و ت ــازي  ده و دان مندس

آموزان در برخـورد بـا مـسائل جنـسي را بـه عنـوان            دانش

ــر     راه ــاي پرخط ــروز رفتاره ــشگيري از ب ــراي پي ــي ب حل

 . دانستند مي

 
جلــب مــشاركت و حمايــت : پيــشنهادات محققــان

ريـزي و تهيـه محتـواي         گذاري، برنامـه    والدين در سياست  

  .آموزش جنسي در مدارس

ي محتـواي    ايي در زمينه ارايه     مشاوران حرفه تربيت  

 .آموزش جنسي

تهيه منابع مبتني بر توسعه محله مـدار يعنـي بـا در             

 .نظر گرفتن بستر فرهنگي جامعه هدف

ها بـراي تغييـر نگـرش و افـزايش            استفاده از رسانه  

 .پذيرش بحث موضوعات جنسي در جامعه

دستورالعمل و راهنماي تربيت جنـسي كودكـان بـا          

  .حساسيت جنسي

در ايـن   هاي بدسـت آمـده        ررسي و آزمون تئوري   ب

 .كردهاي كميمطالعه با استفاده از روي

ــق  ــات عمي ــروه  تحقيق ــا گ ــر  ب ــر در   ت ــاي درگي ه

گيري مانند مديران و مـسؤلين در         گذاري و تصميم    سياست

  .موضوع مورد مطالعه

 

   گيري نتيجه  

دهـد مـشاركت جـدي     نتايج اين مطالعه نـشان مـي      

. هـاي جنـسي ضـروري اسـت       موزش آ ي  مدارس در ارايه  

هـاي    هـايي سياسـت     براي طراحي و اجراي چنـين برنامـه       

ســازماني، درك عميــق از بــستر فرهنگــي نهــاد مدرســه و 

اسـت   برنده و موانع الزامـي       عوامل پيش  خانواده، شناسايي 

. ها را افزايش داد     بخشي آن ها را توسعه و اثر       بتوان برنامه  تا

 ي دهــد كــه ارايــه ان مــينــه تنهــا نــش ايــن مطالعــه نتــايج

ت بلكه مـشكالتي  هاي جنسي موضوعي دشوار اس      آموزش

ـ را كه مربيـان در       كننـد روشـن      ستر مـدارس تجربـه مـي      ب

 ديگر نيز گزارش    ها در كشورهاي    اين محدوديت . سازد مي

ال موانـع آمـوزش جنـسي در ابعـاد          غـ در پرت . شده اسـت  

 معرفت شناسي، استنتاجي، رواني و اجتماعي بين معلمـان        
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در ايـن جهـت   ). Anastacio 2005(تبيين شـده اسـت   

عالوه بر ضرورت آمـوزش جنـسي در مـدارس، اصـولي             

هــا در كــشورهاي  ي ايــن آمــوزشبــراي افــزايش اثربخــش

يافته ساليان پيش ارايه شـده اسـت كـه تعامـل بـين           توسعه

 Denman and(هاسـت   مدرسه و خانواده از جملـه آن 

Wijewardene 1994 .(  

ده و مدرسـه مهـم شـناخته        هـاد خـانوا   چه دو ن    اگر 

اين مربيـان توانمنـدي كـافي بـراي توسـعه ايـن        شدند اما 

نهادها در دستيابي به تربيت و سالمت جنـسي كودكـان را            

هاي بازدارنده، كمبـود منـابع آموزشـي و           سياست. نداشتند

گـر در كمبـود    ساختار فرهنگي خانواده از عوامـل مداخلـه     

ي كودكـان در مدرســه  مهـارت مــديريت رفتارهـاي جنــس  

چنين قوانين سازماني و فرهنگ تعـامالت         شناسايي شد هم  

بين بخشي در ايجاد محدوديت  عملكـردي در ارتبـاط بـا      

  .  آموزش موضوعات جنسي مؤثر شناخته شد

گـر در رونـد       با توجه به اهميت فاكتورهاي مداخله     

ها  آموزان عوامل بازدارنده  اين آموزش   تربيت جنسي دانش  

هاي آموزشـي، ايجـاد     طه آموزش و پرورش سياست    در حي 

ها و  در      محدوديت در فضاي آموزشي و محدوده آموزش      

ها در جامعه، عـدم       حيطه نهادها، عدم پذيرش اين آموزش     

هـا نـسبت بـه مباحـث جنـسي            تمايل والدين و نگرش آن    

والـدين اعتمـاد كـافي بـه مهـارت معلمـان در             .  باشـد   مي

د بنابراين  تعامل الزم بين خانـه   راهنمايي كودكانشان ندارن  

رسـد ايـن مربيـان بـه          ه نظـر مـي    ب. و مدرسه وجود ندارد   

خود اطمينـان دارنـد ولـي آمـوزش جنـسي در             يمند توان

  . دانستند مدارس را در حوزه حريم فردي مي

 شد سه عامل اصلي مرتبط بهم پيدا        در اين مطالعه    

  :اند دهوانمندي عملكردي مربيان مهم بوكه در ادراك و ت

سياست و فرهنگ سازماني كه نقش محدود كننـده         

و بازدارنــده در عملكــرد مربيــان دارد و عــدم حمايــت و 

ــتقالل آن  ــاهش اس ــث ك ــت باع ــديريت   ممنوعي ــا در م ه

  . باشد آموزان مي رفتارهاي جنسي دانش

ها  قدرت تصميم گيري والدين، ديدگاه و نگرش آن   

در كـاهش   در مورد تربيت جنسي كودكـان عـاملي ديگـر           

محققينـي در   . هـا اسـت     استقالل مربيان براي اين آمـوزش     

انگلستان، بعلت نقش مهم والدين بعنوان افـراد اصـلي در           

برنامـه هـاي توانمنـد سـازي        تربيت جنـسي كودكـان بـر        

منـدي   آنها معتقدنـد كـه ايـن تـوان       . دارندها تأكيد    خانواده

تعامل بين آموزگاران و والـدين را تقويـت خواهـد نمـود             

)Turnball et al. 2008 .(  

آموزان در زيست شناسي، ذات و       هاي دانش   تفاوت 

ها از عواملي است كه در نتيجـه آن            فطرت و كنجكاوي آن   

آمـوزان    آموزش جنسي در بعضي موارد براي تمـام دانـش         

يك كالس يكسان و در بعضي موارد به صـورت مـوردي            

جنس بـه  ها  براي هر يك از دو  اين آموزش . باشد  الزم مي 

صورت جداگانه و با زبان مخـصوص همـان جـنس الزم             

رشد و تكامل سـالمت جـسمي، جنـسي و روحـي            . است

انسان به هم مرتبط است و آموزش سالمت جنـسي بـراي            

 جنـسي، تفكـر     نقـش گيري صحيح هويـت جنـسي،         شكل

آموزان، كـار مربيـان را        جنسيتي و احساسات جنسي دانش    

هـا مهـارت و      عنـا كـه آن    كند بدين م    با پيچيدگي همراه مي   

علم كافي در تفكيك رفتارهـاي جنـسي بـا منـشأ زيـست              

  . شناختي را با ديگر رفتارها ندارند

هاي تربيت جنسي     از ديدگاه اين مربيان از اولويت      

تغيير فرهنگ در ابعاد نهادها و سازمان بـراي         آموزان    دانش

ايي در آموزش جنسي جامع در        تربيت نيروي انساني حرفه   

بـاز بينـي و     هـا،     سازي براي اين آموزش      و فرهنگ  سمدار

ــت  ــعه سياس ــاروري   توس ــت ب ــاي بهداش ــسي در -ه جن

هاي ذي ربـط، دسـتورالعمل، محتـوي و پروتكـل             سازمان

، تـأمين منـابع آموزشـي     ،  هـا   مشخص بـراي ايـن آمـوزش      

ــن    ــراي اي ــان ب ــش و آگــاهي و مهــارت مربي ــزايش دان اف

دانـش،  ان در نمندسازي والدين بـويژه مـادر     تواها،    آموزش

مـشاركت و   ،  نگرش و رفتـار در تربيـت جنـسي كودكـان          

ارتقاي تعـامالت خانـه و      ،  حمايت والدين در نهاد مدرسه    

  . تعيين گرديد مدرسه
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