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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
343-360، ص 1394اردیبهشت

بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان

1دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)/ زهرا وقاري زمهریر

2امه ریزي درسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد برن/ زهرا حجازي

3دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی، دانشگاه فردوسی مشهد/ ساناز عبیري

4دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/ محمود سعیدي رضوانی

چکیده
هدف این پژوهش، بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (دانش آموزان) بود که 

6/67درصد مرد و 5/29نفري (247یمایشی انجام شد. این پژوهش، در شهر مشهد با نمونه با روش پ
سوالی در دو مولفه کلی نگرش و کـنش گـردآوري   40درصد زن) صورت گرفت. داده ها با پرسشنامه 

و درکـنش،  69/2شد. میانگین نگرش (درطیف لیکرت با حداقل، عدد یک و حداکثر عدد سـه) معـادل  
ت آمد. یافته ها نشان داد بین نگرش مادران و پدران به تربیت جنسی تفاوت معنادار نبوده، به دس51/2

اما در کنش به تربیت جنسی تفاوت، معنادار بود و مادران در مولفه هـاي راهنماییهـاي ارائـه شـده در     
صـیالت  زمینه دین، اخالق و آینده جنسی بیشتر از پدران مداخله می کردنـد. همچنـین والـدین بـا تح    

لیسانس و باالتر نگرش مثبت تري به مولفه باورِ تربیت جنسی داشتند، در حالی کـه والـدین بـا همـین     
فرزندي و ارایه دانش،پایین تر ازسـطوح  -تحصیالت در دو مولفه کنش تربیت جنسی یعنی رابطه والد

نقطـه بـرش   تحصیلی دیگر بودند. سطح مطلـوب درایـن پـژوهش، بـه طـور معنـادار بـاالتر بـودن از         
=) بود. طبق یافته ها، نگرش والدین در سطح مطلوب و کنش آنان  در سطح نسـبتا  x=2,5درصدي (75

بـه نفـع   _مطلوب قرار داشت. به بیان دیگر بین نگرش وکنش والدین به تربیت جنسی تفاوت معنادار 
الدین مواجه بود. بر خالف تصور غالب که آموزش هاي مربوط به تربیت جنسی با مقاومت و-نگرش

خواهد شد، براساس این پژوهش مشخص گردید اکثریت والدین آمادگی نسبی الزم جهـت ارائـه ایـن    
آموزش ها به دانش آموزان را دارند. درعین حال الزم است براي گروه اقلیت ِمخـالف، قبـل از شـروع    

آموزش ها جلسات توجیهی تدارك دیده شود. 
، نگرش، کنش، والدین.تربیت جنسیِ فرزندان: کلیدواژه ها

1 . zahra.curriculum.student@gmail.com
2 . Hejazi.um.curriculum@gmail.com
3 . sanaz.abiri69@gmail.com
4 . saeedy@um.ac.ir
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مقدمه
جنسـی تکامـل درمهمـی دوراننوجـوانی دورهوبـوده بیداريوبلوغسننوجوانیسن

مسیرایندرکهمشکلیاما. کندمیطلبراجنسیصحیحتربیتوهدایتضرورتکهاست
کـه اسـت عـواملی ازکـاذب، حجـب یاخبري،بیونادانیمتاسفانهکهاستاینداردوجود

ازمهـم دورانایـن بـه مربوطواقعیاتوحقایقمربیانووالدینتاشودمیآنازمانعموماع
:1383فراهـانی، فرمهینـی (برسـانند وياطالعبهاصولیوصحیحروشبهرانوجوانزندگی

1(
ازبسـیاري جـاي جنسی،تمایالتبهمربوطاحساساتنیرومندتاثیراتنوجوانی،دورهدر

ورویـدادها، تـرین مهـم ازبلـوغ يواقعهتردید،بدون. گیردمیراذهنیاهیممفوتصورات
کـه اسـت پرتالطمـی دوراننوجـوانی . اسـت انسـان زندگیمراحلترینحساسازنوجوانی
.)1381:16همکاران،وحسنی(داردهمراهبهرااجتماعیوروانیجنسی،جسمانی،تغییرات

تکاملبردهدمیرخنوجوانیطیدرکهاجتماعیوختیشنافیزیکی،هورمونی،تغییرات
مـی تاثیرنوجوانجنسیتبرکهتکاملیتغییراتتماممیاناز. گذاردمیتاثیرنوجوانانجنسی
تصـویر بـر ژرفـی تـاثیر تغییـرات اینتمامی. باشدنمیمشهودبلوغاندازهبههیچکدامگذارد
مـی قـرار بسـیار روانـی وفیزیکیتغییراتتاثیرتتحنوجوان. گذاردمیجابرنوجوانذهنی
).1386:94عزیزاده و همکاران،فروزي(گیرد

تربیـت همچـون آنابعـاد سـایر کنـار درکـه اسـت تربیـت ابعـاد ازیکی1جنسیتربیت
.)1380:135قائمی،(استطرحقابل... واخالقیعقالنی،اجتماعی،
هـدایت، ضـوابط، وآدابآمـوزش شاملتربیتیبیرتداواقداماتمجموعهجنسی،تربیت

درجنسـی غریـزه رشـد موجباتکهاست،درستیهايروشواصولکارگیريبهومراقبت
نحـو بـه غریـزه ایـن ازبتواندیانمایدفراهمراکودكجنسیشخصیتتکاملوتعالیجهت

فرمهینـی نظـر طبـق ).2،1382:59دیفریتـاس (کنداستفادهاجتماعیوفرديرشددرمطلوب
مباحـث ومسـایل يکلیهبلکهنیست،جنسیآمیزشآموزشجنسی،تربیتازمنظورفراهانی
) روانـی وفیزیولوژيهايتحول( بلوغبهمربوطمسایلآموزشجنسیت،وجنسبهمربوط
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.شودمیشاملرا... وجنسیيغریزهتعدیلوکنترلاخالق،وعفتآموزش
ايگونـه بـه رافـرد کـه اسـت ایناسالمیدیدگاهازجنسی،تربیتازصودمقحقیقتدر
بـه دهـد؛ تشخیصجنسیمسائلدرراحراموحاللرسید،بلوغسنبهوقتیکهکنیمتربیت

اسـالمی عفـت رسـم وراهوبپرهیـزد بندوباريبیازباشد؛آگاههمسريوزناشوییوظایف
.)1387:52ان،فقیهی و همکار( باشداوخويوخلق

اسـت ایـن جنسیتربیتزمینهدرامینینظربامطابقپژوهشگرانمرادحاضرپژوهشدر
شـیوه کـارگیري بـه ازاسـت عبارت،1جنسیآموزشازفراترمعنايیکدرجنسیتربیتکه

غیرسالمجنسیرفتارهايوصفاتزدودنوسالمجنسیرفتارهايوصفاتایجادبرايهایی
.)1368:199امینی و همکاران، (انساندر

زمـان ازبـیش جنسـی مسائلدربارهنوجوانانوکودکانبهدادنآگاهیلزومعصرایندر
ایندراستالزماست،شدهبیشترازدواجتابلوغفاصلهکهامروزه.شودمیحسگذشتههاي

شـیوع . شوددادهناننوجوابهانحرافبروزواجتماعیمفاسدزمینهدرالزمهشدارهايفاصله
تلویزیـون، ( جنسـی ارتبـاط انگیزشگرفوسایلوجنسیکنندهتحریکوبرانگیزندهوسایل
).9: 1383فراهانی،فرمهینی(استزدهدامنمسالهاینبههم) اینترنتماهواره،ویدئو،

ولمسئمادرانوپدران. استایرانیهايخانوادهانگیزچالشموضوعاتازجنسیتربیت
ازیکـی جنسـی تربیتزیرا،باشندتفاوتبیخودفرزندانجنسیغریزهبهنسبتتوانندنمی

اسـت ممکـن آندرغفلتـی واشـتباه اندكکههاستتربیتانواعترینحساسودشوارترین
).1368:337امینی و همکاران،(بکشاندفسادواديبهراکودکان

موضوعاتبلکهماندنمیمبتذللغتیکمیشههجنسیموضوعاتکهبدانندبایدوالدین
.)97: 1386عزیزاده و همکاران،فروزي(باشدمیهاانسانزندگیمهمهايجنبهازجنسی
نسبتوالدیننگرشورفتاربلکهکندنمیکفایتاطالعاتارائهصرفجنسیتربیتدر

).1328قائمی،( ردداسزاییبهاهمیتآموزشکارآمديواثربخشیدرجنسیاموربه
مادرهـایی وپـدر . استحساسمرحلهاینازگذربراينوجوانبهکمکدروالدیننقش

بـا تواننـد مـی بهتـر بفهمنـد، وکننددركراخودنوجوانخاصشرایطوموقعیتبتوانندکه
انندبرسمقصودمنزلسربهرانوجوانالزم،راهنماییباونمودههمدلیوهمراهیخودفرزند

1 Sexual Instruction
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).4:همکارانونژادسبحانی( 
خودفرزندانبهراجنسیمسائلمسلم،فرضدوبربنابایدوالدین) 1995(1کیمننظربه

مربـی یـک هماننـد راجنسـی مسـائل يدربارهکافیدانشيزمینهوالدین) 1: دهندآموزش
يحیطـه درزندان،فربهجنسیمسائلآموزشبرمبنیتصمیمگرفتن) 2. دارندماهروخوب

).1387:62فقیهی و همکاران،(است والدینخوداختیارات
اززیـرا دانـد، مـی تربیـت هايبخشدشوارترینازراجنسیتربیت) 2004(2واندرماسن

حیـا وحجـب دیگر،سويازوبودهجنسیغرایزسرکشیباهمراهنوجوانیدورانطرفیک
چههرجنسیدركدرراآنانسردرگمینیز،خودزندانفربهجنسیاطالعاتارائهدروالدین
).5:همان( افزودخواهدبیشتر

ومـادر وپـدر موقعبهراهنماییعدمونوجوانانذهندرهاسوالبرخیماندنپاسخبی
هـاي فعالیـت آننتیجـه وشـده منحـرف آشنایانودوستانازاطالعاتکسببهمنجرمربیان
نوجوانـان مـورد دروالـدین هـاي نگرانـی بزرگتـرین از. باشـد مـی جنسیزودرسوناسالم

بحـث بـراي الزمآمـادگی والـدین ازبسیاريواستجنسیتحریکاتدرنوجوانانگرفتاري
دارنـد اعتقـاد مسـئولین بنـابراین . ندارندراخودنوجوانانباجنسیموضوعاتمورددرکردن
عزیـزاده و  فـروزي (اسـت بهداشـتی امـور ینشـاغل ومدارسوالدین،عهدهبرجنسیتربیت

).1386:94همکاران،
. موثرنـد کودکـان جنسینقشیادگیريدرمادرانازبیشپدرانکهانددادهنشانمطالعات

هـاي گیـري تصـمیم درکـه هسـتند پـدرانی دارايبیشـتر دارند،مردانهايروحیهکهپسرانی
. انـد داشـته خـانواده محـیط درراغـالبی یتشخصخانوادگیهايانضباطتنظیموخانوادگی

وهسـتند مـادر کنـار درعمـدتا زیرا،استکمترمشکالتاغلبدخترانمورددرخوشبختانه
خانـه درپـدر نبـود بـا اغلـب پسرانمتاسفانهولی. دارندروپیشدررامادرالگوپذیريبراي

سبحانی( باشندمیالگویرتغیبهمجبورصحیح،جنسینقشآموزشبرايوشوندمیمواجه
).3:همکارانونژاد

کـودکی، دوراندرجنسـی یـادگیري تجـارب يعمدهقسمتکهدهدمینشانتحقیقات

1 Cayman
2 Wandrmasn

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


347
برخـورد نـوع ورفتـار درکـودك جنسبهآگاهانهتوجهولیاست؛مادروپدردخالتبدون

دختـر بهنسبتبیشترينتخشوباهابچهپسرباهاخانوادهدرمثالاست؛موثربسیاروالدین
لبـاس ودختـران بـه دختـر جنسیتبامناسبهايلباسپوشاندنبهیاشودمیرفتارهابچه
میدادهاهمیتپسرانودخترانبرايمناسبرفتارهايیادآوريوپسرانبهپسرمناسبهاي

ــهشــود؛ ــمازاغلــبکــهطــوريب ــرینمه ــیآدابت ــهخــانوادهدرتربیت ــیشــمارب رودم
.)1373احمدي،(

بـا دهنـده آگـاهی روشازغربـی، کشورهايدروالدین،بیشترکهانددادهنشانمطالعات
مینظربه. دهندمیترجیحراروشایننیزنوجوانانبیشتروکنندمیاستفادهکافیاطالعات

دهکننپیشگیريوگرهدایتدهنده،آگاهیرشد،سنینبامتناسببایدآموزشیروشکهرسد
بایـد خیـالی ونامفهوماطالعاتدادنیاهاپرسشگرفتننادیدهازبنابراینباشد؛انحرافاتاز

دارعهـده خـود، مطلـوب، آموزشـی هـاي شـیوه یـادگیري بـا والدیناستبهتروشودپرهیز
).1387:61فقیهی و همکاران،(شوندفرزندانجنسیآموزش

نمـودن فـراهم زمینهدروالدینصالحیتمیزانبررسیعنوانتحتتحقیقیدر1سایانسیرا
کـه هـایی خـانواده درجنسـی آمـوزش کـه نمودهگزارشکودکانجنسیآموزشهايبرنامه
.داردقرارباالییسطحدراستبهترخانوادهاعضايبینارتباط

اسـت ممکـن منـزل درآمـوزش نویسدمیخودتحقیقیگزارشدر1995سالدر2بروك
آمـوزش هـاي برنامـه بهنسبتنوجوانانجنسیرفتارهايبرمثبتتاثیرنظرازبهتريفرصت
).1386:95عزیزاده و همکاران، فروزي( باشدداشتهمدارسجنسی

دررافنالنـدي آمـوزان دانـش ومعلمـان هـاي دیدگاهخود،پژوهشدر) 2008(3کونتوال
والـدین هايدیدگاهمبنايبرذکور،مپژوهشگران. دادندقراربررسیموردجنسیتربیتزمینه

دارايخـود فرزنـدان بـه جنسـی مسـائل آمـوزش وانتقالبهنسبتآنهاکهاند،کردهگزارش
انجامراکاراینايحرفهمعلمانومدارسکهدهندمیترجیحونبودهکافیاطمینانواعتماد
)175و1390:174همکاران،وامینی(بدهند

1 Sayansyra
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بـه راجـع درسـی واحـد یـک داشـتن بـا والدینبیشتردادنشان) 1991(1ادلويپژوهشی
.بودندموافقفرزندانشانمدارسدرجنسی،آموزش

شرکتازدرصد18فقطآنها،پژوهشدراندکردهاظهار) 1993(2ادویروپاریسیکینگ،
بـا جنسـی مسـائل بـه راجـع بودنـد، نگذرانـده ايجنسـی آمـوزش يدورههیچکهکنندگان

دیـده جنسیآموزشکهآنهاییدرصد5/86کهصورتیدربودند؛کردهگووگفتکودکانشان
مـورد هـاي پرسـش ازیکـی . داشـت گووگفتفرزندانشانباجنسیمسائلبهراجعبودند،
بـراي جنسـی آمـوزش يدورهیکگذراندنآیاکهاستبودهاینپژوهشگرانازبرخیتوجه
درفرزندانشـان، بـا جنسیمسائليدربارهبحثبرايآنهاتمایلبردرازمدتیآثارجوانافراد
تـاثیرات آموزشیهايدورهایناستدادهنشانمتعدديمطالعاتخیر؟یاخواهدداشتآینده

).54و1387:53فقیهی و همکاران،(استداشتهکنندهشرکتاعضايبردرازمدتی
جنسـی تربیـت دراصـلی افـراد عنـوان بهنوالدیمهمنقشعلتبهانگلستاندرمحققینی

توانمنـدي ایـن کـه معتقدنـد آنهـا . دارندتاکیدهاخانوادهتوانمندسازيهايبرنامهبرکودکان
).Turnbul،2008(نمودخواهدتقویتراوالدینوآموزگارانبینتعامل

تربیـت چگـونگی ارزیـابی عنـوان بـا ) 1384(همکـاران ونـژاد سبحانیتحقیقهايیافته
میـزان میـانگین کـه اسـت، آنمویدکرکلرمدلاساسبراصفهانشهرهايخانوادهدرجنسی
جنسـی، بهداشـت یعنـی جنسـی، تربیتاصلیهايحوزهبهاصفهانشهرهايخانوادهتوجه

درتحقیـق، اینازحاصلنتایج. استمتوسطسطحازترپایینجنسیيوآیندهجنسیاخالق
انجـام روش. اسـت خـود فرزنـدان جنسـی تربیـت زمینهدرهاخانوادهتوانینابیانگرمجموع
. اندبوده1383سالدراصفهانشهرهايخانوادهکلیهشاملآماريجامعهوتوصیفیپژوهش

گیرينمونهروشازاستفادهبااصفهانشهرازخانواده473تعدادنمونه،آماريبرآوردازپس
گیـري انـدازه ابـزار . انـد شـده انتخـاب سادهتصلدفیوحجمبامتناسبايطبقهاي،خوشه

روشازهـا دادهآماريتحلیلوتجزیهمنظوربه. استبودهساختهمحققسوالی48پرسشنامه
تـوکی تعقیبـی هـاي آزمـون ومتغیـره، تکجملهازاستنباطیهمچنینوتوصیفیآمارهاي

.استشدهاستفاده

1 Adlvy
2 King, Paris and Advyr
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بـه نسـبت منفینگرشوالدیناکثریتکهدهدمینشان) 1382(کرماندردیگريمطالعه

مطالعهموردنمونهتعداد. استتوصیفینوعازمطالعهاین. داشتندنوجوانانشانجنسیآموزش
صـورت بـه کرمـان شـهر گانـه 5منـاطق ازوايخوشهروشبهگیرينمونه. بودندنفر554

آزمـون ازاسـتفاده بـا وSPSSافزارنرمطتوستحقیقهايداده. استگرفتهصورتتصادفی
ایـن نتایج. استگرفتهقرارتحلیلوتجزیهموردتوکیوفیشروکايمربع،ANOVAهاي

میپیشنهادرازمینهایندروالدیناطالعاتافزایشواجتماعیسطوحدرنگرشتغییرمطالعه
.کند

ازایرانـی آمـوزان دانـش جنسـی بیتترتبیینعنوانباپژوهشیدرهمکارانوابوالقاسمی
طراحینگرجامعهرویکردازاستفادهباکیفینوعازکهابتداییمدارسبهداشتمربیاندیدگاه

والـدین توسـط بایـد جنسـی سالمتآموزشبودندمعتقدمربیاناکثرداشتند؛بیاناست،شده
ودانسـتند مـی اهمیـت حـائز رافرزنـدان بـا والـدین تعاملنحوهوشودشروعدیدهآموزش
گويپاسخسنیدورههردرتاباشدايگونهبههاخانوادهبرايهاآموزشایندادندپیشنهاد
تفکیـک بـه آموزشیمنبعبعنوانوالدینازاستفادهمورددر. باشندکودکانشانجنسیسواالت
در. دانسـتند میثرموهاآموزشاینموفقیتدررامدرسهوخانهتعامل. بودندمعتقدجنسیت

تکنیـک ازاستفادهبا. اندشدهانتخابداوطلبانهوهدفبرمبتنیروشبههانمونهمطالعهاین
تئـوري وموضـوعی روشبههادادهواستشدهآوريجمعاطالعاتمتمرکزگروهیبحث

.استشدهتحلیلوتجزیهپایه
روشبـه راوالـدین نسـی جآمـوزش نیازهـاي 1384سـال درهمکـاران ومقـدم صـادق 

پاسـخ بـه قـادر مـادران درصـد 9/25تنهاکهدادنشاننتایجوکردندبررسیتحلیلی-توصیفی
رامـادران توانمندسـازي وآمـوزش اهمیـت نتایج. بودندفرزندانشانسواالتبهصحیحگویی
.دهدمینشان

ونگـرش همزمـان بررسیموضوعباتحقیقیکهدادنشانشدهانجامتحقیقاتبرمروري
ازبرخـی گرچـه اسـت، نگرفتـه صـورت کشورداخلدرجنسیتربیتزمینهدرکنش والدین

اینتفاوتاست،مرتبطحاضرتحقیقمسالهبهمستقیمغیرطوربههاپژوهشدیگرهايیافته
تربیـت نسـبت والـدین نگرشبررسیبرعالوهکهاستایندرفوقهايپژوهشباپژوهش
کـنش هـاي مقولـه همچنـین ودیـن؛ اخالق،شناخت،باور،شاملنگرشیهايهمقولجنسی،

کـه استآنبرتالش. استگرفتهقراربررسیموردآیندهواخالقدین،شناخت،باور،شامل
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جنسـی تربیـت شـرایط واوضـاع يصـادقانه تحلیـل درموثرومفیدگامیبتواندمختصراین
.برداردنوجوانان

هشفرضیه هاي پژو
داردوجودمعناداريتفاوتوالدینجنسیتحسببرجنسیتربیتبهنگرشدر-1
.داردوجودمعناداريتفاوتوالدینجنسیتحسببرجنسیتربیتبهکنشدر-2
وجـود معنـاداري تفاوتدر نگرش به تربیت جنسی براساس سطوح تحصیلی مختلف-3
.دارد

معناداري وجود دارد.تفاوتتربیت جنسی براساس سطوح تحصیلی در کنش نسبت به-4

سواالت پژوهش
آیا بین نگرش و کنش والدین در زمینه تربیت جنسی تفاوت معناداري وجود دارد؟-1
آیا نگرش والدین به تربیت جنسی در سطح مطلوبی قرار دارد؟-2
آیا کنش والدین در زمینه تربیت جنسی در سطح مطلوبی قرار دارد؟- 3

روش پژوهش
نسـبت والـدین کنشونگرشآندرکهداردقرارپیمایشیمطالعاتزمرهدرپژوهشاین

مشـهد شـهر درساکنوالدینپژوهش،جامعه. گرفته استقراربررسیموردجنسیتربیتبه
گردیـد.  تعییننمونهنفرحجم247تعداددسترسدرگیرينمونهروشبهتوجهباکهاندبوده

شـامل بخـش، دودرسـوال 40شـامل کـه ساختهمحققپرسشنامهازهادادهگردآوريجهت
)بودیـن ) 4اخالق) 3دانش) 2باور) 1برمشتملمقوله4درکهسوال20بانگرش)الف
) 3دانشیاطالعاتارایه) 2فرزندي-والدرابطه) 1برمشتملمقوله5درکهسوال20باکنش
آیندهزمینهدرهاییراهنماییارایه) 5دینیهايراهنماییارایه) 4اخالقیهايراهنماییارایه

ایـن بـر . گردیـد استفادهکرونباخآلفايازپایاییضریبمحاسبهجهت. گردیدتدوینجنسی،
دومبخـش بـراي و84/0معـادل پایـایی ضریب) نگرش(پرسشنامهنخستبخشبراياساس

باهادادهتحلیلوتجزیهجهت. آمددستبه91/0پرسشنامهپایاییضریبکلیطوربه،92/0
وابستهTوتک متغیرهANOVA،TآماريهايآزمونازSPSSايرایانهافزارنرمازاستفاده
.گردیداستفاده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


351
یافته ها 

الف) یافته هاي توصیفی
درصـد توسـط   6/67درصد پرسشـنامه توسـط پـدران و    5/29نتایج پژوهش نشان داد که 

مادران تکمیل گردید. 
خص هاي آماري میانگین و انحراف معیار را  بـراي تمـام متغیرهـاي مـورد      ) شا1جدول (

مطالعه نشان می دهد. بر اساس نتایج قابل مشاهده بین نگرش و کنش بطور کلـی در انحـراف   
) .47/0و کنش= 3/0معیار اختالف زیادي وجود دارد(نگرش= 

) شاخص هاي آمار توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه  1جدول (
ــرا ف انحــــ

معیار
میانگین تعداد متغیر ها

30/0 69/2 247 نگرش
33/0 90/2 247 دین
31/0 78/2 247 دانش
39/0 74/2 247 اخالق
62/0 28/2 247 باور
47/0 51/2 240 کنش
46/0 69/2 240 فرزندي-رابطه والد
63/0 63/2 240 راهنمایی دینی
54/0 54/2 240 ارایه اطالعات دانشی
55/0 48/2 240 راهنمایی اخالقی
66/0 15/2 240 راهنمایی دربـاره آینـده   

جنسی

ب) یافته هاي مربوط به فرضیه ها
معنـاداري تفـاوت والـدین در نگرش به تربیت جنسی بر حسب جنسـیت : اولفرضیه

Tآزمـون ازجنسـی تربیـت بـه نسـبت والـدین نگرشهايمولفهمقایسهجهت.داردوجود
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است. مطابق با نتایج بدست آمده شدهخالصه2شمارهجدولدرنتایجکهشداستفادهمستقل
بین جنسیت والدین وهیچ یک از مولفـه هـاي نگـرش بـه تربیـت جنسـی تفـاوت معنـا داري         
مشاهده نشد که نشان دهنده رد فرضیه اول می باشد. بنابراین پـدران و مـادران در نگـرش بـه     

.تربیت جنسی با یکدیگر اختالفی ندارند

جنسیتربیتبهنگرشو مولفه هايوالدینجنسیتنقش،Tآزمون) 2(جدول
Pمقدار Tآماره تعداد انحراف معیار میانگین مقیاس ها  

29/0 28/1 167 62/0 23/2 مادر باور
73 64/0 35/2 پدر

635/0 246/0 167 303/0 78/2 مادر دانش
73 343/0 77/2 پدر

457/0 331/0 167 321/0 91/2 مادر دین
73 347/0 89/2 پدر

326/0 058/0 167 385/0 73/2 مادر اخالق
73 428./ 74/2 پدر

معنـاداري تفـاوت والـدین جنسـیت حسببرجنسیتربیتبهکنشفرضیه دوم: در
مستقلTآزمونازجنسیتربیتبهنسبتکنش والدینهايمولفهمقایسهجهتدارد .وجود

بطور کلی بین جنسـیت والـدین و   .استشدهخالصه3شمارهجدولدرنتایجکهشداستفاده
) بطوریکه = 152/11Fو=p/001کنش آنها به تربیت جنسی تفاوت معنا داري وجود دارد (

) 3مشاهده شد. همچنین با توجه بـه نتـایج جـدول (   35/2و پدران 60/2میانگین براي مادران 
نسیت والدین با سه مولفه کنش در تربیت جنسی یعنی راهنمایی هاي ارائه شده در زمینه بین ج

دین و اخالق و آینده جنسی تفاوت معنا داري وجود دارد. با توجه به یافته ها فرضیه فوق تنها 
در سه مولفه راهنمایی هاي ارائه شده در زمینه دین و اخالق و آینده جنسی تایید مـی شـود و   

،دینزمینهدرشدهارائههاين گفت مادران کنش مطلوب تري در سه مولفه راهنماییمی توا
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آینده جنسی نسبت به پدران دارند.واخالق

جنسیتربیتبهکنشدر مولفه هايوالدینجنسیتنقش،Tآزمون) 3(جدول

Pمقدار Tآماره تعداد انحراف معیار میانگین مقیاس

07/0 7/1
163 43/0 73/2 مادر -رابطه والد

70فرزندي 51/0 62/2 پدر

10/0 02/4
163 47/0 65/2 مادر

دانش
70 59/0 32/2 پدر

01/0 18/2
162 566/0 72/2 مادر

دین
70 677/0 52/2 پدر

001/0 36/4
163 462/0 58/2 مادر

اخالق
70 609/0 26/2 پدر

018/0 04/3
162 608/0 24/2 مادر

آینده
70 714/0 96/1 پدر

تفـاوت فرضیه سوم: در نگرش به تربیت جنسی براساس سـطوح تحصـیلی مختلـف   
کـه  اسـتفاده شـد.  ANOVAبراي تحلیل این فرضیه از آزمـون آمـاري   دارد. وجودمعناداري

ن بـی 4) گزارش شده است. با توجه به نتـایج قابـل مشـاهده در جـدول    4نتایج آن در جدول (
سطح تحصیالت و باور والدین نسبت به تربیت جنسـی رابطـه معنـاداري وجـود دارد؛ بـراین      
اساس بین لیسانس و باالتر از لیسانس و زیر دیپلم اختالف معناداري مشاهده گردید. میـانگین  

، فـوق  29/2، دیـپلم=  03/2براي هر سطح تحصیلی در مولفه باور عبـارت اسـت از: ابتـدایی=    
.بنـابراین افـراد داراي مـدرك تحصـیلی     47/2، باالتر از لیسانس= 42/2لیسانس=، 22/2دیپلم= 

لیسانس و باالتر از آن  باور مطلوب تري نسبت به تربیـت جنسـی دارنـد. همچنـین از تحلیـل      
نتایج جدول فوق مشخص گردید بین سطح تحصـیالت و سـه مولفـه دانـش، دیـن و اخـالق       

رضیه سوم تنها در مولفه باور به تربیت جنسی تاییـد مـی   تفاوت معنادار وجود ندارد. بنابراین ف
شود.
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مولفـه هـاي   زمینـه درتحصـیالت والـدین  سطحنقش،ANOVAآزمون)4(جدول
جنسیتربیتبهنگرش

اخالقدیندانشباور
ســـــطح 
تحصیالت

F55/352/12/163/1
P-value008/0197/0312/0167/0

تربیت جنسی براسـاس سـطوح تحصـیلی تفـاوت    فرضیه چهارم: در کنش نسبت به
اسـتفاده شـد. نتـایج    ANOVAبراي تحلیل این فرضیه از آزمون آماري معناداري وجود دارد. 

بین سـطح تحصـیالت و سـه مولفـه     5) ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول 5در جدول (
و آینـده جنسـی رابطـه    کنش در زمینه تربیت جنسی شامل ارائه راهنمایی هاي دینی، اخالقـی  

فرزند و دانش ارائـه شـده   -معناداري مشاهده نشد اما در دو مولفه دیگر کنش یعنی رابطه والد
در زمینه تربیت جنسی با تحصیالت والدین رابطه معناداري وجود دارد. میانگین به دست آمده 

ابتـدایی=  فرزنـدي عبـارت اسـت از:   –براي هر یک از سطوح تحصیلی در مولفه رابطه والـد  
؛ و در مولفـه  49/2، باالتر از لیسانس= 75/2، لیسانس= 82/2، فوق دیپلم= 64/2، دیپلم= 77/2

، 54/2، دیـپلم=  62/2ارائه اطالعات دانشی میانگین سطوح تحصیلی عبارت است از: ابتـدایی=  
نهـا  . براین اساس فرضـیه چهـارم ت  21/2، باالتر از لیسانس= 65/2، لیسانس= 56/2فوق دیپلم= 

فرزند و دانش ارائه شده در زمینه تربیت جنسی تایید شـد. مطـابق بـا    -در دو مولفه رابطه والد
فرزندي در سطح باالتر از لیسـانس  -تحلیل صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که رابطه والد

نسبت به سطوح تحصیلی پایین تر در وضعیت نامطلوب تري قرار دارند. همچنین وضعیت در 
تر از لیسانس در مولفه ارائه دانش در زمینه تربیت جنسـی نسـبت بـه سـطوح دیگـر      سطح باال

نامطلوب تر است. 
هاي مولفهزمینهدرتحصیالت والدینسطح، بررسی نقشANOVA) آزمون 5جدول (

جنسیتربیتبهکنش
ــد ــه والـ -رابطـ

آیندهاخالقدیندانشفرزندي

ســـــطح 
تحصیالت

F59/266/311/122/141/1
P-value038/0007/035/031/023/0
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یافته هاي سواالت پژوهشی

پاسـخ بـه   برايدارد؟قرارمطلوبیسطحدرجنسیتربیتبهوالدیننگرش: آیا1سوال
برشنقطهحاضرپژوهشدرشداستفادهمتغیريتکتیآماريآزمونازاین سوال پژوهشی

درشـده انجـام آمـاري آزمـون نتـایج گردیـد تعیینمطلوبسطحعنوانبه2,5=درصدي75
بـود 69/2بابرابرکهنگرشبرايشدهمحاسبهمیانگینبهتوجهبا. استشدهارائه) 6(جدول

کـه گرفـت نتیجـه میتـوان میباشـد بیشترشدهتعیین5/2بابرابرکهدرصد75برشنقطهازو
.داردقرارمطلوبیسطحدرجنسیتربیتبهوالدیننگرش
؟بـراي داردقـرار مطلـوبی سـطح درجنسیتربیتدر زمینهوالدینکنش: آیا2والس
بـرش نقطـه حاضرپژوهشدرشداستفادهمتغیريتکتیآماريآزمونازفرضیهاینتحلیل

درشـده انجـام آمـاري آزمـون نتـایج گردیـد تعیینمطلوبسطحعنوانبه2,5=درصدي75
دین در تربیت جنسی به طرز معناداري باالتراز نقطه برش است. کنش والشدهارائه) 6(جدول

)، بنابراین چنین برمی آید کـه والـدین    =51/2Mنیست و البته پایین تر از آن هم نیست (75%
"نسبتا مطلوب "در کنش نسبت به تربیت جنسی در سطح نسبتا مطلوب قرار دارند. (اصطالح

مناسب تر تشخیص داده شده است).براساس دیدگاه پژوهشگران براي این نتیجه 
75تک متغیره، مقایسه نگـرش و کـنش والـدین بـا نقطـه بـرش       T) آزمون 6جدول (

5/2=درصدي

انحــــــراف میانگین
Tآماره استاندارد

درجـــــــه 
P-VALUEآزادي

اخـــــتالف 
میانگین

69/23/081/9246001/019/0نگرش
51/247/0433/023966/013/0کنش

وجـود معناداريجنسی تفاوتتربیتزمینهدروالدینکنشونگرشآیا بین: 3سوال 
7وابسته استفاده شد نتایج این آزمون در جـدول  tبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون :دارد

نشان داده شده است. با توجه یه نتایج حاصل شده بین نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی 
. این نتیجه نشان می دهد با وجود افزایش در نگرش والدین کنش تفاوت معناداري وجود دارد
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) و در کـنش  SD=.32وM=2.69در نگـرش ( آنها به این نسبت افزایش نمی یابدبطوریکـه 
)M=2.5 وSD=.47.محاسبه شده است (

مستقل، بررسی رابطه نگرش و کنش والدین به تربیت جنسیTآزمون) 7(جدول
ــا   ــطح معن س

داري
ــه  درجــــ

زاديآ Tآماره ــراف  انحـــــــ
استاندارد میانگین تعداد

001/0 239 35/5 30/0 69/2 240 نگرش
47/0 51/2 240 کنش

نتیجه گیري
باتوجه به اینکه تربیت جنسی یکی از ابعاد تربیتی مهـم محسـوب مـی شـود و والـدین در      

ه بررسـی نگـرش   تربیت جنسی فرزندان نقش به سزایی دارند در پژوهش حاضر بر آن شدیم ب
والدین و مقوله هاي آن شاملِ باور، دانش، اخالق و دین، همچنین کنش والدین و مقوله هـاي  

فرزندي، دانش، اخالق، دین و آینده در زمینـه تربیـت جنسـی بپـردازیم.     -آن شامل رابطه والد
سوالی در دو بخش(نگرش و کـنش) تـدوین   40براي دستیابی به هدف پژوهش پرسشنامه اي 

یکی از محدویت هاي پژوهش حاضر عدم مشارکت گسترده پدران در روند پژوهش بـود  شد
درصد  پرسشنامه توسط پدران و مابقی توسط مادران تکمیل گردید.5/29از این رو تنها  

بر خالف این تصور غالب که آموزش هاي مربوط به تربیـت جنسـی بـا مقاومـت والـدین      
ژوهش نشان داد که والدین آمادگی نسبی الزم در جهـت  مواجه خواهد شد، نتایج حاصل این پ

ارائه این آموزش ها را دارند .
همچنین والدین  دقت و همکاري نسبتا مناسبی در راستاي اجراي پرسشنامه هاي پـژوهش  

فرزنـدم را بـا   "داشته اند. گواه این مدعا می تواند یکی از گویه هاي پرسشنامه مبنی بر این که 
باشد. در این مطالعه ایـن گویـه نقـش    می  "ي و پیشگیري از آن مطلع کرده امچگونگی باردار

یک گویه دروغ سنج را ایفا نمود در حالی که با نگاه اول به این پرسش ممکن بود انتظار داشته 
باشیم والدین واکنش منفی نسبت به کل پرسشنامه بروز دهند  به نحوي که از تکمیل آن امتناع 

%5/95بی دقتی نسبت به این گویه هـم تمایـل نشـان دهنـد امـا مشـاهده شـد        ورزند و یا  با  
والدین از والدین ضمن همکاري صمیمانه به این پرسش بـا دقـت و نکتـه سـنجی پاسـخ داده      
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اند.(گزینه مخالفم را انتخاب کرده اند)

جنسی یافته ها حاکی از آن بود که پدران و مادران، تفاوتی در مولفه هاي نگرش به تربیت 
با یکدیگر ندارند. اما  آنان در زمینه مولفه هاي کنش به تربیت جنسی متفاوت از یکدیگر عمل 
کرده اند، به خصوص در  زمینه سه مولفه ارایه راهنمایی هایی در زمینه دیـن، اخـالق و آینـده    
جنسی مادران کنش مطلوب تري نسبت به پدران داشته اند. این اخـتالف مـی توانـد ناشـی از     

ضور کمتر پدر در منزل  و ارتباط کم او با نوجوان باشد. براین اسـاس مـی تـوان گفـت کـه      ح
ضرورت دارد بین مادران و پدران در زمینه عملکرد (کنش) به تربیت جنسی همخـوانی وجـود   
داشته باشد و این عدم همخوانی ممکن است سبب دوگانگی و تعارض در نوجوان نسـبت بـه   

تربیت جنسی گردد.
بر این، در بررسی سطح تحصیالت والدین و نگـرش بـه تربیـت جنسـی  مشـخص      عالوه

گردید والدین با تحصیالت لیسانس و باالتر تنها در مولفه باور به تربیـت جنسـی در وضـعیت    
ي دیگـر  مطلوبی نسبت به سایرسطوح تحصیلی قرار داشته اند و سطح تحصیالت بر سه مولفه

اثري ندارد. اما بـه صـورت کلـی والـدین بـا تحصـیالت       (دانش، دین و اخالق) تربیت جنسی 
لیسانس و باالتر نگرش مطلوب تري به تربیت جنسی داشته است. آنچه مسلم است باال بـودن  
سطح دانش و اطالعات می تواند بر طرز تفکر، ادراك و نگرش هر فرد تاثیر گذارد. ایـن یافتـه   

وانی دارد. همچنین یافته هـا حـاکی از آن   )، همخ1382پژوهشی با  تحقیق عزیززاده و علیزاده(
بود که بین سطح تحصیالت والدین و کنش آنها به تربیت جنسی فرزندانشان تفاوت معنـاداري  
وجود ندارد. اما مطابق با تحلیل هاي صورت گرفته مشـخص گردیـد کـه در دو مولفـه کـنش      

ین بـا سـطح تحصـیالت    فرزندي و ارایه دانش در زمینه تربیت جنسـی، والـد  -یعنی رابطه والد
باالتر از لیسانس نسبت به سایر سطوح در وضعیت نامطلوبی قرار داشته اند. بنابراین می تـوان  
نتیجه گرفت که هر چند سطح تحصیالت بر روي بـاور والـدین نسـبت بـه تربیـت جنسـی و       

نگرش آنها تاثیر مثبتی دارد، در کنش و عملکرد آنها عکس آن را مشاهده می کنیم.  
به عنوان سطح مطلوب توسط صاحبنظران تعیین 5/2= %75پژوهش حاضر نقطه برش در 

گردید طبق بررسی هاي صورت گرفته نگرش والدین به تربیت جنسـی بـاالتر از نقطـه بـرش     
)در حالیکه کنش والدین در تربیت جنسی در سـطح نسـبتا   =69/2Mتعیین شده قرار داشت( 

بر این مشخص گردید بین نگرش و کنش والـدین بـه   ). عالوه=51/2Mمطلوب قرار داشت (
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تربیت جنسی تفاوت معناداري وجود دارداین نتیجه نشان داد که سطح کنش والدین بـه انـدازه   
نگرش آنها نیست.این نتایج نشان دهنده این است که عملکرد والدین کامال منطبـق بـا نگـرش    

سوره مبارکه صـف  2مطابق با آیه آنها نیست. درحالیکه تجلی نگرش هر فرد در کنش اوست.
: اي کسانی که به زبان ایمان آورده اید چـرا چیـزي   یا أَیها الَّذینَ آَمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ"

الزم است گفتار و عمل فـرد  "به زبان می گویید که در مقام عمل خالف آن را انجام می دهید
ولـو  -ین گفتار و عمل هم از نظر دیـن و هـم از نظـر اخـالق    یکسان باشد چرا که دوگانگی ب

خیلی هم شدید نباشدـ  نامطلوب است. بنابراین ضرورت دارد والدین در عملکرد خود تجدید  
نظر نمایند تا عمل و نگرش آنان همعنان شود. 

پیشنهادات
قابل توجهی از پژوهشگران به کرّات با این خواسته از سوي  گروه اگر چه همسو با نتایج

والدین، مبنی بر اینکه کارگاه هاي تربیت جنسی براي افـزایش سـطح آگـاهی آن هـا ضـروري      
است، مواجه شدند؛ ولی در عین حال پیشنهاد می گردد که جهت روشن شدن اهمیت آمـوزش  
جنسی صحیح به نوجوانان در جامعه و تأثیر آن در پیشگیري و کنترل رفتارهاي نامناسب ابتـدا  

تبیـین نمـاییم  تـا    مخالفایست هدف آموزش را براي   تمام والدین به ویژه گروه اقلیتمی ب
آگاهی و نگرش آنها نسبت به این موضوع کامال ارتقا یابـد  و در تعامـل بـا برنامـه هـایی کـه       
مسئولین آموزش و پرورش احتماالً جهت دانش آموزان می گذراند مقاومت نداشته و مشارکت 

ند. فرهنگ سازي و افزایش سطح آگاهی خانواده ها در ایـن زمینـه یکـی از راه    فعال داشته باش
حل هاي ترویج تربیت جنسی مطلوب فرزندان در بین خانواده ها است. همچنین با توجـه بـه   
این مطلب که سازمان بهداشت جهانی بر سالمت جنسی تأکید زیادي دارد باید به نحو مقتضی 

نسبت به آموزش مسائل جنسی باال بـرد. توصـیه  هـایی کـه     سطح اطالعات ونگرش جامعه را 
والدین به فرزندانشان (چه دختر چه پسر) می کنند، باید دربردارنده ي اطالعـاتی در زمینـه ي   
روابط انسانی، هویت جنسی، رعایـت مسـائل بهداشـتی، مهـارت هـاي زنـدگی، ارزش هـا و        

یري هـاي مسـئوالنه، و افـزایش عـزت     خالقیت هاي انسانی، بیان احساسات، نیازها، تصمیم گ
). بنابراین برگزاري چنـین کارگـاه هـایی از اسـتلزامات ایـن      1384نفس آنان باشد (سلحشور ، 

با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر مبنی بر اینکـه هـر   ضمنا زمینه در جامعه امروز می باشد. 
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ربیت جنسـی بـاالتر رفتـه    چه سطح تحصیالت والدین افزایش یافته، نگرش آنها نیز نسبت به ت

است؛ اما کنش آنها نسبت به این زمینه تنزّل یافته است لذا ضرورت دارد در سایر پژوهش هـا  
به علت یابی این مساله پرداخته شود

منابع
آمـوزان دانـش جنسـی تربیـت تبیین(حسین،محمدتقدیسی،عفت؛خویی،مرقاتیناریا؛ابوالقاسمی،

بهداشتی،تحقیقاتانستیتووبهداشتدانشکدهمجله،)ابتداییمدارسبهداشتمربیاندیدگاهازایرانی
.39-2،1389،27شماره،8دوره

اولیاءانتشارات،تهران،ایراندرپسرودخترروابطبرتربیتیتحلیلی،)1373( اصغر، علیاحمدي،
.مربیانو

.1368رات اسالمی، امینی، ابراهیم، (آیین تربیت)، چاپ اول، تهران، انتشا
بـه توجـه چگـونگی ووجـودي ضرورتبررسی(رقیه،پاشایی،محمدرضا،فر،تمناییمحمد؛امینی،
پژوهشـی -علمیمجله،)آموزاندانشودبیراندیدگاهازمتوسطهمقطعدرسیبرنامهدرجنسیتربیت

-1390،169اول،ارهشـم اول،دورهایـران، درسـی برنامهمطالعاتانجمندرسیبرنامههايپژوهش
202.

رشـد، مجلـه ،)نوجوانانوکودکانجنسیتربیتدرخانوادهاثربخشی(سعید،عسکري،زهرا؛حسنی،
.20-1،1381،16شمارهششم،دوره

ترجمـه نوجوانـان)، وکودکـان درجنسیسالمتازمراقبتوآموزشکریستال، (کلیدهايدیفریتاس،
.1382دوم، چاپبرین،طوسی، انتشارات صارییسیسارا

هايخانوادهدرجنسیتربیتچگونگیارزیابی(علی،سیدسیادت،رضا؛همایی،مهدي؛نژاد،سبحانی
.1384جنسی،مشکالتوخانوادهسراسريکنگرهدومین،)کرکلرمدلاساسبراصفهانشهر

،3شـماره جلـه پیونـد،  مخـانواده)، درنوجوانـان وکودکـان جنسیتربیتماندانا، (اهمیتسلحشور،
1384،45-40.
دو،)متوسـطه دورهدرسـی کتـب درجنسـی تربیـت بـراي مناسبمحتواي(محسن،فراهانی،فرمهینی
.14-9،1383،1شمارهیازدهم،سالجدیددورهشاهد،دانشگاهرفتاردانشورپژوهشی-علمیماهنامه

درجنسـی آمـوزش بهنسبتکرمانیلدینوانگرش(سکینه،علیزاده،محمدمنصوره؛عزیزاده،فروزي
پانزدهم،دورهیزد،صدوقیشهیددرمانی-بهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهمجله،)1382سال

.99-1386،93دوم،شماره

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


360

دیـدگاه ازنوجـوان وکـودك بـه جنسیآموزش(اکرم،پرند،محسن؛یکتا،شکوهینقی؛علیفقیهی،
،7شـماره ،3سـال اسـالمی، تربیـت تخصصـی -علمیفصلنامهدو،)ختیشناروانمطالعاتواسالمی
1387،51-80.

.1380قائمی، علی، (تربیت و مراقبت جنسی فرزندان)، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، 
.1377رشد، انتشاراتجنسی)،تربیتعلی،(قائمی،

مجلـه ،)اسـالمی تربیـت درجنسـی بیـت ترمبانیبردرآمدي(ابراهیم،سیدجعفري،یوسف؛نصیري،
.118-1389،101اول،شمارهاول،سالانسانی،علومدراسالمیمطالعات

Baldwin, S. E. & M. V. Baranoski. (1990), "Family interactions and sex education

in the home" Adolescence, vol 25 (99), p.573-582.

Turnbul, T., Wersch, A.V. and Schaik, P.V., 2008. A review of parental

involvement in sex education: The role for effective communication in British

families. Health Education. Journal, 67, pp.182-19.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

