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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
379-394، ص 1394اردیبهشت

داري جنسیهاي مؤثر بر خویشتندر جستجوي پیام
آموزان پسر مقطع متوسطهدانش

1دانشجوي دکتري رشته برنامه ریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد/ زهرا اسالمیان

2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول/ وانیمحمود سعیدي رض

3استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ ابوالفضل غفاري

چکیده
آمـوزان پسـر مقطـع    داري جنسی دانشهاي مؤثر بر خویشتنپژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام

وصـیفی  ت-متوسطه به منظور تدوین محتواي مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضـر پیمایشـی  
هاي اول، دوم و سوم متوسطه در سال آموزان پایهآماري این پژوهش شامل تمامی دانشباشد. جامعهمی
آمـوزان در ایـن پـژوهش شـرکت داده     نفر از دانش114ايگیري خوشهبودند. با روش نمونه94-1393

پژوهش، به منظـور  محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. براي پاسخگویی به سوال شدند که پرسشنامه
ها از آمار آموزان پسر مقطع متوسطه و تحلیل دادهداري جنسی دانشهاي موثر بر خویشتنشناسایی پیام

هاي فوق از نرم افزار اس پی توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده
ت جنسی، در سیزده مؤلفـه جـاي گرفتنـد کـه     هاي مستخرج از منابع تربیاستفاده شد. پیام16اس اس 

نتایج پژوهش نشان داد مولفه هاي سیزده گانه از لحاظ میزان تأثیرگـذاري بـر خویشـتن داري جنسـی     
آموزان پسر مقطع متوسطه در سطح مطلوب و نسبتا مطلوب قرار گرفتند که در ایـن میـان دانـش    دانش

عوامل مؤثر «، »ترغیبی معنوي«، »ترهیبی اجتماعی«، »یترهیبی جسم«هايهاي مرتبط با مؤلفهآموزان پیام
داري خود، عنوان کردند. ها بر میزان خویشتنرا جزو مؤثرترین پیام» بهشت«و » داريبر خویشتن

داري جنسی، محتوا، مقطع متوسطه.پیام، خویشتن: کلید واژه ها

1 . eslamianz@yahoo.com
2 . saeedy@um.ac.ir
3 . ghaffari@um.ac.ir
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مقدمه
استآفرینشعالیهدفکه-الکموتعالیبهاورسیدنکهاست،انسانتربیت؛موضوع

وتدریجیوطبیعیرشدتوانمیراتربیت. استنیازمندايپیچیدهوویژهکارهايوسازبه–
وترینمهمازیکیکه) 2همکاران،ورهنما(دانستآدمیاستعدادهايوهانیروهمههماهنگ

).  39معرفاي،(است) Sex education(جنسیتربیتآن،ابعادترینپیچیدهحالعیندر
گیـري شـکل چگـونگی درواسـت تربیـت حـوزه درمهـم هايموضوعازجنسیتربیت
در. اسـت تأثیرگـذار ويرفتارهـاي وعواطـف افکار،بروداشتهمهمینقشانسانشخصیت

رسـیدن براياست،نظرمورد»شخصیتجانبههمهرشد«نیزپرورشوآموزشغاییاهداف
پـرداختن ). 243هرسـتانی، ابراهیمیخندقی،امین(استضروريجنسیتربیتهدف،اینبه
ازمتوسـطه دورهکـه چـرا است؛زیادياهمیتدارايمتوسطهدورهدرجنسیتربیتبحثبه

وضـع سـبب بـه کـه استآدمیاجتماعیوفرديزندگیدرموثروحساسومهمهايدوره
. داردممیزاتـی ومشترکاتتحصیلیهايدورهسایرباآموزان،دانشروانیواجتماعیزیستی،

بـه طیـف انتهايدروگیردمیبردررانوجوانیدورانکهاستوسیعیطیفدارايدورهاین
کنـد میبروزجوانانونوجوانانخاصهاياستعداداعظمقسمتدورهایندر. رسدمیجوانی

دردورهایـن روایـن ازرسـند؛ میعنويمواقتصادياجتماعی،هايارزشادراكمرحلهبهو
آمـوزش کـه ايدوره. داردزیـادي اهمیـت جهـان مختلفهايکشورتربیتوتعلیمهاينظام

مهیاکاربازاروجامعهبهورودبرايراکثیريگروهودهدمیپیوندعالیآموزشبهراعمومی
دوهـر کیفیـت وعملکـرد بـر قیماًمستدورهایندرخللونارسایینوعهررواینازکند؛می

آمـاده وتربیـت طرفیاز). 9صافی،(داشتخواهدبسزاییتاثیرعالیوعمومیآموزشحلقه
کـه طوريبه. استپرورشوآموزشهايهدفترینمهمازیکیجوانانونوجوانانساختن

عنـوان بـه هـا آنازونگویـد سـخن آنـان مسـائل وجوانانازکهیافتراايجامعهتواننمی
سـرمایه کـه استروشناجتماعینظراز). 27نژاد،شعاري(نکندیادارزشمندومهمعناصري

وسـازند مـی راجامعهآیندهکههستندجوانانیونوجواناننیروهايهمینايجامعههرواقعی
). 12نجفی،(کنندمیترسیمراجامعهآیندهمشی

مهـم دغدغـه وچالشیکعنوانبهنوجوانانتربیتوتعلیمفراینددرکهمسائلیازیکی
نوجـوانی، دورهدرجنسـی غریـزه . اسـت جنسـی تربیـت بحـث شود،میمحسوباساسیو
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مفـاهیم وتصـورات ازبسـیاري جـاي جنسـی، تمایالتبهمربوطاحساساتنیرومندتأثیرات

تـرین حسـاس ازنوجـوانی وها،درویداترینمهمازبلوغواقعهتردید،بدون. گیردمیراذهنی
). 34نژاد،نوابی(استانسانزندگیمراحل

وداريخویشتنهايمهارتازبرخورداريعدمجنسی،هايآسیبوهاانحرافمهمدلیل
شخصـیتی صـفات ازبرخـورداري عدمها،انحرافعللترینمهمازیکیاست،خودمهارگري

و) تقـوي (پرهیزکـاري ؛)self control(ودکنترلیخـ »خودمهـارگري «؛»خویشـتن برتسلط«
نگـردد، ملکـه وپایـدار انسـان درصـفات ایـن اگر. است) ورزيعفت(جنسیداريخویشتن

داشـته غلبهخودجنسیتمایالتونفسانیهايخواستهبروبودهمصونهاشلغزازتواندنمی
وعفـت دیگرطرفیاز). 1388زاده،نورعلی(شودمیآسیبوانحرافدچارنتیجه،دروباشد

موردهموارهودارندجنسیاخالقدرویژهبهواسالمارزشینظامدرمهمیجایگاهپاکدامنی
نهـج 474حکمـت در) ع(علـی حضـرت کـه جاییتا؛)1389طاهرپور،(اندشدهواقعتاکید

: داردمـی بیـان وکندمییسهمقاخداراهدرشهیدمقامباراعفیفانسانجایگاهومقامالبالغه
گنـاه بـر قدرتکهنیستپاکدامنیعفیفپاداشازتربزرگخدا،راهدرشهیدمجاهدپاداش«

ترجمـه البالغـه، نهـج (هاسـت فرشتهازايفرشتهپاکدامنعفیفهماناگردد،نمیآلودهودارد
کـه استعفتاییمعنشمولیتوگستردگیازناشیعفتبرايجایگاهیچنین). 741دشتی،

شـخص : «فرمایـد مـی السـالم علیـه علیامام. گیردمیبردرراآدمیوجودابعادوشئونتمام
عفـت نبـود کـه اسـت اینروایتاینمفهوم). 256آمدي،(»کندنمیزنادارخویشتنوعفیف

بیـانگر موجـود شواهد). 15حرانی،(استمصونیتعفت،نتیجۀکهاچرشود؛میزناموجب
وهـا تجـاوز بـه جنسـی، بیزاريوهراسویژهبهجنسی،مشکالتعواملازیکیکهاستآن

بـر تـر بـاال سـنین درجنسـی ضـربۀ وکـودکی دوراندرخصوصبهجنسی،هايسوءاستفاده
مبـاالتی، بـی عفاف،فرهنگنبودنحاکمخاطربههمآناصلیعلتکه) 58اسپنس،(گرددمی

چنانچـه . اسـت هاخانوادهدرنظارتوکنترلضعفوودمهارگريخهايمهارتآموزشعدم
جنسـیت بحـران باشـد؛ داشتهسیطرهجامعهبرفرهنگیفقرونیابدارتقاعمومیآموزشسطح

اقشارودهدتغیررااجتماعیهايارزشوبرگرفتهدرراجامعههايرگهتمامتوانستخواهد
هنجارهـاي وسـاختاري زیربناهـاي زمـان مـرور بـه وگرداندخودمعضالتدرگیرراانسانی
). 1388عبدالرحیمی،(نمایدتهدیدراجامعهارزشی
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گرفـت، قـرار توجـه موردکهپژوهشیونظريمستندهايمجموعهآنکه،خالصهطوربه
تربیـت بخشـی مشـروعیت وشـناختن رسمیتبهبرايرادفاعیقابلومنطقیمبانیودالیل

کـه متوسطه،مقطعدرخصوصبهآموزشی،نظامدرجنسیداريخویشتنبعدویژهبهجنسی
بعـد بایـد اسـاس ایـن بر. سازدمیفراهمداردسروکارجوانانونوجوانانازوسیعیروحیهبا
عمیـق توجـه مـورد تربیتهايساحتازمهمساحتیعنوانبهجنسیتربیت»داريخویشتن«

وبینانـه واقـع برنامـه ارائـه بـا ونـافع هـاي آگـاهی والزمهـاي آمـوزش دادنباوگیردقرار
وتنظـیم وهـدایت راهدرراآنـان نوجوانانوجوانانبهدینازبرآمدهيحکیمانههايراهکار
وبگذرندسالمتبهآنازپسوبلوغمخاطرهپرسنینازتارسانیمیاريجنسیغریزهتعدیل

تـأمین جامعـه وفـرد کمـال وسـعات وشودجلوگیريطتفریوافراطوناصواببرخورداز
. گردد

بـا مـرتبط هـاي پیـام شناساییرويتحقیقیدهدمینشانشدهانجامتحقیقاتبرمروري
کشـور داخـل درویـژه بـه زمینه،ایندرمناسبمحتوايتدوینجهتجنسیداري-خویشتن

ایـن کـه باشـد مـی ایـن گرفته؛تصوردیگرهايپژوهشباکاراینتفاوت. استنشدهانجام
ایـن نظـران صـاحب ومتخصصـان توسـط کـه جنسیتربیتبامرتبطمنابعبررسیباپژوهش

آمـوزان دانـش جنسـی داريخویشـتن رويتوانسـتند میکههاییپیاماست؛شدهنگاشتهحوزه
ازتعـدادي ،بـاال دقـت وبسـیار هايبررسیبانهایتدرواستخراجباشند،تأثیرگذارمتوسطه

میـان درهـا پیـام تأثیرگذاري،میزانشدنمشخصبراي. شدندگنجاندهمؤلفهسیزدهدرهاپیام
بـر مـؤثر هـاي پیـام آموزان،دانشهايدیدگاهاساسبرتاشدهگذاشتهپیمایشبهآموزاندانش

مـورد اصل،حنتایجرودمیامیدلذا. شوندبندياولویتوشناساییهاآنجنسیداريخویشتن
ومناسـب محتـوایی تاگیردقرارجنسیتربیتبویژهتربیتوتعلیمامرکاراناندردستتوجه

. گرددارائهزمینهایندربخشاثر

پژوهشسؤال
مسـتخرج هايمؤلفهازیکهرتأثیرمتوسطه،مقطعپسرآموزاندانشهايدیدگاهاساسبر

باشد؟میمیزانچهبهآنانجنسیداريویشتنخبرعلمی،ودینیمستنداتومنابعاز

پژوهشروش
شهرستانمتوسطهسومودومواولمقطعآموزاندانشکلیهشاملپژوهش،آماريجامعه
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. بودنـد تابسـتانه آموزشـی هـاي دورهوهاکالسدرحاضر1393-94تحصیلیسالدرشهربه

يشـیوه لحـاظ از. باشـد میکاربرديهايپژوهشجزءتحقیق،هدفلحاظازحاضرپژوهش
انتخـاب براي. گیردمیقرارپیمایشینوعازتوصیفیتحقیقاتيمجموعهدرها،دادهگردآوري

شـده اسـتفاده ايخوشـه تصـادفی گیـري نمونـه روشازآموزان،دانشمیانازنظرموردنمونه
سـوم ودومواولهـاي یـه پاپسرآموزاندانشازنفر114شاملنمونهپژوهشایندر. است
شـده استفادهساختهمحققيپرسشنامهازاطالعات،آوريجمعبراي. شدندمیمتوسطهمقطع
) کتـاب ومقاله(کهمنابعیابتدا: استشدهساختهمحققتوسطصورتبدینپرسشنامه. است

رسـی برموردبودندآمدهدرنگارشبهجنسیتربیتحوزهمتخصصانونظرانصاحبتوسط
ایـن درجنسـی داريخویشـتن بامرتبطهايپیامشناساییبرايمامعیار. گرفتندقرارمطالعهو

ایـن شناسـایی بـراي لـذا . بـود جنسـی تربیتيحوزهصاحبنظرانومتخصصاننظرپژوهش،
ومطالعـه مـورد منبـع 73تعـداد کـه شـد مراجعهنظرانصاحباینآثاربههاعبارتوهاپیام

.  گرفتارقربررسی
همـه بررسـی بـا بعـد مرحلـه در. گردیداستخراجپیام780منابع،مطالعهبااولمرحلهدر

آن: عوامـل . »پیامـد وعوامل: «گیرندمیجايدوستهدرهمگیکهشدحاصلنتیجهاینهاپیام
: مدپیا. شدندمیجنسیداريخویشتنعدمیاوداريخویشتنباعثکهبودندهاییپیامازدسته

ناشیکهنتایجیچنینهموداريخویشتنوعفترعایتنتایجکهبودندهاییپیامازدستهآن
کـه هـایی پیـام بررسـی با. شدمیشاملراشدندمیداريخویشتنعدموعفترعایتعدماز

: گیرنـد مـی جـاي مؤلفـه دودرهـا آنهمگـی کهآمدبدستنتیجهاینکردند،میبیانراپیامد
نتـایج بیـان بـا کـه شدندمیهاییپیامشاملترغیبیمؤلفه. »ترهیبیيمؤلفهوترغیبیيلفهمؤ«

ترهیبـی مؤلفـه مقابلدر. نمودندمیداريخویشتنبهترغیبراآموزدانشداريخویشتنمثبت
داري،خویشـتن عـدم منفـیِ وسـوء نتـایج ذکـر بـا کـه شـدند مـی هاییپیامازدستهآنشامل
دنیـا «بعددوبههاپیامدیگري،بررسیدر. کردندمینهیاعمالنوعآنانجامازرازانآمودانش

گرفتنـد، مـی قراردنیاییمجموعهزیردرکه»پیامد«بهمربوطهايپیام. شدندتقسیم»آخرتو
بهداشـت سـازمان . شـدند بنـدي تقسیم،»سالمت«دربارهجهانیبهداشتسازماننظربراساس
بعـد جسـمی، بعـد : قرارنداینازکهاستکردهتقسیمبعد4بهراشخصهرمتسالجهانی،
قـرار دنیـایی بعدمجموعهذیلدرکههاییپیامبررسیبالذا. معنويبعداجتماعی،بعدروانی،

درگروهـی کهدادیمقرارمعنويوروانی،اجتماعی،جسمی،: بعدچهاردرراهاآنگرفتند؛می
ازکـه گرفتنـد جايترهیبیيمؤلفهمجموعهزیردرگروهیوترغیبیيمؤلفهيمجموعهزیر
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اجتمـاعی، بعـد ترغیبـی مؤلفهروانی،بعدترغیبیمؤلفهجسمی،بعدترغیبیمؤلفه: قرارنداین
روانـی، بعـد ترهیبـی مؤلفـه جسـمی، بعدترهیبیمؤلفهچنینهمومعنويبعدترغیبیمؤلفه
. معنويبعدترهیبیمؤلفهعی،اجتمابعدترهیبیمولفه

بعـد درداريخویشتنعدموداريخویشتننتایجکهشدندمیهاییپیامشاملجسمیبعد
نتـایج کـه شـدند مـی هـایی پیـام ازدستهآنشاملروانیبعد. کشیدندمیتصویربهراجسمی

شاملاجتماعیعدب. کشیدندمیتصویربهراروانیبعددرداريخویشتنعدموداريخویشتن
رااجتماعیبعددرداريخویشتنعدموداريخویشتننتایجکهشدندمیهاییپیامازدستهآن
داريخویشـتن نتـایج کهشدندمیهاییپیامازدستهآنشاملمعنويبعد. کشیدندمیتصویربه
. کشیدندمیتصویربهرامعنويبعددرداريخویشتنعدمو

و) بهشتیپاداش(بهشتدستهدوبهشدندمیآخرتبهمربوطکههاپیامازدیگرايدسته
راهـایی پیـام ازدسـته آن) بهشـتی پـاداش (بهشتمولفه. شدندتقسیم) جهنمیعذاب(جهنم
ولطـف کـه دادهقـرار توجـه مـورد راآخـرت عـالم درداريخویشتننتایجکهشدمیشامل

ازدسـته آنيگیرنـده بـر در) جهنمـی عذاب(جهنملفهمؤ. شدمیشاملراپروردگاررحمت
دادنـد مـی قرارتوجهموردآخرتعالمدرراداريخویشتنعدمپیامدونتایجکهبودهاییپیام
. بودندآخرتدرعذاببیانوبدجایگاهیازحاکیکه

دقـت وتعـدد مهايبررسیبابودند»عوامل«بهمربوطکههاپیامازدیگريگروههمچنین
»داريخویشـتن عـدم بـر مـوثر عوامـل «و»داريخویشتنبرموثرعوامل«يدستهدوبهبسیار
جنسـی داريخویشـتن رويمسـتقیم طـور بهکههاپیامازگروهینیزنهایتدر. شدندتقسیم

ایـن ،گرفتنـد قـرار »حیاووجدانغیرتبرانگیزاننده«هايپیاممجموعهزیرگذاشتند؛میتأثیر
آمـوز دانشتابودندشدهبیانمفردشخصاولزبانازوداشتندبرانگیزانندگیخاصیتهاپیام
هریـک . شوندمواجهداريخویشتنعدموداريخویشتننتایجباترنزدیکوترمستقیمطوربه
رایشخـو ) جنسیکنترلیخود(داريخویشتنروحیهبرهاپیاماینتأثیرمیزانآموزاندانشاز
مشخص»کمخیلیوکمتاحدودي،زیاد،زیاد،خیلی: «شکلبهلیکرتیايدرجهپنجطیفدر

کـامال مخالفم،ندارم،نظريموافقم،موافقم،کامال«هايطیفازنیز»برانگیزاننده«مؤلفه. کردند
نظرازحاضر،پژوهشدرساختهمحققپرسشنامهرواییتاییدبراي. استشدهتشکیل»مخالفم
پرسشـنامه پایاییتعیینبرايواستشدهاستفادهجنسیتربیتحوزهمتخصصانازنفرهشت

شـده اسـتفاده شـد؛ سـاخته محقـق توسـط که) همتاهايفرم(موازيهايفرماجرايروشاز
نشـان کـه باشـد می87/0استشدهسنجیدهکرونباخآلفايباکهنهاییپرسشنامهپایایی. است
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وتجزیـه بـراي . باشـد مـی برخـودار اطمینانیقابلوقبولقابلپایاییازپژوهشرابزادهدمی

ازتوصــیفیآمـار سـطح در. اسـت شـده اســتفادهتوصـیفی سـطح درآمـار ازهـا دادهتحلیـل 
سـنجش براي. استشدهاستفادههامؤلفهازهریکبرايمعیارانحرافومیانگینهايشاخص

) ادعـا یک(ثابتارزشیکبامیانگینمقایسهآزمونازنیزهافهمؤلازیکهرمطلوبیتمیزان
:استآمدهزیرجدولدرهاپیاممطلوبیتمیزانارزیابینحوه. استشدهاستفاده

ها. استاندارد ارزیابی مطلوبیت مؤلفه1جدول
1≥µ>2فاقد مطلوبیت
2≥µ>3تا حدي مطلوب
3≥µ>4نسبتا مطلوب
4≥µ≥5مطلوب

استفاده شده است.spss16رافزانرماز،ها در این پژوهشدادهتحلیلویهتجزبراي

هاي پژوهش یافته
آموزان، به ترتیب میزان اثرگـذاري  ها از نظر دانشمیانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفه

در جدول ذیل ارائه شده است:  
هار هریک از مؤلفههاي دانش آموزان دمیانگین و انحراف معیار دیدگاه.2جدول

انحراف معیار میانگین هامؤلفه ردیف
48/0 16/4 ترهیبی جسمی 1
42/0 13/4 ترهیبی اجتماعی 2
48/0 11/4 ترغیبی معنوي 3
52/0 95/3 داريعوامل موثر خویشتن 4
55/0 92/3 بهشت 5
45/0 82/3 ترهیبی روانی 6
59/0 70/3 عوامــــل مــــوثر  بــــر عــــدم 

داريخویشتن
7

59/0 66/3 ترغیبی اجتماعی 8
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52/0 66/3 ترغیبی روانی 9
71/0 64/3 ترهیبی معنوي 10
57/0 53/3 بر انگیزنده 11
58/0 49/3 جهنم 12
74/0 24/3 ترغیبی جسمی 13

، مؤلفـه ترهیبـی اجتمـاعی بـا     48/0و انحراف معیار 16/4مؤلفه ترهیبی جسمی با میانگین 
و انحـراف معیـار   11/4، مؤلفه ترغیبی معنوي با میـانگین  42/0عیار و انحراف م31/4میانگین 

، مؤلفه 52/0و انحراف معیار 95/3داري جنسی با میانگین ، مؤلفه عوامل موثر بر خویشتن48/0
و  انحراف 82/3، مؤلفه ترهیبی روانی با میانگین 55/0و انحراف معیار 92/3بهشت با میانگین 

و انحـراف معیـار   72/3داري جنسی با میـانگین  مؤثر بر عدم خویشتن،مؤلفه عوامل45/0معیار 
، مؤلفه ترغیبـی روانـی بـا    59/0و انحراف معیار 66/3، مؤلفه ترغیبی اجتماعی با میانگین 59/0

و انحـراف معیـار   64/3،  مؤلفه ترهیبی معنوي با میـانگین  52/0و انحراف معیار66/3میانگین 
، مؤلفـه  57/0و انحراف معیـار  53/3غیرت، حیا و وجدان با میانگین ،  مؤلفه برانگیزاننده71/0

و 24/3، مؤلفه ترغیبی جسمی بـا میـانگین   58/0و انحراف معیار 49/3عذاب جهنم با میانگین 
باشند که به ترتیب داري بیشترین تا کمترین میزان اثر گذاري بوده اند ، می74/0انحراف معیار 

بـا میـانگین مقایسـه آزمـون ازحاصلنتیجهها،مولفهطلوبیتمسطحشدنبرايچنینهم
درجـه پـژوهش ایندرکه-3معیارنمرهباگانهسیزدههايمؤلفهکهدهدمینشانمعیار،نمره

طـور بـه هـا مؤلفـه همهمیانگینیعنی. دارندمعناداريتفاوتدهد،مینشانرا»مطلوبنسبتا«
درحـداقل هـا مولفهاینهمهکهمعناستبدیناین. باشندمیترباال3معیارنمرهازداريمعنی
استانداردنظرازهامولفهکدامکهامراینشدنمشخصبراي. دارندقرار»مطلوبنسبتا«سطح

کـه -4معیـار نمـره بـا دیگـر بارهامؤلفههمههستند،برخوردار»مطلوب«درجهازمطلوبیت،
نتـایج : باشـد مـی زیـر شـرح بـه بررسیحاصلکهشدندقایسهم-رساندمیرامطلوبیتمیزان

ترغیبی«،»اجتماعیترهیبی«،»جسمیترهیبی«هايمؤلفهکهدهدمینشانآزموناینازحاصل
آینـد میشماربه»مطلوب«هايمؤلفهجزو»بهشت«و»داريخویشتنبرموثرعوامل«،»معنوي

مطلوبیـت اینازحاصلنتیجهاین،بنابر. گیرندمیقرار»مطلوبنسبتا«سطحدرهامؤلفهبقیهو
:باشدمیزیرشرحبهسنجی
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آموزان پسرها از دیدگاه دانش. سطح مطلوبیت مؤلفه3جدول
نسبتا مطلوب مطلوبمؤلفه  ردیف 

ترهیبی جسمی-1

ترهیبی اجتماعی-2

ترغیبی معنوي -3

داريعوامل موثر خویشتن-4

بهشت-5

ترهیبی روانی-6

7-
-عوامل موثر بر عدم خویشتن

داري

ترغیبی اجتماعی-8

ترغیبی روانی-9

ترهیبی معنوي-10

بر انگیزنده-11

جهنم-12

ترغیبی جسمی-13

انـد گرفتـه قـرار »مطلـوب هـاي پیـام «جـزو کـه جـدول اولمولفهپنجتشریحبهاینجادر
قسمتدرکههامولفهيبقیهنوعوماهیتبهراجعکالماطالهازجلوگیريبراياماازیمپردمی

.کنیممینظرصرفقسمتایندرهاآنبیشترتوضیحازاست؛شدهدادهتوضیحروش
قرارتأثیرگذارياولمرتبهدرجسمیترهیبیيمولفهپژوهشایندربعد ترهیبی جسمی:

وجنسـی انحرافـات ازناشـی جسمانیمضراتبیانگرکهبودمطالبیويحاهاپیاماین. گرفت
راهـا پیـام اینتأثیرآموزاندانش. بودنددادهقرارتأکیدموردراجنسیغریزهناصحیحارضاي
تـأثیر آمـوزان دانـش رويهـا پیـام ایـن کهدالیلیازیکی. داشتندعنوانهاپیامدیگرازبیشتر

بـه تـا ابتـدا ازآنسـالمتی وجسـم هموارهکهکرداشارهنکتهاینبهنتوامیداشتندبیشتري
کـه اموريانجامروایناز. استبودهباالییبسیاراهیمتدارايوبودهمهمانسانبرايامروز
چـه وفـراوان جسـمانی هايعارضهبهراشخصوشودالهینعمتاینافتادنخطربهباعث
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ایـن ازآگـاهی بـا شـخص شـود میباعثسازد؛مبتال..) وسیفیلیسایدز،همانند(العالجبسا
مهـم راجسـمانی خطراتنیزآموزاندانشپژوهشایندرلذا. جوینددوريهاآنازخطرات

جسمیانحرافاتقبیلاینسمتبهها،بیماريآنازآگاهیصورتدراندداشتهابرازودانسته
هـاي ویژگینمایدمیترپذیرباورراتحقیقایننتیجههکدیگريدلیلطرفیاز. رفتنخواهند

هـاي ویژگـی بلوغ،ونوجوانیدورهدانیممیکههمانطوري. باشدمینوجوانیدروانبهمربوط
توجـه وشدهحساسبسیارخودفیزیکوبدنبهنوجواناندورانایندر. داردراخودخاص

). 1387شـیرازي، وخسـروپور (کننـد مـی صـرف آنبهرسیدگیبرايرازیاديبسیاروقتو
: مثـال عنـوان بـه باشد،میتأکیدوتوجهموردنیزاسالمدیندرجسمیسالمتمسألهاهمیت

بـار : «فرماینـد خداونـد مـی  پیشگاهبهسجادیهصحیفه23دعايازدومفرازدر) ع(سجادامام
شـفا وکننـده کفایتعافیتیده،یتعافمراواوخاندانو) ص(محمدبربفرستدرودخدایا،
. »زایدتندرستیمنتندرآنازکهعافیتی. افزایندهوعالیوبخش

: دارنـد میبیانصورتبدینراجسمیسالمتیاهمیت) ص(اکرمپیامبردیگرحدیثیدر
نیسـت خیـري زنـدگی درسـالمت، ازبرخـورداري بـدون »الصـحه مـع االالحیاهفیالخیر«
تـرین بـاال ماننـد زیبابسیارتعبیراتبااسالمی،هايآموزهدرکهاستبزرگینعمت»سالمتی«

حسـنۀ پنهـان، دارائـی اسـت، عاجزآنشکرازانسانکهنعمتیها،نصیبترینگواراها،نعمت
ازگـذار تاثیروعمیقعبارتهادهواستناشناختهآنارزشکهنعمتیوزندگیسرمایۀدنیا،
.استهشدیادآن

ازکـه باشندمی»اجتماعیترهیبی«به بعدمربوطهايپیامدومدستهبعد ترهیبی اجتماعی:
شـدن دارخویشـتن میـزان برراتأثیربیشترین،»جسمیترهیبی«بعدازبعدآموزاندانشنطر
:  ودشمیاشارهاجتماعیترهیبیبعدهايپیامازموردچندبهنمونهعنوانبه. داردهاآن

کـه هرودهندمیزنازنانتانکهنکنیدزنا: فرمودوحیموسیبهخداوند): ع(صادقامام-
همـان ازبـدهی؛ دستهربهوکنند؛خیانتهمسرشبهکند،خیانتمسلمانمردهمسريبه

.  گیريمیدست
.  استخانوادهنظامدرتزلزلغیرتی،بیآثارازیکی-
.  استزناپیامدهايازفقیروستسرپربیهايبچهتولد-
وفـرد جایگـاه شـدن متزلـزل بـه کـه بـود نکاتیومطالبحاويهاپیاماینکهآنجاییاز
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اشـاره جامعـه گونـاگون شـقوق درعمـومی طوربهفسادرواجهمچنینواجتماعدرخانواده
شدنشـان دارخویشتنزانمیبرراهاپیامدنوعاینازآگاهیوهاپیاماینآموزاندانشداشتند،

واسـت اجتمـاعی موجـودي انسانکهباشدامراینبیانگرتواندمینکتهاین. انددانستهترموثر
شـأنیت وآبـرو افتـادن خطـر بهبویژهمزایادادندستازلذااست،نبودهجداجامعهازهرگز
.باشدجنسیانحرافاتانواعسمتبهرفتنازبازدارندهمحركیکتواندمیاجتماعدرفردي

وداريخویشـتن معنـوي فوایدبیانباکهبودهاییپیامشاملبعداینبعد ترغیبی معنوي:
دسـته ایـن هايپیامازیکیدرمثالعنوانبه. کردمیترغیبامراینبهراآموزاندانشعفت؛

: باشدمیالهیعهواسرحمتکنندهبیانآنفحوايکهشویممیمتوجهاستآمدهذیلدرکه
عفـاف کـه رادامنـی پـاك بردبـار حیـاي بـا انسـان خداونـد، براستی): ص(اکرمرسول-

. دارددوستورزد،می
نـزد دامـن پـاك وعفیـف هايانسانجایگاهيدهندهنشان) ص(اکرمپیامبرازحدیثاین
اينتیجـه تشـویق وپـاداش همـواره استآشکارهمهبرکههمانطوريلذا. داردمتعالخداي
نیزشناسیروانهايآزمایشدراصلاین. گرددمینظرموردعملتقویتباعثوداشتهمثبت

اوداريخویشـتن وعفـت قبـال درکـه بدانـد آموزدانشاگرلذا. استرسیدهتجربیاثباتبه
هـد خواقـرار تعـالی حـق توجهومحبتموردوگیردمینظردربرایشپاداشیمنانخداوند
ازوگـردد مـی خرسـند آنبـه جهـان یکتـاي خـالق کهگرددمیصفتیبهمتصفیاوگرفت

وورزيعفـت بـراي باشـد، مـی خداونـد نـزد رفیـع جایگـاه ازمنـد بهـره هايانساننشانگان
ارضـاي وگنـاه زمینـه کـه شـرایطی بـا مواجهـه حـین دروشدهترغیببیشترداريخویشتن
پسـندیده حیـاي حفـظ بـه ونمـوده دوريآنازآگاهانهاست؛فراهمبرایشجنسینامشروع

بلکهنمودهتقویتراخویشنفستنهانهفردکهبودخواهدآنامرایننتیجه. گماردمیهمت
وتوانمنـدي احسـاس نفـس، بـه اعتمـاد بیشـتر، شناسـی خـو بهبشراینکهبرايشودمیگامی

بـه بـردن پـی سـبب نتیجـه دروآیدنایلیانجهانپروردگارنزدارزشمندياحساسپیروزي،
کـه خداونـد کالمدركبرايوشدهجهانمخلوقهايپدیدهدیگرمیاندرخودعظیمجایگاه

. کردخواهدتالشآفریدمخویشمخلوقاتاشرفراانسانفرمایدمیقرآندر
آنسـوي هبـ همـواره افـراد گـردد میباعثداري،خویشتنمعنويوخیرنتایجازآگاهی

اتفاقـات ایـن نتیجـه در. برونـد آنسمتبهشخصیمیلوآگاهیرويازودادهنشانرغبت
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برداشتهگامالهینطرمورداهدافجهتدرکهکردتربیتراآموزانیدانشتوان-میکهاست
معنـوي ترغیبـی بعـد اهمیتدیگرسوياز. باشندحرکتدرنوروهانیکیسويبهپیوستهو

جـویی کمالهايویژگینیزواستمقارنانتزاعیتفکريدورهبهورودباپسرنوجوانانبراي
نظـر از. گرفـت نظـر درامراینکنندهتوجیهعنوانبهتوانمیرانوجوانیدورهطلبیآرمانو

قربـانی آدمـی فـروم اریـک آلپـورت، راجرز،مانندبرجستهشناسانروانازدیگربرخیومزلو
عـالی سـطوح بـه ویافـت کمالشد،دگرگونتوانمی«نیستگذشتههايتجربهاپذیرندرمان
دروپندارنـد، مـی خـود کهاستآنازبیشترهاانسانبالقوةاستعدادهاينگرشایندر. رسید
(خوشـدل، . »داردوجـود شـدن کاملوخودتحققبرايفطريگرایشییاتالشهاانسانهمۀ
).  1380گیتی

افـراد زندگیجهتمشترك،وفطرينیازهايطرحبافروموموريهنريرناي،هومزلو،
کـامالً افرادکهدارنداعتقادوگیرند،مینظردرهانیازاینرفعبرايتکاپووتالشدرراآدمی
-2اساسـی، یـا کاسـتی نیازهـاي -1نیاز(نوعدومزلو. داردعالیترنیازهايبهروهموارهسالم

اودرکاستینیازهايباشدترکاملانسانیچههرکهاستمعتقدوکندمیمطرح) رااهفرانیاز
شناسـان روانیـا ومزلـو نظـرات بررسـی بـا . هسـتند اوزنـدگی انگیزةهافرانیازواستکمتر

وترقـی ورشـد سـبب دیـدگاه ایـن درشـده مطـرح کمـالگرایی کهشویممیمتوجهانسانگرا
) 1984(رودلنظراز). 1386موالیی،(شودمیدرونیرضایتوشادکامینتیجهدروپیشرفت

آوردهـاي دسـت بـه منجـر کـه اسـت ايبرنـده پـیش نیـروي آنمثبتقالبدرگراییکمال
موانعبرتانمایدکمکافرادبهقويمحرکیعنوانبهتواندمیگراییکمالشودمیايبرجسته

ازنوجـوان کـه همچنـان ). 1987: فریـدمن برانسکی،مورفی،(آیندفائقبازدارندههايعاملو
تـوان مـی . گیـرد میقرارجنسیمحرکاتوهاپیامتأثیرتحتشدتبههیجانیوعاطفیلحاظ
دهنـده هشـدار ومعنـوي محرکـات ازاوتأثیرپـذیري وي،عواطـف شـدت کـه داشتانتظار

پـارکر و،)1999(همکـاران وهـس و)2002(دیپادولو،وکمپل. دهدافزایشنیزراجسمانی
احسـاس نفـس بـه اعتمـاد ونفـس عزتتقویتطریقازگراییکمالکهدادندنشان) 1999(

خـود هايظرفیتحداکثرازبتواندفردشودمیموجبودهدمیافزایشرانوجوانشایستگی
).1389شمس،پور،شمسیخانی،اصالنازنقلبه(کنداستفاده

مـواردي آنعوامـل ازمنظـور دیگـر عبـارت بـه اینموثر بر خویشتن داري:بعد عوامل
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درمـوثر عـاملی خصـایص، وهـا ویژگیآندادنپرورشوتوجهوهاآنازآگاهیکههستند

بـه هسـتند، مـوثر شـدن دارخویشـتن درکهعواملیوباشندمیجنسیانحرافاتازجلوگیري
:  شودمیاشارهاینجادرپیامچندبهنمونهعنوان
کـه همـانطور اسـت جنسـی غریزهکنترلبرايراهبهترینخواستن،کمکخداازودعا-

. نشدگناهمرتکبویافترهاییزنانکیدازحق،درگاهبهدعابایوسفحضرت
.  گرددمیضعیفشهوتیابد،قوتکسیدرحکمتهرگاه): ع(علیامام-
. داردمیمصونپستیازراخویشبشناسد؛راخودیذاتشرافتکهکسی): ع(علیامام-

ازگـرفتن فاصلهموجبهستندکهعواملیهمگیحق،درگاهبهدعاذاتی،شرافتحکمت،
حکمـت، مثلهایینعمتوجودازراآموزاندانشمااگربنابراین. شدخواهندعفتیبیوگناه

ایـن بـه توجـه کـه بپـردازیم مسـأله اینشرحبهوکنیمآگاههاآنوجوددر... وذاتیشرافت
اسـف نتـایجی که-فحشاوفجوروفسقازدوريباعثانسانوجوددرارزشمندهايویژگی

بـا وکننـد مـی رشدانساندیگرهايجنبهامراینينتیجهدروشودمی-گردندمیسببرابار
بـه دوانـد، مـی ریشـه ورفتـه گقوتانساندرپسندیدههايخصلتگناه،ازداريخودبارهر

تمـامی روشـنگر کـه شـد خواهدزندگیطولدرفردشخصیتیابعادوجوديجزءکهطوري
. بودخواهنداواعمالوهارفتار

بردارنـده درمولفـه ایـن . بودنـد بهشـت مولفـه بهمربوطهايپیامبعديدسته: بهشتبعد
. داشـتند اشـاره دنیـا ایـن درعفتوداريخویشتنقبالدراخرويپاداشبهکهبودهاییپیام

: کنیدتوجهزیرپیامدوبهنمونهبراي
بـازدارد، هـوس وخواهشازراخودنفسوباشدداشتهخوفخداوندمقامازکسهر-

).  40-41آیه: نازعات(شودمیاوجایگاهبهشت
اینکـه شـوم؛ مـی ضامنبرایشرابهشتمنکند،ضمانتبرمنراچیزدوهرکس: پیامبر-
. داردمصونگناهازراخودجنسیانداموزبان

بـه ماهمهباشدمیاسالممبیندینماآموزشیمسایلوکشوربرحاکمدینکهآنجاییاز
ازپـس انسانکهنیستپوشیدهکسیهیچبر. داریماعتقادمرگازپسجهانعنوانبهآخرت

دراوحضـور کیفیتدنیا؛ایندراواعمالوشداهدخودیگرجهانیواردجهان،ایندرمرگ
بـراي محرکـی آخـرت، درخـویش فرجاموعاقبتازآگاهیلذا. زدخواهدرقمراجهانآن
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انجـام کـه عملـی هـر کـه بدانندماآموزدانشنوجواناناینکهاز. باشدمیجهانایندراعمال
-اسـت شـده دادهوعـده قـرآن درکـه -جهـان آندربرایشـان تعالیوتباركخدايدهندمی

بـه بـود، نخواهـد پاداشبیشنواوبیناپروردگارنزدخیريامرهیچوگیردمینظردرپاداشی
لـذت واخـروي منزلـت ومقامکسببرايوشدهترغیبداريخویشتنوورزيعفتسوي
.  برداشتخواهندگامآنسويبهودادهترجیحبودنفاسقبررابودنعفیفابدي؛

گیرينتیجه
هـاي پیـام وهـا مؤلفهآموزاندانشدیدگاهازدهد،مینشانآمدهدستبهنتایجمجموعدر

آمـوزان، دانـش جنسـی داريخویشـتن روحیـه ارتقايبرعلمی،ودینیمستنداتازمستخرج
درسـی هايرنامهبمحتوايدرهاپیاموهامؤلفهاینازاستفادهگفتتوانمینتیجهدروموثرند
جنسیداريخویشتنروحیهتقویتوارتقاساززمینهتواندمیمتوسطه،مقطعدرجنسیتربیت
يدورهخـاص هـاي ویژگـی اگرچـه کـه اسـت نکتـه اینمؤیدهایافتهاین. شودآموزاندانش

وجـود هـا، خـانواده درفرهنگیوتربیتیمشکالتوجودطرفیازوبلوغتحوالتونوجوانی
بـا سکوالریسـتی ولیبرالیسـتی فرهنگتبلیغاتیهايرسانهموزیانههجوموفرهنگینرمجنگ
واردآمـوزان دانـش ارزشیودینیباورهايبهرازیاديهايآسیبغیره،وهنروفرهنگزبان

داريخویشـتن وجنسیتربیتخصوصدرعلمیودینیارزشمندمنابعازاستفادهامانموده،
آموزاندانشجنسیداريخویشتنيروحیهتقویتوحفظدرزیاديتاثیراتتواندیمجنسی،
مهــارتبــرمبتنــیهــايآمــوزشيارایــهومناســبمحتــوايتــدوینواقــعدر. باشــدداشـته 

.  شودواقعموثرزمینهایندرتواندمیداريخویشتن
وجنسـی تربیـت حققـان مونظـران صاحبهايیافتهودیدگاهبهنگاهیباوکلیطوربه

بعــدکــهگرفــتنتیجــهتــوانمــیحاضــر،پــژوهشازآمــدهدســتبــههــايیافتــههمچنــین
توجـه مـورد تربیـت، هـاي ساحتازمهمساحتیعنوانبهبایدجنسیتربیت»داريخویشتن«

جنسـی داريخویشتنبحثبامرتبطهايپیاموهامؤلفهتوانمیراستاایندر. گیردقرارعمیق
ایـن درشـده ارایـه هـاي پیـام وهـا مؤلفـه نظیر(باشدعلمیودینیمستنداتازمستخرجکه

الزمهـاي آموزشيارائهباودادارائهآموزاندانشبهدینیکتبمحتوايقالبدررا) پژوهش
اتمستندازبرآمدهيحکیمانههايراهکاروبینانهواقعايبرنامهيارائهباونافعهايآگاهیو
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یـاري جنسـی غریـزه تعـدیل وتنظـیم وهدایتراهدرراآنانآموزان،دانشبهعلمیودینی

وناصـواب برخـورد ازوبگذرنـد سـالمت بهآنازپسوبلوغمخاطرهپرسنینازتارسانده
.گرددتأمینجامعهوفردکمالوسعادتوشودجلوگیريتفریطوافراط

منابع 
.1381محمد دشتی، قم: موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین، ، ترجمهنهج البالغه

ترجمه حسن توزنده جانی، تهران: پیک فرهنگ.،درمان اختالالت جنسیاسپنس، س، 
مقایسه کمال گرایی و عزت نفس و ارتبـاط  «اصالنخانی، علی، محمد، شمسی پور،پروانه، شمس، امیر، 

پـژوهش در  ، »تهـران 2،4،5فعال و غیر فعال منـاطق اجتماعی در دختران نوجوان-آنها با تحول روانی
).1389. .( 89-81: 27، شماره علوم ورزشی
ي بر مبنـا ،یت جنسی از منظر اسالمبر تربتحلیلی بر رویکرد ناظر «،ابراهیمی هرستانی.م،امین خندقی

،»شزش و پـرور ي آن بر نظام برنامه در سی آموهاداللتي انجام شده در این زمینه و تبیین هاپژوهش
قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی ،اول،جنسیت از منظر دین و روانشناسی،جموعه مقاالتم

.1390، ه)امام خمینی (ر
بررسی ضرورت وجودي و چگونگی توجـه بـه تربیـت جنسـی در     «م، ،ر؛ تمنایی فر،پاشایی.م،امینی

.1390. 170-202،)1( 1، »برنامه درسی«جله علمی پژوهشی م.»عبرنامه درسی مقاط
.1360، چاپ سوم، تهران: جامعه، غرر الحکمآمدي، عبد الواحد، 
ق.1404، قم: جامعه مدرسین، تحف العقولحرانی، ابن شعبه، 

.1387تهران: حافظ نوین،،روانشناسی بلوغخسروپور، ي؛ شیرازي، ح، 
.1380پیکان، نشرتهران،،کمالروانشناسیگیتی،خوشدل،

دیـدگاه بـر تأکیـد بـا جنسـی تربیـت هايروشواصولمبانی،تبیینوبررسی«همکاران،وا؛نما،ره
.1386. 24چهاردهم،شاهد، سال، دانشگاهرفتاردانشورپژوهشیعلمیدوماهنامه،»اسالم

، گیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن، تهران: مبانی روان شناختی تربیت، اکبرشعاري نژاد، علی
1375.
سـمت، انتشـارات : تهـران ، متوسـطه وتحصیلیراهنماییابتدایی،پرورشوآموزشاحمد،صافی،
1384.

46و45،فرهنگیمهندسی، »راهکارهاي تقویت حجاب و عفاف در جامعـه «شریف، طاهرپور، محمد
،18-37) .1389.(
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، »اي اجتمـاعی پیشـگیرانه  هـ آسیب شناسی مسایل جنسی و ضـرورت آمـوزش  «عبدالرحیمی، علیرضا، 
مشاوره اسالمی همایش ملی مشاوره خانواده و بهداشـت  یشهمامجموعه چکیده مقاالت پنجمین

.1388، اردیبهشت، تهران: اندیشه ماندگار، جنسی
.1379. 43-79،39تربیت،نشریه، »شدهفراموشجنسی. تربیتتربیت«معرفاي، ابراهیم، 

، دوره علوم روانشـناختی ،»مال گرایی مثبت و منفی و صفات شخصیتبررسی رابطه ک«موالیی، زهرا، 
).1386. (305-318: 23، شماره 6

انجمـن اولیـا و   ت انتشـارا ،هران، تنوجوانی و ضرورت و آموزش بهداشت روانیشکوه،،نوابی نژاد
.1376، نمربیا

هایشگیري و درمان انحرافمدل مصون سازي رفتار جنسی با تأکید بر پ«نورعلی زاده میانجی، مسعود، 
. 142-3،5،107، سـال دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسالم و روانشاسی،»و مشکالت جنسی

)1388.(
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