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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
361-378، ص 1394اردیبهشت
بررسی نقش خانواده در تربیت جنسی

و علل آسیب جنسی از منظر دختران آسیب دیده
1دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت/آسیه شیرازي

دکتراي تخصصی علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزي درسی، گروه علـوم تربیتـی،   / اس قلتاشدکتر عب
2دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 

3دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت/ شیوا ایزدي

چکیده
تـرین نیـرو در   دار است. قويین نقش را از ابتداي تولد براي تربیت عهدهترخانواده بیشترین و مهم

د آدمی غریزه جنسی است و مسلما باید مورد تربیت صحیح قرار گیرد، اما به جهاتی در خانواده و وجو
نظام آموزشی مغفول مانده است. در این تحقیق تالش شده تا با بررسی دالیلی که دختران آسیب دیـده  

جه بـه  اند به اهمیت نقش خانواده در تربیت جنسی پرداخته شود و متذکر شود که عدم تودهمطرح نمو
ناپذیري را به دنبال خواهد داشت. روش مطالعه در این تحقیـق،  این مقوله بسیار مهم چه تبعات جبران
یـانگین  نفر دختر آسیب دیده جنسـی بـا م  4نمونه مورد مطالعه کیفی از نوع مطالعه موردي بوده است.

آوري اطالعات از براي جمعاند.گیري گلوله برفی انتخاب شدهاند که به روش نمونهسال بوده27سنی
ي عمیق بهره گرفته شده است. یافته هاي تحقیق حاکی از آن است کـه دالیـل   ساخت یافتهمصاحبه نیم

توجهی والـدین تـا   بیشود که از دوران کودکی فرد آغاز شده و باهاي جنسی میمتعددي باعث آسیب
. تمام دالیلی که توسط دختران مطرح شد به صورت مستقیم یا غیر مسـتقیم  بزرگسالی به اوج می رسد

تـوان مـی ترین علل آسیب جنسی راهاي حاصل از مصاحبه مهمبا استناد به یافتهگردد. به خانواده برمی
در خانواده، عدم توجه بـه مسـئله تربیـت    نبود آرامش و امنیت و محبت در خانواده، نابسامانی و طالق

جنسی و نظارت بر رفتارهاي فرزنـدان، عـدم رعایـت اصـل مسـتور بـودن آمیـزش و اصـل اسـتیذان،          
ي ناصحیح از امکانات و تکنولوژي و عدم مدیریت والدین بر آن، اصول تربیتی و باورهاي غلط استفاده

ر خـانواده، تعصـبات مـذهبی بـیش از حـد و      در مورد ارتباط با جنس مخـالف، نابسـامانی و طـالق د   
هاي بیش از حد رفتاري را بر شمرد.گیريسخت

آسیب جنسی، تربیت جنسی، دختران آسیب دیده.: هاکلید واژه

1 . asieh2576@yahoo.com نویسنده مسوول)(
2 . gholtasg578@yahoo.com

3 . izadi_shiva@yahoo.com
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مقدمه
نگاه صحیح و واقع بینانه به غریزه جنسـی و ارضـا، هـدایت و جهـت دهـی آن عـاملی در       

ي اصـالح و ارتقـاي معنـوي، آرامـش و     کـاري بـرا  جهت تکمیل، تکامل و سعادت فـرد و راه 
آسایش جامعه بشري است. اما برخورد ناصواب و رفتار نامناسب با آن و پیمودن مسیر افراط و 

زاست و آسـایش و آرامـش افـراد،    و سرکوب، بدون تردید آسیبآزادي جنسی یا مسیر تفریط
بـرد و  را از بـین مـی  خانواده و جامعه را تباه و سالمت جسم و جان و سعادت و کمال انسـان 

غریزه جنسـی دو جنبـه   ). 1385سازد (بهشتی، هاي فراوانی مواجه میجامعه بشري را با چالش
دارد، جنبه جسمانی و روحی؛ از جنبه جسمی محدود است ولی از نظر تنـوع طلبـی و عطـش    
روحی که در این ناحیه ممکن است به وجود آید شکل دیگري دارد. بـدین معنـی کـه عریـزه     

تـر مـی گـردد،    نسی نیرومند، عمیق و دریا صفت است. هرچه بیشتر اطاعـت شـود، سـرکش   ج
، به نقل1356شود (مطهري،ورتر می، شعلههمچون آتشی است که هر چه بیشتر خوراك بدهند

)1390از محمدي، 
دین مبین اسالم در تمام موارد تربیتی انسان و براي تمام مراحل و مقاطع زندگی دستورات 

خـود یعنـی   اي ارائه داده است تا انسان به بهترین نحو تعلیم داده شود و به هـدف نهـایی  ویژه
رسیدن به کمال  دست یابد، تربیت جنسی نیز یکی از مسائلی است که در اسـالم از توجـه بـه    

. تربیت جنسی یکی از دشوارترین و حساس ترین انواع تربیـت هاسـت   ها غافل نبوده استآن
ه جهت آداب و رسوم خرافاتی که باب اسـالمی نـدارد و آن را حیـا و حجـب     اما با این حال ب

در فرهنگ ایرانی خانواده ها و نظام تربیتـی حاضـر   اند واند از پرداختن به آن سر باز زدهنامیده
به قبول این مسئولیت نیستند و به همین دلیل آسیب هاي رفتاري نوجوانان در این بعد به طـور  

خواهد شد.روز افزون بیشتر 
ي جنسی بحثی بسیار گسترده است که از افراط و تفریط در بها دادن بـه غریضـه   آسیب ها

جنسی و عدم توجه به تربیـت جنسـی نشـات مـی گیـرد. شـناخت راهکارهـاي پیشـگیرانه و         
آموزشی در جهت تعدیل و مدیریت این غریـزه از اهمیـت بسـیار ویـژه اي برخـوردار اسـت       

فلتی از آن ممکن است کودکان را به وادي فساد و تباهی بکشـاند. اگـر   چراکه اندك اشتباه و غ
هایی کشیده انسان در زمینه مسایل جنسی درست تربیت نشده باشد براي ارضاي این نیاز به راه

کـه مقابلـه   کشاند و هم جامعه را. انحراف هـایی  شود که هم خود او را به فساد و تباهی میمی
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ع مالی و غیر مالی دستگاه ها و سـازمان هـاي مـرتبط نظیـر نیـروي      با آن بخش عظیمی از مناب

انتظامی، بهزیستی، نهادهاي حقوقی و قضایی و درمانی را به هدر می دهد. پیامـدهاي ناآگـاهی   
ها در این زمینه است؛ پیامدهایی از جنسی در کودکان و نوجوانان بسیار مخرب تر از آگاهی آن

ط، بی حد و حصر و بی موقع از منابع ناموثق، احساس گنـاه  قبیل به دست آوردن اطالعات غل
و خجالت از مشاهده عوارض طبیعی بلـوغ کـه بـه انـزوا و درون گرایـی و خودارضـایی مـی        

هاي ذهنـی بـیش   انجامد، آگاهی نداشتن از تکالیف شرعی و بهداشتی، کنجکاوي ها و درگیري
تشخیص ندادن نشانه هاي سوءاستفاده از حد، افزایش درگیر شدن در روابط جنسی ناخواسته، 

هاي نامشروع ارضاي این غریزه از جمله زنا، لواط، خودارضایی و ... .جنسی، گرایش به راه
هاي جنسی و یا پروردن و اوج دادن غریزه نیست، بلکه تربیت جنسی تنها آموزش دانستنی

ی را بـا ارضـاء و هـدایت    هایی است که متربمقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت
سـازد؛  غریزه جنسی و با رفتارهاي جنسی اعتدال آمیز و هماهنگ بـا هـدف خلقـت آشـنا مـی     

بهداشت و سالمت جسمی او را تامین کند و زمینه رشد و شخصیت فردي، اجتماعی، اخالقـی  
).1385آورد (بهشتی، و فرهنگی او را به وجود می

هـاي خـود شـرایطی را فـراهم     اند با آموزشن موظفبا این وصف والدین، معلمان و مربیا
دکـان  هاي کنترل در نوجوانـان و کـو  هاي جنسی و مهارتکنندکه همراه با رشد طبیعی، آگاهی

افزایش یابد تا به میل و اختیار خود او از خطاهاي جنسی اجتناب کنند. آموزش مسائل جنسـی  
ها و هنجارهاي دینی و پـرورش  رزشبه صورت صحیح و کامل در هر دوره در کنار فراگیري ا

دهـد و موجـب سـالمت    هاي کنترل افراد را به سوي صالح و پرهیز از فساد سوق مـی مهارت
).1387(فقیهی و همکاران، شودروان نسل جوان و جامعه می

مبانی نظري
اسالم قدرت و اهمیت غریزه جنسی را به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته است اما بـراي  

سوره نساء بـه  28و 27هاي خاصی را پیشنهاد داده است. خداوند در آیه شریفه آن راهارضاي
اسالم نیرومندي و توانمندي این غریزه و ضعف انسان در برابر آن اشاره کرده است. در دیدگاه

بر خالف دیدگاه تفریطی که بر ممانعت از هر گونه ارضاي جنسی تاکید دارد و دیدگاه افراطی 
رضاي کامل جنسی و به عبارتی ولنگاري جنسی تاکید دارد، دیدگاه معتدلی در ارتباط با که بر ا
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کارهاي مناسب و در چهـارچوب مشـخص ارائـه داده    ارضاي غریزه جنسی دارد و براي آن راه
ست.ا

غریزه جنسی از منظر اسالم و دانشوران مسلمان موهبتی الهی و امري طبیعی و فطري است 
میل باطنی زن و مرد به یکدیگر امري پسندیده و نیکوست و هیچ گونه زشتی و چنین عالقه و 

و پلیدي ندارد. گرایش و تمایل باطنی زن و مرد به یکدیگر آیت خدا، عطیه الهـی، عامـل بقـا،    
).1385نوع و نیز زمینه لذت بردن و کامجویی است (بهشتی، 

دگی را قرین خوشـی و آسـایش   اگر این غریزه پرورش خردمندانه و درستی داشته باشد زن
-گرداند. اما اگر در ارضاي آن افراط و تفریط صورت گیرد ممکن است ضایعات جسـمانی می

روانی فراوانی را به دنبال داشته باشد و دنیا و آخرت آدمی را تباه کند. انسان بـا تزکیـه نفـس،    
گترین دشمن آدمـی  تواند بر قواي غضب و شهوت به عنوان بزرکنترل آن میآزادسازي عقل و

توانـد کلیـه اسـتعدادها و    ي تزکیه و تقوا و پرورش نفس میپیروز گردد. چراکه انسان در سایه
بدي و دسـت یـابی بـه کمـال و قـرب الهـی       هاي خود را در جهت سازندگی و عزت اتوانایی

)1391، به نقل از محمدي و مرزوقی، 1387شکوفا سازد (فرهادیان، 
المی و تحقیقات انجام شده دین اسالم راهکار مشـروع و سـالم تـامین    با تاکید بر منابع اس

این غریزه را ازدواج می داند اما براي کسانی هم کـه بـه دالیلـی امکـان ازدواج برایشـان مهیـا       
اي از جمله حیا و عفت در نگاه و رفتار و سالم سـازي اجتمـاع   نیست راهکارهاي تعدیل کننده

پـژوهش حاضـر بـا تاکیـد بـر      گنجـد. زاي آن در این تحقیق نمیبیان نموده که پرداختن به اج
دیدگاه اسالمی و تطابق آن با فرهنگ ایرانـی بـه همـاهنگی بـین عوامـل عمـده تربیتـی یعنـی         

خانواده، مدرسه و جامعه نظر دارد. 
تـوان مـوارد: لـزوم تربیـت     با توجه به مطالعات انجام شده در مورد لزوم تربیت جنسی می

رشد معنوي و رسیدن به قرب الهی، تاکید اسالم و اندیشمندان بـر اهمیـت تربیـت    همه جانبه، 
جنسی، وجود غریزه جنسی در هر فرد و لزوم هدایت جنسی و پاسخ متعـادل بـه ایـن غریـزه،     

ي هـر کشـور و بقـا و    تحکیم و تثبیت نهاد خانواده، ایجاد جامعـه سـالم بـراي سـاخت آینـده     
اطات و تکنولوژي هاي ارتباطی، افـزایش فاصـله بلـوغ تـا     زندگی در عصر ارتبحفاظت نسل، 

ازدواج، پایین آمدن سن بلوغ و باال رفتن سن ازدواج، افـزایش محرکـات جنسـی و کمـک بـه      
تصمیم گیري مناسب براي نوجوانان و جوانان درباره مسائل جنسی را به عنـوان دالیـل عمـده    
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گر انسـان در زمینـه مسـایل جنسـی     اهمیت و ضرورت توجه به تربیت جنسی در نظر گرفت. ا

شود که هم خود او را بـه  هایی کشیده میدرست تربیت نشده باشد براي ارضاي این نیاز به راه
که مقابله بـا آن بخـش عظیمـی از منـابع     هایی کشاند و هم جامعه را. انحراففساد و تباهی می

تظـامی، بهزیسـتی، نهادهـاي    هـاي مـرتبط نظیـر نیـروي ان    ها و سازمانمالی و غیر مالی دستگاه
دهد. مشکالتی که تنها با آموزشی به موقـع و بـه جـا    حقوقی و قضایی و درمانی را به هدر می

گیري کرد.شد که از بروز آنها پیشمی
البته در بحث تربیت جنسی باید به این موضوع توجه کرد که در آموزش باید حد میانـه را  

م به تناسب نیاز، سن و سطح تحول کودك، فرهنگ جامعه رعایت کرد و اطالعات باید آرام آرا
باعـث تحریـک بیشـتر    شان را ارضاء کند هم این که و خانواده باید داده شود که هم کنجکاوي

نشود. والدین و مجریان تربیت جنسی باید در حین آموزش و در طول فرآیند تربیت جنسی به 
هـا  نکان و نوجوانان فـراهم کننـد کـه آ   نحوي احساس صمیمیت، امنیت و آرامش را براي کود

وانند بدون ترس و اضطراب هر نوع مسائلی در این مورد در هر مقطع سنی برایشان اتفـاق  بت
تربیت جنسی در خانواده باید از همـان  ها راهنمایی بخواهند.و از آنها مطرح نمایندافتاد با آن

شود صورت گیرد تومی بدن آغاز میسالگی که کنجکاوي در مورد فیزیک و آنا3کودکی و سن 
و با توجه به نیاز و درخواست کودك به صورت تدریجی انجام شود. تربیت جنسی در مدارس 
هم همگام با والدین با توجه به شرایط سنی از همان مقطع ابتدایی باید آغاز گردد؛ چراکه سـن  

ب سن و نیـاز اطالعـاتی   شود به تناسآمده است و پیشنهاد می1بلوغ و سن آسیب جنسی پایین
بدین شرح داده شود:

هاي جسمی و روانشناختی دوران بلوغ  توضیح ویژگی-
فیزیولوژي دستگاه تولیدمثل و تفاوت آناتومی زن و مرد.-
تشریح نکات بهداشتی بلوغ و بهداشت جنسی-
توضیح مسایل دینی، شرعی و عرفی در مورد بلوغ و مسائل جنسی-
اسالم آشنایی با فلسفه وجودي در-

هایی که به گزارش خبرگذاري فارس پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران و فوق تخصص ژنتیک بیان کرده است که با بررسی. 1
سـالگی رسـیده   12سـالگی بـه   14در سه نسل گذشته از صد سال تا کنون انجام شـده اسـت سـن بلـوغ و شـروع عـادت ماهیانـه از سـن         

farsnews.com)است(
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تاثیرات دوسـت و راهنمـا در سـالمت یـا سـقوط فـرد و خطرهـا و پیامـدهاي منفـی          -
هاي خیابانیدوست
هایی در رابطه با حدود روابط دو جـنس مخـالف بـراي پاسداشـت از شـرافت      آموزش-
خود

تواند از طریق کتاب و جزوات آموزشی، نحوه اجرا و آموزش تربیت جنسی در مدارس می
سخنرانی توسط پزشکان، روانپزشکان، روحـانیون و متخصصـان، فـیلم هـاي     مشاوران مدرسه، 

آموزشی، آموزش به والدین و ... باشد.
) مشکالت رفتار جنسی را دامنه گسترده اي از رفتارها به شـرح زیـر معرفـی    1999تایلور (

کند:می
راي یک حادثه منحصر به فرد که نشان می دهد دانش کودك از رفتار جنسی فرد بالغ ف-

دهد ذهن وي منحصرا معطـوف بـه مسـائل جنسـی     سن و مرحله رشدي اوست و یا نشان می
است.
تواند طبیعی باشد ولی به اصالح و خصوصیات رفتار جنسی که اگرچه خود رفتارها می-

دهد.تادیب افراد بالغ واکنشی نشان نمی
آن هـا صـدمه   رفتارهاي جنسی که خود و دیگران را آزار می دهد و بـه طـور جـدي بـه     

زند. می
هاي سه طیـف  ها و ویژگی) نیز نشانه2010سازمان آموزش رشد کودك استرالیاي جنوبی (

رفتاري بهنجار، نگران کننده و وخیم را بررسی کرده و واکنش مناسـب را در برابـر هـر طیـف     
رفتاري مورد کاوش قرار داده است.

آسیب جنسی به اختصار شـامل مـوارد   بر طبق مطالعات انجام شده راهبردهاي پیشگیري از 
باشد:زیر می

اصول پیشگیري از انحرافات جنسی قبل از تولد: روش هاي تربیتی که از این اصول به -
دست آمده شامل توجه در انتخاب همسـر، پرهیـز از ازدواج بـا شـرابخوار، دیوانـه، پرهیـز از       

هـاي معـین و   آمیزش در زمـان ازدواج فامیلی، رعایت آداب اسالمی هنگام آمیزش، سفارش به 
)1386رهنما و همکاران، هاي خاص(مکان
جداسازي بستر والدین از فرزنـدان و مسـتور بـودن آمیـزش جنسـی و رعایـت اصـل        -
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به خدا سوگند اگر مردي بـا همسـرش   «استیذان: در این باره حضرت محمد (ص) می فرمایند: 

ماع ببیند و سخنانشان یـا حتـی نفـس    آمیزش کند و در اتاق طفلی باشد و آن دو را در حال ج
(کـافی،  » کشیدنشان را بشنود آن کودك هرگز موفق نخواهد شد و آلـوده بـه زنـا خواهـد شـد     

5/500.(
جداسازي بستر کودکـان از یکـدیگر: یکـی از راهکارهـاي مـوثر در سـالمت خـانواده        -

رت جداسازي بستر کودکان به ویـژه کودکـان نـاهمجنس از یکـدیگر اسـت. چنـان کـه حضـ        
سـالگی از یکـدیگر جـدا شـوند     10فرمایند: بستر کودکان باید در سـن  محمد(ص) در باره می

).1385ق، به نقل از بهشتی، 1412کاشانی، (فیض
پوشاندن اندام جنسی و رعایت پوشش مناسب: پوشاندن اندام جنسی و داشتن پوشـش  -

ان کودکی جهت تثبیت شرم مناسب در خانه و بیرون از خانهبر طبق موازین اسالمی باید از هم
سوره نـور بـه   31و 30و حیا در فرزندان آموزش داده شود، چنان که خداوند حکیم در آیات 

فرماید که عورت خود را از نگاه دیگـران حتـی نامحرمـان بپوشـانند.     مردان و زنان با ایمان می
مـورد حـدود   سوره نور و آیات متعدد دیگـر در  33سوره احزاب و 33و59همچنین در آیات 

پوشش سخن گفته شده است.
هاي جنسی کودك و نوجوان: تربیت جنسی و ارایه اطالعات و پاسخ مناسب به پرسش-

ي بیداري غریزه ي جنسـی اسـت یکـی از مراحـل حسـاس      دوران بلوغ و نوجوانی که مرحله
کنـد . امـا مشـکلی    زندگی آدمی است که ضرورت هدایت و تربیت صحیح جنسی را طلب می

خبري یا حجب کاذب از عواملی در این مسیر وجود دارد این است که متاسفانه نادانی و بیکه 
است که عموما مانع از آن میشود تا والدین و مربیان، حقایق و واقعیت مربـوط بـه ایـن دوران    
مهم از زندگی نوجوان را به روش صحیح و اصولی به اطالع وي برسانند. ولی اگر کسی نباشد 

ر را بر عهده بگیرد، این پدیده خود در مسیر زندگی آن شخص، به وجود خواهد آمد که این کا
).1383، اما به طور اتفاقی و بدون انتخاب احسن (فرمیهنی فرهانی، 

آموزش حدود روابط دختر و پسر: وضعیت مطلوب و سنجیده در روابط دختر و پسـر  -
ل پردازي و تصویر خیالی در مورد هاي جنس مخالف، اجتناب از خیاشامل شناخت از واقعیت

ها و خشونت نسبت به جنس ها، خصومتها، هیجانها، دلهرهجنس مخالف، از بین بردن ترس
مخالف، حفظ خونسردي و صالبت شخصیت به هنگام برخورد، مبتنی بـر احتـرام بـا مراعـات     
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ن گونه مـوارد  حدود شرعی، پرهیز از روابط پنهانی با جنس مخالف و مشورت با والدین در ای
اجتناب از برقراري روابط صمیمانه با جنس مخالف قبل از عقد شرعی و پرهیز از خودنمایی و 

).1386باشد (رهنما و همکاران، جلب توجه می
انتخاب دوست مناسب و روابط مناسب: والدین باید بر انتخاب دوست فرزنـدان خـود   -

کشـاند. در سـوره   به ورطـه نـابودي مـی   نظارت کامل داشته باشند چرا که دوست بد انسان را
ش آن شخص را دوست خـود نگرفتـه بـودم البتـه ایـن      واي بر من اي کا« آمده 28فرقان آیه 

».اي نداردتاسف نتیجه
اصالح روابط خانوادگی: روابـط صـمیمانه و سرشـار از احتـرام، امنیـت و آرامـش در       -

دیگر تالش کنند و به یکدیگر محبت شود همه اعضا براي رشد و بالندگی یکخانواده باعث می
هاي یکدیگر جلوگیري کنند. حضـرت علـی (ع)   ها و لغزشو احترام داشته باشند و از انحراف

هـا بـال و پـري    ات به خوبی و گرمی رفتـار کـن زیـرا آن   با خانواده«فرمایند در نهج البالغه می
).405(نهج البالغه، ص»پريآنان میهستند که به وسیله

تردید سالمت جامعـه بـر اسـاس    جامعه سالم و زمینه براي رشد و شکوفایی: بیایجاد-
گیرد و اگر افراد به درستی در زمینه تربیت جنسی قـرار گرفتـه باشـند و    مت افراد شکل میسال

اي خـواهیم داشـت کـه در آن    همزمان پایبند به اصول مذهبی، اخالقی و عرفی باشـند، جامعـه  
یم نه فساد و تباهی و نابسامانی.شاهد رشد و شکوفایی هست

پرکردن اوقات فراغت با کار و ورزش و تفریح سالم-
آموزش تنظیم خواب و تغذیه مناسب و اصالح برنامه غذایی-

پیشینه پژوهشی
شود امـا همچنـان   تر میاگرچه اهمیت پرداختن به این مسئله هر روز براي مسئوالن روشن

عوامل محدود کننده پرداختن جدي به این مسئله است.فقر پژوهش در این زمینه خود از 
) حاکی از آن اسـت کـه رابطـه جنسـی از نظـر      1384هاي تحقیق سیدان و عباس لو (یافته

مباالت جنسی وسیله اصلی براي تامین محیط کامال خصوصی و صمیمانه اسـت کـه   دختران بی
صد از دختـران بـراي ایجـاد    در50کند. بیش از جوامع مدرن کنونی ضرورت آن را ایجاب می

انـد در  رابطه اي عمیق و صمیمانه و جلب رضایت طرف مقابل و ... بدین کـار مبـادرت کـرده   
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اند.به دنبال لذت جویی نیز بودهحالی که نیمی دیگر عالوه بر آن

در پژوهشی که توسط امینی و همکاران انجام شد با بررسی میـدانی نظـرات   1390در سال 
ضرورت گنجاندن مطالبی مرتبط با تربیت جنسی در برنامه درسی نشـان  آموزان دبیران و دانش

داده شد.
) در تحقیق خود بر آموزش بلوغ و مسایل جنسـی بـه دختـران     1392کالنتري و همکاران (

اند که لزوم نهادینه شدن آموزش هاي رسـمی دوران بلـوغ در   تاکید کرده و به این نتیجه رسیده
بهداشت و درمان ضروري اسـت. بـا وجـود همـه تحـوالت فرهنگـی در       کشور ایران در نظام

خصوص موضوع بلوغ در جامعه ایران همچنان فرهنگ عرفی غالب در جامعه و خانواده ها بـا 
کند، که لزوم تغییر در دیدگاه و موضوع بلوغ با احتیاط شدید و به صورت خاموش برخورد می

طلبد.توجه در این مورد را می
تر به اهمیت و بررسـی ایـن مسـائل پرداختـه     تر و عمیقت التین که بسیار جزئیدر تحقیقا

تري هستیم.است شاهد نتایج کمی و کیفی دقیق
دهد کـه میـزان بـارداري، سـقط جنـین و      ) در تحقیق خود نشان می2010(2وایل اسچاورز

است و ایـن میـزان   هاي مقاربتی در نوجوانان آمریکایی بیشتر از کشورهاي توسعه یافته بیماري
هـا  عواملی که با باروري نوجوانـان و رفتارهـاي مخـاطره آمیـز جنسـی آن     رو به افزایش است

اجتماعی، وضعیت تحصـیلی والـدین، اجتمـاع و عوامـل     -مرتبط است شامل: جایگاه اقتصادي
موثر دیگري مانند عزت نفس، دسترسی به آموزش و موفقیت در مدرسه میـان عوامـل بیشـمار    

شـوند و بـا مشـکالتی    ست. بسیار محتمل است که مادران نوجوان از مدرسه اخراج مـی دیگر ا
شود تا زمانی که تولـد بچـه   نظیر بیکاري، فقر، وابستگی هاي رفاهی و دیگر نتایج منفی رویرو 

اندازد.را به تعویق می
و هـاي اخیـر نظریـات    )  در تحقیق کیفی خود به حالـت 2010(3پنیکس باراکا و اودونوهو

تحقیقات مربوط به آزارهاي جنسی و پیشگیري و درمان آن ها پرداخته است. آن ها مشـکالت  
گیـر و عوامـل   ها را مورد بررسی قرار داده و به آزارهاي جنسی همـه واضح و معانی ضمنی آن

اند هاي سازمانی محیط، افرادي که مرتکب این عمل شدهمربوط به پررنگ شدن آن مثل ویژگی

2 .Wile schwarz

3. Penix  sbraga & o’Donohue
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اند و در انتهاي تحقیق خود تفسـیر خودشـان را از   نندگان آزارهاي جنسی پرداختهو دریافت ک
اي پربار شدن و پیشـرفت  هایی براند و راهمراحل درمان و پیشگیري آزارهاي جنسی ارائه کرده

اند.هاي تحلیل جنسی پیشنهاد کردهنظریه
) در بـین دختـران   2013اما در تحقیق کمی که در کشور مالزي توسـط قـانی و همکـاران (   

هـاي اخالقـی اسـالمی و    نوجوان انجام شد، به این نتیجه رسید که ارتباط معناداري بین ارزش
الگوهاي رایج رفتاري رایـج در بـین نوجوانـانی کـه درگیـر ارتباطـات جنسـی قبـل از ازدواج         

معانی ضـمنی را در بـر داشـت کـه دختـران نوجـوان و       اند، وجود دارد. نتایج تحقیق این شده
والدین شان باید تحت آموزش جنسی قرا بگیرنـد تـا از ارتباطـات جنسـی پـیش از ازدواج و      
بیماریهاي مقاربتی مربوط به آن پیشـگیري شـود. همچنـین نیـاز بـه پیشـگیري و برنامـه هـاي         

د و نوجوانـان نیازمنـد رشـد    شـ توانبخشی در گذوه نوجوانان با رفتارهاي پر خطر احساس می
ارزش هاي مثبت در خود مانند احترام به خـود و عـزت نفـس انـد؛ همـان قـدر کـه نیازمنـد         

ــوزش ــل و     آم ــید اکی ــانی، عبداهللا،س ــتند (ق ــورد هس ــاطی و برخ ــاي ارتب ــت الگوه ــاي مثب ه
.4)2013نورالدین،

روش تحقیق
طریـق مصـاحبه نـیم    تحقیق حاضر یک بررسی کیفی است که جمع آوري اطالعات آن از 

ساخت یافته انجام گرفته که در آن پاسخگو تا حدودي آزادي عمل داشته و در طـی آن سـعی   
شده ارتباط سواالت با اهداف بررسی حفظ شود. این نوع مصاحبه داراي انعطاف پذیري بـوده  

هاي الزم را دارد.و براي تحقیق کیفی کفایت
گیري گلوله برفـی اسـتفاده شـده و    ز روش نمونهدر این بررسی براي دست یافتن به افراد ا

شده و تحت مصاحبه عمیق قـرا  اند شناسایینفر که با مشکل آسیب جنسی روبرو بوده4تعداد 
اند و اطالعـاتی همچـون مشخصـات فـردي، وضـعیت اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،         گرفته

ا، میـزان پایبنـدي بـه    ، زمان و چگونگی آسیب، نحوه برخورد بـا آن، انگیـزش آن هـ   خانوادگی
ها طی چندین مصاحبه اخذ گردیـد الزم بـه   ها و اعتقادات دینی و تست شخصیت از آنارزش

ذکر است رضایت آگاهانه، محرمانه بودن اطالعات و حفظ گمنامی در همه مراحل مصاحبه مد 

4. Ghani , Abdullah , Syed akil & Nordin
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نظر قرار داده شد.

هاي پژوهشیافته
هاي جنسی را بـدین  یب دیده علل آسیبهاي انجام شده دختران آسپس از بررسی مصاحبه

شرح بیان کردند:
نابسامانی و طالق در خانواده و غفلت و بدرفتاري با کودکان:-1

سالگی در هنگامی که روابط پنهانی در حد لمـس و نـوازش   9در سن «گفت: کد الف می
ما «کرد: یان میکد ب ب». با پسر دایی ام داشتم مادرم ما را دید اما هیچ عکس العملی نشان نداد

مدام در خانه جنگ و دعوا داشتیم و من در خانه هـیچ محبـت و امنیـت و آرامشـی احسـاس      
کردم و هیچ گاه مورد محبت پدرم قرار نگرفتم و اولین بار که یک مرد مـرا مـورد محبـت    نمی

. »قرار داد و در آغوش کشید هیچ کنترلی بر احساساتم نداشتم و خود در همان بـار اول بـاختم  
بدرفتاري و غفلت از کودکان، روابط مختل و مشکل بین والدین و فرزندان نیز می تواند عامـل  
مهمی در ابتال به مشکالت و اختالالت روانی در بزرگسالی شود. در مورد انحرافات جنسی نیز 
این موضوع واقعیت دارد، اما این که تجربه هاي منفی کودکی چگونه ظهور انحرافـات جنسـی   

).1393دي اس ام پنج،(5اي استکنند، موضوع پیچیدهیل میرا تسه
هاي بیش از حد رفتاري:  گیريتعصبات مذهبی بیش از حد و سخت-2

پدرم آنقدر در مورد روابط من بـا جـنس مخـالف سـخت گیـري      «دارد: کد الف اذعان می
ر شـده  کرد که نسبت به جنس مخالف حساس تـر و کنجکـاوت  کرد و مدام ما را سرزنش میمی

ها و رفتارهـایم هـیچ اختیـاري نداشـتم و پـدر و      در رفت و آمد«: کردو کد ب بیان می». بودم
». خواستم از زیر یوغ آن هـا فـرار کـنم   مادرم کامال اختیار و اراده من را سلب کرده بودند و می

هاي بیجا آتش لجاجت و خصومت نوجـوان  سرزنش«فرماید حضرت علی (ع) در این باره می
)1391. به نقل از احمدي84(تحت العقول، » سازد.ور میشعلهرا 

هاي هاي جنسی و جنسیتی آنها (عدم آموزشعدم پاسخ گویی به سواالت و کنجکاوي-3
جنسی):  

هـا فـارغ از   ترین علتی که به صورت مشهودي بـین تمـامی مصـاحبه شـونده    شاید پر رنگ

5. DSM 5
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عـدم پاسـخ گـویی بـه سـواالت و      خـورد شرایط متفاوت خانوادگی و اجتماعی به چشـم مـی  
هـا اظهـار   شـونده هاي طبیعی آنان نسبت به غریزه جنسی بوده اسـت. همـه مصـاحبه   کنجکاوي

هاي جسـمی  داشتند که هیچ گاه آموزش خاصی از پدر و مادر یا معلم و مدرسه در مورد نشانه
عـات در ایـن   اند و تمام اطالهاي جنسی خود دریافت نکردهو روحی بلوغ، دغدغه ها و سوال

مهاباي خود در پاسخ گویی نیازهاي ارضـا نشـده شـان بـه     هاي بیموارد را از طریق کنجکاوي
اند که در اغلب موارد افراطی و غلط بوده است.دست آورده

هاي خود شرایطی را فراهم کنند که همراه با والدین، معلمان و مربیان موظف اند با آموزش
و مهارت هاي کنترل در نوجوانان و کودکان افزایش یابد تا بـه  هاي جنسی رشد طبیعی، آگاهی

).1387میل و اختیار خود از خطاهاي جنسی اجتناب کنند (فقیهی و همکاران، 
ــانع گــذاري و مخالفــت -4 هــاي خــانواده در مــورد ازدواج شکســت هــاي عــاطفی و م

فرزندانشان:
ا هنگامی که بـا ازدواجـم بـا    من تا سن ازدواج هیچ مشکلی نداشتم ام«کند کد ب بیان می

»:.کسی که عالقه داشتم مخالفت شد به خطا رفتم و باعث شد دیر ازدواج کنم
به خاطر اختالف عقیده در مورد انتخاب همسر بـا مـادرم بارهـا دچـار     «کند:کد ج بیان می

ام ازدواج کنم و بـه صـورت کـامال   هاي عمیق شدم چرا که مادرم میل داشت با پسر خالهتنش
اش به من داشت و من هم بـراي ابـراز مخـالفتم بـا او رابطـه      مشهودي سعی در تحمیل عقیده

مـادرم  «دارد: یا در جاي دیگري از مصاحبه بیـان مـی  » پنهانیم را با فرد مورد نظرم ادامه میدادم
نمـود یـا بالخـره ایـرادي     هـاي بیجـا مـی   همیشه وقتی خواستگاري دلخواه داشـتم سـختگیري  

گفت حتما باید تا آخرین درجه درست را ادامه دهی و بعد ازدواج کنی؛ جوري گرفت و میمی
»:رمق کرده بود.هاي عاطفی پی در پی و افسردگی مرا کامال بیکه شکست

اصول تربیتی و باورهاي غلط در مورد ارتباط با جنس مخالف:-5
ـ     «کند : کد ج بیان می ه جـنس مخـالف   همواره از مادرم یاد گرفته بـودم کـه بایـد نسـبت ب

محلی کنم چون اگر کسی قصدش خیر باشـد تنهـا راهـش ایـن     ها بیتفاوت باشم و به پسربی
است که به خواستگاري بیاید؛ این مسئله باعث شده بود که در طول دوران دانشـجویی نتـوانم   
حتی با هم کالسی هاي پسرم سالم و احوال پرسی کنم و این ضعف مرا در ارتبـاط اجتمـاعی   

»اند نه بر خالف فکر مادرم نجابت و حیاي مرا.رسمی
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انـد و  من با نظر مادرم موافقم که همه مرد ها بد ذات« کند که : یا در قسمتی کد د بیان می

اش به خواستگاري تو میاد. نباید بـه  نیت بدي دارند و اگر کسی واقعن تو را بخواهد با خانواده
خـواد بـه   دیدم و االنم دیگه اصال دلم نمیاش رانتیجهمردا رو داد من یه بار این کارو کردم و 

.»هیچ مردي نگاه کنم 
هاي غلط سنتی که به صورت ارثـی هـر مـادر بـه دختـرش منتقـل       واضح است که آموزش

جـنس ایجـاد کـرده و    هاي بد بینانه نسبت به غیر هـم کند، در دختران نگاه منفی و طرحوارهمی
سازد که نه تنها زندگی فـردي و  ا مشکالت عمیقی مواجه میارتباط سالم و انتخاب درست را ب

عواطف دختران را به عنوان جنسی ضعیف که همواره طعمه و در معرض خطر هستند، تحـت  
هـا را در محـیط کـار بـا همکـاران مـرد و روابـط        دهد؛ بلکه روابط اجتمـاعی آن تاثیر قرار می

کند که کلینیک هاي زوج درمـانی هـر   میزناشویی آنها را با همسرانشان دچار مشکالت زیادي
روزه شاهد آن است.

عدم رعایت اصل مستور بودن آمیزش جنسی:-6
کردند و هنگام آمیـزش مـن   پدر و مادرم در مکان بسته آمیزش نمی«کد الف بیان می کرد: 

شدم و صداي نفس نفس هایشان و حرکاتشان تا چند روز روح و روان مـرا درگیـر   متوجه می
پدر و مادرم بسیار بـه هـم عالقـه    «کرد: و کد ب بیان می». ریختکرد و خیلی مرا به هم میمی

بردند که این موضـوع مـدام کنجکـاوي مـرا     مند بودند و اکثر مواقع در اتاق در بسته به سر می
» کنند.کرد که آنها در اتاق چه میتحریک می

وگند اگر مردي با همسرش آمیزش به خدا س«فرمایند: در این باره حضرت محمد (ص) می
کند و در اتاق طفلی باشد و آن دو را در حال جماع ببیند و سخنانشان یا حتی نفس کشیدنشان 

)5/500(کافی، ». را بشنود آن کودك هرگز موفق نخواهد شد و آلوده به زنا خواهد شد
ریت بـر  هاي بیش از حـد رفتـاري و عـدم مـدی    در اختیار گذاشتن امکانات و یا آزادي-7

روابط فامیلی :
هاي طـوالنی  توانسته خودش مسافتدهد که آزادي رفتاري باالیی داشته، میکد د شرح می

را با اتومبیل شخصی تنهایی برود و زیاد مورد سوال و جواب قرار نمی گرفته. او همچنین بیان 
ز شـک نکنـد   شده که خانواده هرگدارد ارتباطات فامیلی خیلی صمیمی و نزدیک موجب میمی

که ممکن است آسیبی از درون فامیل او را تهدید کند در صورتی که او مدت هاي زیادي را بـا  
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کرده و همین موضـوع بـاالخره موجـب    مند بوده تنها سپري میپسر عموي خود که به او عالقه
شود تا جایی که وي ناخواسته بـاردار و مجبـور بـه سـقط    نا خواسته براي او میارتباط جنسی 

شود.می
هاي مدیریت نشده:هاي دوستی و هم ساالن و هیجان طلبیتاثیر گروه-8

دارنـد همبرراتاثیرونفوذبیشتریندوستانوهمساالنکهاستايدورهنوجوانیيدوره
جنسیمسایليزمینهدرتاثیراین. کنندمیمنتقلهمبهراخودغلطهاگاوناقصاطالعاتو
بشـر ناخودآگـاه درهـا تـابو باکهازآنجاجنسیموضوعات. استتربرجستهدمشهوايگونهبه

هـا آنبهکههاییمسالهازشدتبهبشرفرویدنظربه. هستندممنوعموضوعاتیدارندسروکار
حسـینی، شـاه (کندمیرفعحدوديتاراتناقضاینخندهوطنزاما. استمتنفردارد،گرایش
1388(

جـواب بـی راخـود جنسـی سواالتکههنگامیکهکنندمیبیانهاشوندهمصاحبهتمامی
گفتگـو بهجنسیمسایلمورددرفامیلدرخودهمساالنومدرسهدرخوددوستانباافتندمی
بـه هـم بـا بودنـد آوردهدستبهمختلفهايراهازکنجکاويباکهرااطالعاتیونشستندمی

خندیـدن وجنسیهايجکوهاشوخیومسئلهاینکشیدنطنزبهباویاگذاشتندمیاشتراك
هـاي کـل کـل بعدتوانستمیمسئلهحتی. شدندمیهیجانیيتخلیهايگونهبههاآنبهپنهانی

.سازدمتضرررافردزمینهایندربنديشرطواغراقوگیردخودبهنوجوانانه
سـر بسیارپسرعمویمپسر: «گویدمیابنابخودشاصطالحبهدوستانتاثرمورددردکد

رفتـارش شـد دوستفالنیباکهوقتیازامابودماونجابتهمینيشیفتهمنوبودزیريبه
زیـادي جنسیروابطدوستشاون. شدعوضهمکردنشنگاهحتیشد،عوضبارزينحوبه

قشـنگ مـن . کـرد مـی افتخـارم هـا اونبهبلکهکردمیتعریفدوستاشواسهتنهانهکهداشت
نزدیـک مـن بـه کنهجراتعمومپسرکهشدباعثاونبادوستیوهاتعریفکهبودممتوجه

»بشه
تعریـف واسـم نـامزدش بـا جنسـیش ارتبـاط ازدوستموقتی: «کهکندمیتعریفجکدیا

: گویـد مـی دیگرجاییدریا.» کنمتجربهمنمکهداشتمدوستوشدممیتحریکواقعاکردمی
امـا ومـد نمـی خوشـم جکـا ایـن ازاینکـه بامنوفرستادمیجنسیجکايبراممدامدوستم«

همـین واسـه کـنم تجربـه روجنسـی ارتباطواقعاداشتمدوسوکردممیفکربهشونهمیشه
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.»کردممیارضاییخودفکراینباتنهاییتويزیاديوقتايوداشتمذهنیدغدغهخیلی
ي خوابگاهی و تجارب دوران دانشجویی :زندگی در محیط ها-9

هاي بیش از حد خـانواده بـه علـت دوري در دوران دانشـجویی     ممنوعیت ها و محدودیت
هـاي تجربـه   رود و اگر زمینه هاي ضعیف تربیتی از قبل وجود فرد را پـر از هیجـان  تحلیل می

خیر افتاده است.نشده و مکنون کرده باشد این دوري مجالی ایست براي ارضاي هر چه به تا
هـاي  البته نباید از این نکته هم غافل شد که خوابگاه محل تقارن عقاید ،تجارب و فرهنـگ 

مختلفی است که بسیار بر نگرش فرد تاثیر دارد.
شـهراي ازدختـران عقایدوتجربهدیدنوخوابگاهمحیطتويزندگی: «کندمیبیانجکد
خیلـی مخالفجنسباارتباطمورددرمنونظرانتهرمثلشهريتويزندگیوایرانمختلف
بـه دیگـه دنیـا کشورايازخیلیقانونطبقوطبیعینظرازمناومدمینظرمبهوکردعوض

شـدت بـه اوایـل هرچنـد باشـم؛ داشـته جنسیيتجربهبخوامکهبودمرسیدهسالگی22سنی
گریـه مـدام وبـودم شـده اهاشتووزنکاهشوافسردگیدچارحتیوداشتمگناهاحساس

ولـی شـد، کمرنـگ احسـاس ایـن کمکمامابودوجودمتوقبلیباورهايهنوزچونکردممی
»شدرفعبدماحساساینتاکشیدمعذابخیلی

حتـی وبـودم هابچهبازيجنسهمشاهدخوابگاهمحیطتوبارچندین: «کندمیبیاندکد
پلیسوشدوخیماوضاعحسابیکهخوابگاهتويبودنآوردهپسرخودشونبابارچندهابچه
جنسـی ارتباطازکهدیدممیرودختراییروزههریاوشدن؛اخراجدانشگاهازهابچهواومد
ازمنـو حـال هـا صـحنه ایـن مداومدیدن. کردنمیتعریفاشتیاقباپسراشوندوستباشون

برايمسئلهاینوقتیوزدمیهمبهبودن،جنسیمسایلفکربهفقطکهمرداوکثیفدختراي
.»دادممیدلداريخودموشدنموضوعایندچارنوعیبههمهکهفکراینبااومدپیشخودم

استفاده ناصحیح از تکنولوژي و عدم مدیریت والدین بر آن:-10
حصحیينحوهبرمدیریتکردهپیداگسستنیناپیونديتکنولوژيبازندگیکهعصريدر

سطحدرهموخردسطحدرهمکهاستمدیریتیجمعی؛ارتباطوسایلازاستفادهجايبهو
.گیردقرارویژهتوجهموردبایدکالن

افزارهـاي نـرم اجتمـاعی، هـاي شـبکه اینترنتی،هايرومچتفضاياي،ماهوارههايشبکه
صـحیح يشـیوه فرهنـگ وآمـوزش نیازمنددستاینازهاییوتکنولوژياندرویدهايگوشی
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ومدرسـه رسـانه، اجتمـاع، همکـاري کـالن سطحدرمطلباینانداختنجاکهاستاستفاده
طلبد.میهمکناردرراخانواده
درراجنسـی ارتبـاط ازکوتـاهی هايصحنهکههنگامیباراولینبراي: «کندمیبیانجکد
ورفـتم مـی مـاهواره سـراغ بـودم تنهـا خونـه تـوي کـه وقتاییوشدمکنجکاودیدمماهواره

شدتبههرچندکردم،میخودارضاییهاصحنهاوندیدنباوکردممیپیداراپورنهايشبکه
هـا صحنهاونچوناماکردممیگناهاحساسشدتبهبعدشوببینهمنوکسیکهداشتمترس
»رفتمیمماهوارهسراغبهبازمشدممیتنهاتاشدمیتداعیذهنمتويمدام

اصطالحاتبارفتمرومچتفضايتويکهباراولینبراي: «کندمیبیاندیگرجاییدریا
کـه دیـدم نزدیـک ازوباشـه مسـموم خیلیتونهمیفضااینکهفهمیدموشدمآشناجدیدي

ارتبـاط بینشـون ودیـدنش بیـرون بعـد وشدنآشنافرديباهافضااینتويدوستامازخیلی
بـا همـش امـا بـرم هـا فضااینتوترمحتاطانهخیلیمنکهشدباعثایناواومدپیشجنسی
ازخیلـی تـا گفـت مـی سـاالم وسـن هـم ومـن بهروایناقبالکسیکاشايگفتممیخودم
»دیدیمنمیروجسمیوروحیهايصدمه

گیرينتیجه
کـه عللـی تمـامی راسدرتـوان مـی جراتبهکردندمطرحدخترانکهدالیلیبهتوجهبا
صـورت بـه کهرامهمیمسائلتولدبدوهمانازهاخانوادهاگردادقرارراخانوادهشدمطرح
بیشـتر آسـیب سـمت بـه راخـود فرزندانقدمبهقدمنکنند،رعایتشدهتاییدعلمیودینی

تربیـت همسـئل بـه توجـه عدمخانواده،درمحبتوامنیتوآرامشنبود. کردخواهندهدایت
اسـتیذان، اصلوآمیزشبودنمستوراصلرعایتعدمفرزندان،رفتارهايبرنظارتوجنسی
وتربیتـی اصـول آن،بـر والـدین مـدیریت عدموتکنولوژيوامکاناتازناصحیحياستفاده

مذهبیتعصباتخانواده،درطالقونابسامانیمخالف،جنسباارتباطمورددرغلطباورهاي
مسـئول خانوادهکههستندموارديجملهازرفتاريحدازبیشهايگیريسختوحدزابیش

بههاخانوادهراباالمواردازمورددهکهبودخواهدنگرانیوتاسفباعثوهستندآنمستقیم
شـاهد شـرعی وعرفیموازینواصولرعایتوآموزشباوشدخواهندمنجرناآگاهانهطور

.بودخواهیمجامعهوهاخانوادهدريکمترهايآسیب
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