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چكيده
 متناسب با فرهنگ ایرانی و بررسی ت ثیر آن بر مؤلفههای روانشناختی در دانشآموزان دارای اهمیت، تدوین برنامه تربیت جنسی نوجوانان:زمينه
 با این وجود تاکنون پژوهشی در مورد ت ثیر تربیت جنسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر ابعاد مختلف خودپنداشت دانشآموزان نوجوان.فراوانی است
- پژوهش حاضر با هدف بررسی ت ثیر آموزي بسته تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر خودپنداشت دانش: هدف.انجام نگرفته است
. طرح پژوهش نیمهآزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزمایش وگروه گواه است: روش.آموزان متوسطه اول شهرستان تاکستان انجام شد

 نفر (هر71  هستند که از بین آنها0379-78 جامعه آماری این پژوهش دانشآموزان مدارس متوسطه دوره اول شهرستان تاکستان در سال تحصیلی
 جلسه8  به گروه آزمایش. نفر) با روي نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند62 گروه
 ابزار جمعآوری دادهها شامل بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان. دقیقهای آموزي داده شد و گروه گواه در این مدت آموزشی دریافت نکردند71
. دادهها جمعآوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.) بود0729( (محقو ساخته) و پرسشنامه خودپنداشت راجرز
.)p<1/10(  عقالنی و اخالقی اثر معناداری داشته است، اجتماعی، یافتهها نشان داد آموزي بسته تربیت جنسی بر خودپنداشت جسمی:يافتهها
. براساس یافتههای این پژوهش اثربخشی بسته آموزشی تربیت جنسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر خودپنداشت مورد ت یید قرار گرفت:نتيجهگيری
 دانشآموزان، خودپنداشت، تربیت جنسی نوجوانان:واژه كليدها
Background: Designing the educational package of sexual education based on Iranian culture and study its impact
on psychological components in students is great importance. However, no research has ever been done on the impact
of sexual education based on Iranian culture on self-concept of adolescent students. Aims: The purpose of this study
was to investigate the effect of training package of sexual education based on Iranian culture on self-concept of
middle school girl students in Takestan. Method: The research is quasi experimental with pre-test and post-test
design with control group. The statistical population of this study is student's middle school in Takestan in 20182019 academic year. That Among them 90 students (each group of 45) were selected by multi-stage random cluster
sampling and divided into two experimental and control groups. The experimental group received training sexual
education in 8 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any training during this training period.
Data collection instrument was adolescent educational package of sexual education and Rogers Self-Concept
Questionnaire (1957). Data were analyzed by the use of covariance analysis. Results: The results showed that
training of sexual education based on Iranian culture could be significantly effective in promoting self-concept
(p<0/01). Conclusions: Based on the findings of this study, can confirmed the effectiveness of educational package
of sexual education based on Iranian culture on self-concept. Key words: Adolescent sexual education, Self-concept,
Students
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احساس خودکارآمدی ت ثیر معنیداری دارد (بستانی ،سیمبر و آذین،

گستره نوجوانی از مهمترین و پرارزيترین دورههای زندگی هر

 .)0372یکی از مؤلفههای روانشناختی که احتماالً تحت ت ثیر تربیتی

فرد است که با مجموعهای از تغییرات جسمی ،روانی و اجتماعی

جنسی قرار دارد خودپنداشت است .برای اولین بار ویلیام جیمز مفهوم

همراه است که مراحل بعدی زندگی را تحت ت ثیر خود قرار می دهد

خود را در دو بعد ادراک شده و ادراک کننده مطرح نموده است،

(شکوهی و کاکابرایی .)0372 ،سازمان جهانی بهداشت ،نوجوانی را

بعد ادراک کننده مبحث خود آگاهی را در بر میگیرد در حالی که

دورهای از رشد و تکامل انسان معرفی میکند که پس از دوران

بعد ادراک شده مبحث خود پنداشت را شامل میشود .امروزه نیز

کودکی و قبل از دوران بزرگسالی قرار گرفته است این دوران در

توجه به خودپنداشت یکی از موضوعات مهم روانشناختی است.

طی سالهای  01تا  07سالگی قرار گرفته است (سازمان جهانی

خودپنداشت تا حدود زیادی جهتدهنده و تعیینکننده رفتار است.

بهداشت .)2106 ،0بدون شك نوجوانی یکی از بحرانیترین مراحل

به سخن دیگر ،میدان فعالیت ما را در زندگی خودپنداشت ما مشخص

تحول طبیعی انسان محسوب میشود (منظری ،کدیور ،حسن آبادی

میکند (سلیمانی و ابهری .)0373 ،خودپنداشت الگویی سازمانیافته

و عربزاده ،)0379 ،که یکی از ویژگیهای آن بلوغ است .بلوغ

از ادراکات که بازنمایی ذهنی فرد از خود را شامل میشود (بریان و

یك مرحله مهم از رشد است که عالوه بر تغییرات روانشناختی با

کاال )2106 ،و نگري ،احساسات و دانش ما درباره توانایی ،توانش

تغییرات زیستی مانند جهش رشد قد و وزن ،رشد اسکلتی و تکامل

و قابلیت پذیري اجتماعی را در بر میگیرد (مهاجران ،اکبری،

دستگاه باروری و جنسی همراه است .نوجوان هنگام بلوغ با امور

حسنی ،موسوی و سامری ،0372 ،لیم ،مك اینرنی و یونگ2102 ،.

جنسی آشنا میگردد و گاهی رفتار جنسی مشکل ساز را دنبال میکند

و ماري و مارتین .)2102 ،خودپنداشت تصویری است که شخص از

که پیشآگهیدهنده تخلف جنسی است و یا نشانهای از مسائل

خود دارد و این تصویر به طرق مختلف ازجمله تعامل با دیگران شکل

عاطفی اساسی همراه است (کاستبوم ،الرسون و اسویدن.)2102 ،

میگیرد (پاسترینو و دویل  -پورتیلو )2103 ،و از مهمترین عوامل

یکی از مؤثرترین راههای افزایش آگاهی ،نگري و توانایی نوجوانان

موفقیت در زندگی افراد است .اگر فرد تواناییها و استعدادهای خود

در محافظت از خودشان ،تربیت جنسی است که برای پیشگیری از

را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از تواناییهای خود داشته باشد و

رفتارهای پرخطر جنسی و نتایج منفی آن ضروری به نظر میرسد

به این باور برسد که میتواند به آن چیزی دست یابد که استعدادي

(رایس ،رامیرو ،ماتوس و دیناز .)2100 ،از این رو آشنایی با پدیده نو

را دارد ،این امور موجب افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقو اهداف

ظهور جنسی و طرز صحیح مقابله با آنها یکی از اساسیترین نیازهای

او میشود (دان و هامر .)2102 ،ارزیابی شخص از خود قطعیترین

نوجوانان در این مرحله از زندگی است (مستوفی ،گرمارودی،

عامل در روند رشد روانی است .این ارزشیابی تماماً به شیوه آگاهانه،

شمشیری و شکیبازاده .)0372 ،مطالعات نیز نشان میدهند که

صریح و شفاهی یا بر شمردن صفات و توصیف حاالت نیست ،بلکه

کودکان و نوجوانان خواهان یادگیری مسائل جنسی هستند (رشید و

به صورت احساس است .اگر فرد نسبت به خود احساس مثبتی داشته

حسینی اصل .)0372 ،از این رو تربیت جنسی نوجوانان یکی از

باشد ،سالمتر بوده و زندگی را به صورت مثبتتری ادراک میکند.

ضروریات دوران بلوغ است .طرز تلقی ما در ایران از تربیت جنسی

در واقع ،خودپنداشت ،شامل خودواقعی و خودآرمانی است.

در برخی از جنبههای با اندیشه غرب کامالً متفاوت است غرض ما از

خودآرمانی یا ایدهآل ،مجموعه ویژگیهایی است که ما دوست

تربیت جنسی ،پروري ،تعدیل و جهت دهی است نه پروردن و اوج

داریم واجد آن باشیم و ممکن است دور از واقعیت و دست نایافتنی

دادن (بامری و ساالرزایی .)0379 ،تربیت جنسی ،کسب دانش جنسی

باشند (شمسالدینی لری ،دوکانهایفرد و شفیعآبادی.)0379 ،

و توانشهایی که از سالمت جنسی فرد در زمان حال و آینده

پژوهشها نشان داده است خودپنداشت مثبت موجب افزایش اعتماد

محافظت میکنند و نگريهای جنسی سالم را به دنبال دارد

به خود ،سالمتروان و موفقیت (میتال ،)2102 ،احساس کفایت و

(طاووسی .)0376 ،آموزي و تربیت جنسی بر ارتقای آگاهی و

سازگاری (دولگان ،ساواسر و یازگان )2106 ،میشود .در حالی که
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طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و...

خودپنداشت منفی منعکس کننده احساس بیارزشی و بیلیاقتی و

میشود (باوی ،امان الهی و یوسفعلی )0373 ،و بر حرمت خود و

ناتوانی خود است و رفتارهای ناسازگار و وضعیت منفی روانی

رضایت جنسی نیز ت ثیر دارد (خیاطان و ریحانی اصل.)0372 ،

(نعامی ،شمس و عبدی ،)0372 ،اختالالت رفتاری و عاطفی (جانگ

با وجود ت ثیر آموزي و تربیت جنسی سالم بر سالمت افراد هنوز

هاین ،یانگ ،سوین و هی جونگ )2102 ،و بروز مشکالت تحصیلی

ترس و اضطراب نسبت به تربیت جنسی و اختالف در مورد چگونگی

را به دنبال دارد (الزاروس ،هلن ،میرجاانا مجداندین ،وایکه دونته،

و چرایی آن در مدارس دیده میشود (طاووسی .)0376 ،پژوهشگران

تالیا موریس ،یولیشا بیرو ،سوزان ،بوگلز ،جنیفر و هادسون.)2102 ،

نیز یکی از جنبههای مغفول در برنامههای تربیتی و آموزشی در ایران

خودپنداشت شکلی از خودارزیابی است ،تغییرات رشدی که

را تربیت جنسی نوجوانانی میدانند که به علت آشفتگیهای روحی

نوجوان آن را تجربه میکنند به طور فزآینده خودارزیابی آنها را در

و روانی ناشی از بلوغ از حساسیت زیادی برخوردار است و عدم

ابعاد جسمی ،اجتماعی و تحصیلی را تحت ت ثیر خود قرار میدهد

پرداختن به آن انحرافات بسیاری را به دنبال دارد (ابراهیمیهرستانی

(پیورر ،پایلدن ،جال ،رونالد ،ویلهلم و فن .)2109 ،این خود ارزیابی

و همکاران .)0376 ،از سوی دیگر استفاده از برنامه تربیت جنسی

خود مت ثر از متغیرهای پیشآیندی میباشد یکی از این متغیرها بلوغ

طراحی شده دیگر کشورها با فرهنگ و ارزيهای ما در تعارض

و تغییرات ناشی از آن است .بلوغ نوجوانان با موضوعات جنسی همراه

است و آموزيهای جنسی در ایران نیز ویژه زوجین میباشد .از این

است .از این رو برخی از پژوهشها به بررسی اثرات آموزي جنسی

رو طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی مبتنی بر فرهنگ نوجوانان

پرداختند .همچنین ماکین ( )2109نشان داد آموزي جنسی موجب

ایرانی یکی از ضروریات میباشد.

ارتقا خودحفاظتی ،روابط سالم و کاهش پیامدهای نامطلوب جنسی

پژوهشهای انجام گرفته در ایران در مورد تربیت و آموزي

میشود .نلسون ،پانتالون و کیمبرلی ( )2107نیز نشان داد برنامه

جنسی نیز به بررسی اثرات آن بر رضایت جنسی (کاظمی،)0372 ،

آموزي جنسی آنالین موجب کاهش خطر ایدز و افزایش رفتارهای

نگري و دانش جنسی (صدری و همکاران ،)0372 ،صمیمیت جنسی

جنسی سالم در دختران میشود .گنفورنر و گبهرت ( )2109نشان داد

(احمدیان و رسولی ،)0379 ،خودپنداشت جنسی زوجین (امینی و

تربیت جنسی موجب ارتقاء رفتارهای سالم جنسی دانشآموزان می-

همکاران )0376 ،و خودکارآمدی جنسی زوجین (باوی و همکاران،

شود .در آموزي و تربیت جنسی بایستی عوامل و ویژگیهای

 )0373پرداختند .به طوری پژوهش در زمینه اثربخشی تربیت جنسی

فرهنگی را مدنظر قرار داد (عابدینی طبیب ،ضیایی و زارع.)0372 ،

بر خودپنداشت در جامعه دانشآموزی مقطع متوسطه در ایران مورد

در مجموع این پژوهشها آموزي رفتارهای جنسی سالم را مورد

غفلت قرار گرفته است .از این رو این سؤال مطرح میشود که آیا

توجه قرار دادند که با فرهنگ و ارزيهای ایرانی و اسالمی برای

آموزي بسته تربیت جنسی طراحی شده ویژه نوجوانان بر خود

افراد در دوران قبل از ازدواج در تعارض هستند .در ایران نیز در

پنداشت آنها ت ثیرگذار است؟
روش

راستای تربیت جنسی پژوهشگران به ارائه الگوی نظری (مزیدی و
خدمتیان ،)0372 ،واکاوی برنامه درسی تربیت جنسی (محمدجانی،

جامعه آماری ،نمونه و روي اجرای پژوهش :روي پژوهش

یارمحمدیان ،کجباف و قلتاي0372 ،؛ ابراهیمی هرستانی ،مهرام و

حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل

لیاقتدار ،)0376 ،بررسی آن از دیدگاه والدین و دبیران (مبردی،

است .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشآموزان دوره اول

حسین پور ازغدی و امیری فراهانی0372 ،؛ مستوفی و همکاران،

متوسطه شهرستان تاکستان تشکیل دادند ،که در سال تحصیلی -78

 )0372و آموزي جنسی ویژه زوجین (صدری ،پرزور و اسماعیلی

 0379مشغول به تحصیل بودند .از این تعداد ابتدا با روي نمونهگیری

قاضیولوئی )0372 ،پرداختند .در زمینه آموزي جنسی و

خوشهای چند مرحلهای  71نفر انتخاب شدند به این صورت که ابتدا

خودارزیابی نیز پژوهشها نشان دادند آموزي جنسی بر افزایش بعد

از بین مدارس متوسطه اول شهرستان تاکستان یك مدرسه پسرانه و

مثبت و کاهش بعد منفی خودپنداشت جنسی اثر معنیداری دارد

یك دخترانه به شیوهی تصادفی انتخاب شدند و سپس یك پایه به

(امینی ،مرادی ،مؤمنی و پوررشیدی .)0376 ،آموزي جنسی موجب

شیوهی تصادفی انتخاب شد که پایه هشتم انتخاب شد .سپس با

افزایش خويبینی جنسی ،خودابزاری جنسی و خودکارآمدی جنسی

استفاده از شیوه تصادفی یك کالس از هر جنس به گروه آزمایش و
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کالس دیگر به گروه گواه اختصاص داده شدند .که هر دو گروه در

براساس چك لیست ارزیابی استروپ 0و کیفیت پایاننامهها بر اساس

ابتدا پرسشنامه خودپنداشت را به عنوان پیشآزمون تکمیل کردند.

مقاله فیضی و گرامی پور ( )0371مورد ارزیابی قرار گرفت.
مرحله دوم :طراحی ساختار :براساس مفاهیم به دست آمده و

مراحل طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان (محقو

همچنین تجارب پژوهشگر در مورد برگزاری دورههای آموزي

ساخته):
مرحله نخست :مقاالت مروری از نوع مطالعات ثانویه هستند که

خانواده ،شش موضوع به عنوان سرفصل بسته آموزشی در نظر گرفته

.2

شد و مفاهیم مربوط به هر سرفصل است در سرفصل مربوطه قرار

به طور کلی به دو دسته مقاله مروری وجود دارد  .0مرور نقلی

گرفتند.

مرور سیستماتیك .در مواردی که شواهد و دادههای چندانی در
دسترس نیست ،مرور نقلی ارزشمند خواهد بود .مرور سیستماتیك به

مرحله سوم :روایی محتوایی :روایی محتوایی کیفی :این روایی با

سؤاالت دقیو بالینی پاسخ میدهد ولی مرور نقلی به محدوده وسیعی

روي مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان مراکز مشاوره و اساتید

از نکات مربوط به یك عنوان میپردازد .مرحله اجرایی مرور نقلی:

دانشگاه تا اشباع دادهها ادامه یافت که بعد از تحلیل محتوا اصالحات

جستجوی تمام منابع اینترنتی ،کتب ،پایاننامهها و پایگاههای علمی

الزم در ساختار و مفاهیم بسته آموزشی صورت گرفت.

پارسی و پایگاههای علمی معتبر انگلیسی ،از قبیل وب سایتهای:

روایی محتوایی کمی :این روایی با استفاده از روي الوشه با

کتابخانه ملی ایران ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،بانك

همکاری درمانگران شاغل در مراکز مشاوره آموزي و پروري و

اطالعات نشریات کشور ،پایگاه مجالت تخصصی نور ،پایگاه

متخصصان مراکز مشاوره و اساتید دانشگاه انجام شد که در این

اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

قسمت جهت کم نقص بودن ساختار بسته آموزشی ،دو مرحله اصالح

فرهنگی ،کتابخانه دانشگاههای معتبر در زمینه تحصیالت تکمیلی

بعد از محاسبه با فرمول مورد نظر صورت گرفت.

روانشناسی و مشاورکتابخانههای کشور ،سایت سازمان آموزشی،

الف) شاخص نسبت روایی محتوایی :)CVR( 2این شاخص

علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،ساینس دایرکت

توسط الوشه طراحی شده است .جهت محاسبه این شاخص از نظرات

) ،)www.sciencedirect.comجستجو و مورد بررسی قرار گرفتند

کارشناسان متخصص در زمینه محتوای بسته آموزشی مورد نظر

وکلید واژههای :تربیت جنسی ،آموزي جنسی ،تربیت جنسی

استفاده شد و با توضیح اهداف آزمون و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط

نوجوانان ،رفتارهای جنسی نوجوانان ،خود ارضایی ،هویت جنسی،

به محتوای سؤاالت به متخصصان ،از آنها خواسته شد تا هریك از

مؤلفههای تربیت جنسی ،پیشگیری از سوء استفاده جنسی ،دوستی با

سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت «گویه ضروری است»،

همساالن و نوجوان ،مدیریت رسانه ،خویشتن داری در رفتارهای

«گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه

جنسی ،خطرپذیری جنسی ،جنس مقابل ،روابط دختر و پسر،

بندی کنند .سپس بر اساس فرمول زیر ،نسبت روایی محتوایی محاسبه

بهداشت و جنسی ،سالمت جنسی ،بلوغ ،اخالق جنسی ،جامعهپذیری

شد:

جنسی ،احکام جنسی ،احقاق جنسی ،خودپندار مورد جستجو قرار

تعداد کل

گرفتند و در چند مرحله مقاالت غیر مرتبط ابتدا با مطالعه چکیده و

متخصصین

در مرحله بعد با مطالعه متن کامل از مطالعه حذف شدند ،همچنین

 تعداد متخصصینی که گزینه ضروری راانتخاب کردهاند

3

منابع غیرعلمی و بیکیفیت نیز به عنوان معیار خروج از مطالعه حذف
شدند و مقاالت باقیمانده بر پایه کلید واژههای جستجو شده دسته

تعداد کل

بندی شدند.

متخصصین

الزم به توضیح است که کیفیت کتب بر اساس چك لیست

3

ارزیابی محقو ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت و کیفیت مقاالت
. strobe
content validity ratio

1

2.
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احسان رحمانی و همکاران

طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و...

بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار

بلوغ ،خودپنداره  .2ارزيها ،نگريها و ارتباط  .3مهارتهای فردی

دادند که شامل  32نفر بودند ،حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس

و زندگی و اجتماعی در تربیت جنسی  .6تمایالت و رفتارهای جنسی

جدول میبایست  ./30باشد .سؤاالتی مقدار  CVRمحاسبه شده برای

و خویشتنداری جنسی  .2بهداشت و سالمت در تربیت جنسی

آنها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی

 .2جامعه ،فرهنگ ،مدیریت رسانه .گروه آزمایش طی  8جلسه 71

کننده سؤال باشد ،بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به علت اینکه

دقیقهای تحت آموزي بسته آموزشی تربیت جنسی قرار گرفتند و

بر اساس شاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابل قبولی ندارند.

گروه گواه تحت هین آموزشی قرار نگرفته است .خالصه جلسات
بسته تربیت جنسی در جدول  0آمده است.

 2سرفصلها بسته آموزشی شامل .0 :تحوالت جسمی و روانی

جدول .0محتوای جلسات بسته تربیت جنسی
جلسات

محتوای جلسه

جلسه معارفه

معارفه ،ضرورت و اهمیت و بیان اهداف در تربیت جنسی ،معرفی سرفصلها ،قوانین گروه

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

بلوغ جسمی و جنسی ( قاعدگی /انزال شبانه ،تولید مثل) ،تحوالت روانشناختی در بلوغ و نیازهای جدید ،تفاوتهای روانشناختی دختر و پسر ،خودپنداشت (احساس در
مورد بلوغ و جنسیت) ،احکام بلوغ
ارزيها ،تعارض نیازها در برابر ارزيها ،انواع ارتباط و مرزها ،مسئولیتپذیری متقابل در هر رابطه ،دوستی ،معیارهای انتخاب دوست
روابط دختر و پسر ،پایهسازی برای ازدواج (مالکهای انتخاب همسر و هدفگذاری و برنامهریزی تشکیل خانواده ،ازدواج زودرس ،ازدواج نا همگون ،آشنایی کوتاه
مدت
انواع توانشهای فردی و زندگی و اجتماعی در تربیت جنسی (توانش خودآگاهی و خودشناسی ،حرمت خود ،توانش مقابله با استرس ،توانش ارتباط مؤثر ،توانش تصمیم

جلسه چهارم

گیری و حل مس له در انتخاب رابطهها و رفتارهای جنسیتی ،مدیریت هیجانها) ،انواع سوء استفاده جنسی ،خشونت جنسی ،تجاوز ،احساسهای مربوط به آن (احساس گناه
و خجالت ،قربانی ،مجرم) ،نشانههای فرد سودجو در رابطه و تفکر نقاد ،رويهای پیشگیری در محیطهای پر خطر ،اقدامات بعد حادثه و هوي هیجانی و تفکر خالق،
رويهای کمك گرفتن و منابع یاریرسان ،فشارهای گروه همساالن ،توانشهای اجتماعی نه گفتن ،تفکر انتقادی ،جرأتمندی و ابراز وجود

جلسه پنجم
جلسه ششم

تمایالت و رفتارهای جنسی و خویشتنداری جنسی ،تمایالت و رفتارهای جنسی سالم ،خودارضایی (دیدگاههای پزشکی ،روانشناسی و دینی در مورد خودارضایی  -عوامل
خودارضایی زیاد ،رفتار جنسی مشترک ،ارزيهای فرهنگی و اخالقی شخصی و خانوادگی در رفتارهای جنسی و بکارت (دختر و پسر) ،هویت جنسی
عوامل فشارزای جنسی ،کنجکاوی و خیالپردازی جنسی ،توانشهای خویشتنداری جنسی ،توانشهای تابآوری
داشت و سالمت در تربیت جنسی ،ابعاد سالمت جسمی ،روانی بهداشت و سالمت جنسی ،سالمت تولید مثل ،بهداشت فردی و سبك زندگی سالم و خودمراقبتی و تغذیه،

جلسه هفتم

بهداشت قاعدگی ،سالمتروان ،نهادهای یاریرسان ،مالکهای سالمتروان ،عالئم هشدار دهنده دوره نوجوانی در سالمتروان ،راهکارهای سازي با استرس ،رفتارهای
پرخطر جنسی ،بیماریهای آمیزشی (هپاتیت ،ایدز ،سوزاک ،سفلیس ،زگیل و تب خال تناسلی و ،)..رويهای پیشگیری از بیماریهای آمیزشی ،پیشگیری از بارداری،
سقط جنین ،شخصی سازی خطرات ،عوارض عاطفی ،روانی ،جسمی و اجتماعی عدم رعایت بهداشت جنسی ،درمان مشکالت جنسی ،احکام دینی
هنجارهای ،ف رهنگی ،اجتماعی در مورد جنسیت ،ساختار اجتماعی جنسیت ،مناسبات اجتماعی و مذهب ،گوناگونی ،مسئولیت اجتماعی و اخالقی جنسی ،نقش جنسی،

جلسه هشتم

کلیشه های جنسی ،قانون و مناسبات جنسی ،مدیریت رسانه در مورد مسائل جنسی ،آثار تلویزیون و ماهواره ،پورنوگرافی و مفهوم  ،+08اینترنت و شبکههای اجتماعی،
روي های تشخیص منابع امن و ناامن در اینترنت و تفکر نقاد ،کنجکاوی پر خطر ،روابط و حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی ،خطرها و مشکالت در شبکههای
مجازی ،روي درست استفاده از شبکههای مجازی ،بازی رایانهای ،اعتیاد اینترنتی  -احکام دینی

الزم به ذکر است که در ابتدای هر جلسه نتایج و تکالیف جلسه

افراد تهیه شده است .این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها

قبل و در انتهای جلسه جمعبندی ،خالصه و تکالیف تازه ارائه شد.

مجموعهای یکسان از  22زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است

برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس 0استفاده شد .دادهها

که آزمودنی در پاسخگویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه

به وسیله نرمافزار آماری  spss-20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

میبیند و در فرم دوم چگونه میخواهد باشد .توصیف کند .در این

ابزار

آزمون باال بودن خودپنداشت به معنای تطابو نداشتن بین خود واقعی

در این پژوهش از پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:

و خودآرمانی است .این پرسشنامه دارای  68گویه است که شش بعد

الف) پرسشنامه خودپنداشت :این پرسشنامه در سال  0738تا

خودپنداشت یعنی؛ جسمانی ،اجتماعی ،عقالنی ،اخالقی ،آموزشی و

 0729توسط کارال راجرز به منظور سنجش میزان خویشتنپنداری

خلو و خو را اندازهگیری میکند .پاسخها بر اساس مقیاس پنج

.Covariance

1
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درجهای لیکرت (بسیار زیاد :نمره  ،2زیاد :نمره  ،6تاحدودی :نمره ،3

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .که برای کل آزمون  1/80و برای

کمی :نمره  ،6اصالً :نمره  )0نمره گذاری میشوند .قابلیت اعتماد

خرده مقیاسهای جسمانی ،اجتماعی ،آموزشی ،اخالقی ،عقالنی و

پرسشنامه با روي آزمون – آزمون مجدد برای نمره کل خودپنداشت

خلو و خو به ترتیب  1/20 ،1/29 ،1/99 ،1/23 ،1/26و  1/27به دست

 %70به دست آمد و ضریب قابلیت اعتماد برای خرده مقیاسهای

آمد.
يافتهها

جسمانی ،اجتماعی ،آموزشی ،اخالقی ،عقالنی و خلو و خو به ترتیب
 1/97 ،1/29 ،1/88 ،1/83 ،1/99و  1/97گزاري گردید (دوستان،

شاخصهای توصیفی مربوط به پیشآزمون و پسآزمون نمرات

 .)0388در پژوهش حاضر جهت بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از

خودپنداشت در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  2آمده است.

جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیر پژوهش
پیشآزمون
متغیر
خود پنداشت جسمی
خود پنداشت اجتماعی
خود پنداشت عقالنی
خود پنداشت اخالقی
خود پنداشت آموزشی
خود پنداشت خلو و خو
خود پنداشت کلی

پسآزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

62

29/21

3/98

31/18

2/20

کنترل

62

29/99

3/23

28/62

3/21

آزمایش

62

22/97

3/32

30/82

2/30

کنترل

62

28/28

3/90

27/22

2/72

آزمایش

62

29/30

3/28

27/12

2/29

کنترل

62

28/12

6/00

28/93

3/68

آزمایش

62

30/28

3/21

33/92

2/22

کنترل

62

30/88

3/22

32/62

3/36

آزمایش

62

31/16

6/70

31/81

6/12

کنترل

62

31/70

2/09

31/09

6/37

آزمایش

62

27/88

3/22

31/86

3/60

کنترل

62

31/30

3/79

31/73

3/28

آزمایش

62

092/86

02/97

082/39

00/76

کنترل

62

099/21

09/91

082/32

02/03

بر اساس جدول فوق میزان میانگین در گروه آزمایش در پس

پیشفرض بررسی شد .نتایج آزمون لوین برای نمره خودپنداشت

آزمون برای نمره کل خودپنداشت و خرده مقیاسهای خودپنداشت

( )F =1/22P,=1/20میباشد که این نشان دهنده برقرار بودن شرط

افزایش یافته است .قبل از تعیین معنیداری این تفاوت با استفاده از

برابری واریانسها است .یکیدیگر از شرایط استفاده از تحلیل

آزمون تحلیل کواریانس مفروضههای تحلیل کوواریانس بررسی

کوواریانس نرمال بودن نمرات است به منظور بررسی صحت این

میشوند .برای بررسی یکسانی واریانسها در پسآزمون از آزمون

پیشفرض از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف استفاده شد که نتایج

لوین 0استفاده شد ،که در جدول  3نشان داده شد.

در جدول  6آمده است.
جدول .6نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف

جدول . 3نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانسها در پس
آزمون
متغیر

df1

Df2

F

()Sig

خود پنداشت

0

88

1/22

1/20

پیشآزمون

1/00

1/22

پسآزمون

1/02

1/31

جدول .2آزمون همگنی شیب رگرسیون

از آنجایی که یکی از پیشفرضهای استفاده در آزمون تحلیل
کوواریانس همسانی واریانسها است ،در ابتدا از آزمون لوین این
. Levene’s Test

متغیر

Z

()Sig

1
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F

()Sig
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6/03
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طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و...

با توجه به یافتههای جدول فوق سطح معنیداری آزمون  zدر هر

نتایج جدول فوق نشان داده است که آموزي تربیت جنسی بر

دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون بزرگتر از  1/12میباشد .بنابراین

خودپنداشت اثربخش بوده است ( .)F=/73, P<1/12بنابراین با

دادهها از توزیع نرمال برخوردارند .نتایج بررسی همگنی شیب

حذف اثر نمرههای خودپنداشت پیشآزمون به عنوان متغیر هم

رگرسیون نیز در جدول  2آمده است.

پراي ،اثر اصلی تربیت جنسی بر خودپنداشت نوجوانان معنیدار

نتایج بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون نشان داد ،این

است .به بیان دیگر تربیت جنسی توانسته است خودپنداشت را افزایش

مفروضه برقرار است و تعاملی بین پیشآزمون و گروه وجود ندارد.

دهد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری خرده مقیاسهای

نتایج تحلیل کواریانس گروههای آزمایش و گواه در جدول  2نشان

خودپنداشت در جدول  9نشان داده شده است.

داده شده است.
جدول .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نمره خودپنداشت
میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ضریب ایتا

633/30

1/11

1/71

1/11

1/22
1/71
1/66

منبع

مجموع مجذورات

درجهآزادی

مدل اصالح شده

02072/63

2

9279/90

عرض از مبدأ

0707/39

0

0707/39

017/62

پیشآزمون

06830/62

0

06830/62

862/82

1/11

گروه

0218/92

0

0218/92

28/73

1/11

خطا

0222/62

89

0222/62

-

-

-

کل

3192709/11

71

-

-

-

-

کل اصالح شده

3226/18

87

-

-

-

-

جدول .9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری خرده مقیاسهای خودپنداشت
منبع

گروه

متغیر وابسته

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ضریب ایتا

36/10

1/11

1/27

62/28

1/11

1/32

1/10

1/12

1/11

1/29

1/30

1/10

1/67

1/10

مجموع مجذورات

درجهآزادی

خودپنداشت جسمی

29/03

0

29/03

خودپنداشت اجتماعی

72/76

0

72/76

خودپنداشت عقالنی

09/63

0

09/63

2/12

خودپنداشت اخالقی

93/27

0

93/27

31/28

خودپنداشت آموزشی

2/29

0

2/29

0/12

خودپنداشت خلو و خو

1/89

0

1/89

1/68

نتایج جدول فوق نشان داده است که آموزي تربیت جنسی بر

پژوهش نشان دهنده این موضوع است که گروه آزمایش نسبت به

خودپنداشت جسمی ( ،)F=36/10 ,P<12اجتماعی

(,P<1/12

گروه کنترل در خودپنداشت نمره بیشتری کسب کردند و متغیر

 ،)F=62/28عقالنی ( )F=2/12 ,P<1/12و اخالقی

(, P<1/12

مستقل بر خودپنداشت جسمی ،اجتماعی ،اخالقی و عقالنی اثر

 ) F=31/28اثربخش بوده است ولی بسته آموزشی تربیت جنسی بر

معناداری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای خیاطان و ریحانی اصل

خودپنداشت آموزشی ( )F=0/12 ,P<1/12و خلو و خو (،P<1/12

( )0379و رستوسکی ،دختیار ،کاب و آندرمن ( )2118مبتنی بر ت ثیر

 )F=1/68اثربخش نبوده است .بنابراین با حذف اثر نمرههای پیش

آموزشی جنسی بر احساس مثبت و ارزي نسبت به خود همسو است.

آزمون به عنوان متغیر همپراي ،اثر اصلی تربیت جنسی بر

در تبیین این یافته میتوان بیان کرد برداشتها ،انتظارات و نیازهای

خودپنداشتهای جسمی ،اجتماعی ،عقالنی و اخالقی معنیدار است.

یادگیری دانشآموزان نوجوان در انتقال از این مرحله از زندگی نقش

به بیان دیگر تربیت جنسی توانسته است خودپنداشتهای جسمی،

مهمی در تسهیل و بازداری در این فرآیند انتقال دارد .در حقیقت

اجتماعی ،عقالنی و اخالقی را افزایش دهد.

آمادگی برای مقابله با موقعیتهای جدید و پدیدههای جدید در این

بحث و نتيجهگيری

دوره از زندگی احتماالً فرآیند انتقال را تسهیل میکند در حالی که

پژوهش حاضر با هدف بررسی ت ثیر تربیت جنسی بر

به نظر میرسد عدم آمادگی مانعی بر سر راه انتقال باشد .تسلط کافی

خودپنداشت دانشآموزان متوسطه اول انجام گرفته است .نتایج

بر ابعاد مهم این دوره از زندگی تحت ت ثیر آموزيها و تربیتی است
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که نوجوان دریافت میکند در حقیقت ارتقا سطوح دانش ،نگري و

به گروه کنترل در خودپنداشت اجتماعی نمره بیشتری کسب کردند.

توانش نوجوان زمینهای را فراهم می کند که به رشد سالم و محیط

در تببین این یافته میتوان گفت که در بسته تربیت جنسی نوجوانان با

غنی منجر میشود (کاردوسو ،سیلوا ،و مارین .)2102 ،تربیت جنسی

مؤلفههای اجتماعی مانند؛ انواع ارتباط وحد و مرزها (شخصی،

منجر به تجهیز دانشآموزان به اطالعات و توانشهایی میشود که با

خانوادگی ،اجتماعی) ،مسئولیتپذیری متقابل در هر رابطه ،خانواده

تکیه بر آنها میتواند کنترل بیشتری بر عوامل تهدیدکننده سالمت

(روابط خانوادگی و ساختار ارتباطی ،چرخه زندگی خانوادگی،

جنسی و تصمیمگیری صحیح در امور جنسی داشته باشد.

نقشها و مسئولیت خانوادگی ،خانواده تك والدی ،انتخاب دوست

توانمندسازی افراد در زمینه سالمت جنسی ت ثیر معنیداری بر ارتقای

و رابطه با همساالن (معیارهای انتخاب دوست ،ویژگیهای مثبت

آگاهی و خودکارآمدی افراد دارد و عالوه بر ارتقا دانش ،حرمت

دوستی) ،رويهای کمك گرفتن و منابع یاری رسان ،فشارهای

خود ،در تغییر و تبدیل رفتار افراد به اتخاذ یك سبك زندگی سالم

گروه همساالن ،توانشهای اجتماعی و وضعیت مطلوب در روابط

به عنوان هدف اساسی ارتقای سالمت نیز مؤثر است .برنامه تربیت

دختر و پسر آَشنا میشود .کسب توانشهای اجتماعی و روابط

جنسی با هدف افزایش آگاهی ،حرمت خود و خودکارآمدی منجر

اجتماعی در سازي یافتگی روانشناختی فرد در طول زندگی بسیار

به خودکنترلی رفتاری و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و ارتقای سالمتی

مهم است به طوری که افراد دارای روابط اجتماعی ضعیف با دامنهای

میشود (بستانی و همکاران .)0372 ،بنابراین کسب دانش و توانش

از مشکالت روانشناختی و تحصیلی مرتبط هستند و ناتوانی در

الزم بیشتر احتمال دارد واکنش مثبتی نسبت به خود را به دنبال داشته

ارتباطات و حل تعارضات بین فردی را تجربه میکنند (یارمحمدیان،

باشد و احساس توانمندی ،اعتماد به نفس و نگري مثبت به خود را

 .)0370کسب این قابلیتهای اجتماعی در دو بعد توانشی و رفتارهای

شکل دهد (برونستین.)2112 ،

سازشی از طریو بسته آموزشی تربیت جنسی منجر به تعامالت

یکی دیگر از یافتههای پژوهش نشان دهنده این موضوع است که

اجتماعی سازنده با دیگران ،شکلگیری الگوهای رفتاری سالم و

گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در خودپنداشت جسمی نمره

سازنده ،ایجاد رابطه سالم و سازنده با همساالن ،رشد ،سازگاری و

بیشتری کسب نمودند .در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که در بسته

تربیت اجتماعی نوجوانان میشود .افزایش رفتارهای پسندیده

تربیت جنسی نوجوانان با بلوغ و ابعاد آن مکانیسم روند بلوغ و

اجتماعی ،خودکنترلی در روابط اجتماعی با جنس مقابل ،تعامل مثبت

آناتومی جنسی  -صفات اولیه و ثانویه جنسی ،قاعدگی /انزال شبانه،

اجتماعی و رفتارهای قاعدهمند منجر به شکلگیری احساس ارزي

باروری و تولید مثل و نگري نسبت به جنسیت خود آَشنا میشوند.

شخصی در تعاملهای اجتماعی میشود (شمسالدینی لری و

این شناختی که نسبت به تغییرات زیستشناختی بدن نوجوان حاصل

همکاران.)0379 ،

میشود ،موجب میگردد که ضمن درک تفاوت های جسمی و

از دیگر یافتههای پژوهش حاضر مبین این موضوع است که

جنسی ،به شکل بهتری شکلگیری باورهای صحیح نسبت جسم و

گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در خودپنداشت اخالقی نمره

جنسیت ایجاد شود .همچنین از نظر اریکسون تحول خودپنداشت

بیشتری کسب کردهاند .این یافته با نتایج پژوهش گنفورنر و گبهرت

یکی از بحرانیترین دورههای زندگی نوجوانی است .در این دوره،

( )2109مبتنی بر ت ثیر تربیت جنسی بر ارتقاء رفتارهای سالم همسو

نوجوانان باید به هویت ثابت و پایداری دست یابند ،خود را فردی

است .در تبیین این یافته میتوان گفت از جمله مفاهیم کلیدی در

منفرد و جدا از دیگران بداند ،تواناییها و استعدادهای خویش را

برنامه تربیت جنسی شرکتکنندگان در پژوهش ،پروري ارزيها

بشناسد و بتواند با هدافدار بودن ،احساس ارزشمندی داشته باشد.

(کشف ارزيها ،باورها و نگريهای شخصی ،خانوادگی و دینی)،

در نوجوانان شناخت صحیح نسبت به تغییرات زیست شناختی و

انواع حیا در بین دختران و پسران ،چگونگی حل تعارض نیازها در

رويهای برخورد درست با آنها موجب شکلگیری این احساس

برابر ارزيها ،احکام دینی ،نوع دوستی ،کرامت انسانی ،مسئولیت

ارزشمندی و تصور مثبت نسبت خود و به تبع آن شکل گیری خود

پذیری ،همدلی بود .این مفاهیم در حیطه تربیت اخالقی در بسته

پنداشت جسمی مثبت میشود (بقاییان ،بهرام و خلجی.)0372 ،

تربیت جنسی نوجوانان موجب شده است تا در ابعاد مختلف فکری،
احساسی و رفتاری نوجوانان تغییراتی حاصل گردد به نوعی که در

از دیگر یافتههای این پژوهش این است که گروه آزمایش نسبت
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طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و...

بعد فکری توانایی تمیز امور خوب و بد را کسب کرده است که در

با احتیاط صورت بگیرد .بنابراین پیشنهاد میشود در تحقیقات دیگر

جای مناسب میتواند از این توانایی استفاده نماید .در جنبه احساسی،

این موضوع مد نظر قرار گیرد .همچنین با توجه به یافتههای به دست

پروري احساسات مطلوب مانند همدلی و نوع دوستی و به لحاظ

آمده از این بررسی میتوان نتیجه گرفت که انجام مداخله آموزشی

رفتاری نوجوان با داشتن قضاوت درست اخالقی و احساسات مطلوب

بر مبنای تربیت جنسی میتواند موجب افزایش خود پنداشت گردد.

بتواند به تناسب رفتار سنجیده از خود بروز دهد به طوری که نوجوانان

منابع

ضمن شناخت ارزيهایی در حیطههای مختلف متناسب با ارزيها

ابراهیمیهرستانی ،اصغر؛ مهرام ،بهروز و لیاقتدار ،محمدجواد (،)0376

و آموزههای اندیشمندان و دینی با دیگران و موقیعتهایی که روی

واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانشآموزان پسر

خواهد داد ،برخورد کند .از این رو ت کید بر این مفاهیم در بسته

مقطع راهنمایی تحصیلی .مجله پژوهش در برنامهریزی درسی،
.61−22،)09(2

تربیت جنسی ضمن ایجاد تغییر در ابعاد فکری ،احساسی و رفتاری

احمدیان ،سهیال ،.رسولی ،آراس ( .)0379آموزي مدیریت استرس بر

الزم برای تحکیم کرامت انسانی و تبعیت از عقل ،دانش و دین به

کاهش اضطراب و ارتقاء شادکامی و صمیمیت جنسی زنان مبتال

تربیت اخالقی نوجوانان منجر شده است .کسب این تواناییهای

به سرطان سینه .پژوهش پرستاری.22-08 ،)0(03 ،

فکری ،رفتاری و احساسی در حوزه اخالق منجر به رشد تصور مثبت

امینی ،مریم ،.مرادی ،آسیه ،.مؤمنی ،خدامراد و پوررشیدی ،محمد (.)0376

نوجوان نسبت تواناییهای خود در حوزه اخالقی و به تبع آن به ارتقاء

اثربخشی آموزي جنسی به شیوه شناختی – رفتاری بر خودپنداره

خودپنداشت اخالقی شده است.

جنسی .نخستین کنگره بین المللی روانشناسی ایران .تهران ،ایران.

یکی دیگر از یافتههای پژوهش ت ثیر تربیت جنسی بر

بامری ،اسحو و ساالرزایی ،امیرحمزه .)0379( .تحلیل رابطه بین سبك

خودپنداشت عقالنی بوده است .این یافته با نتایج پژوهش کاظمی

زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به

( )0372مبتنی بر ت ثیر تربیت جنسی بر دانش و نگري افراد همسو

پیشگیری از جرم .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،)27(02 ،

است .در تبیین این یافته میتوان گفت نوجوانانی که در گروه تربیت

.72-93
باوی ،عادلی ،.امانالهی ،عباس و عطاری ،یوسفعلی ( .)0373بررسی

جنسی قرار داشتهاند دانش ،نگري ،توانشهای زندگی و اجتماعی و

اثربخشی آموزي جنسی بر خودپندارة جنسی زنان در آستانة

مسئولیتپذیری و اخالق را کسب کردند .کسب دانش ،نگري و

ازدواج شهر اهواز .مجله علمی پزشکی جندی شاپور،)6(03 ،

توانش موجب ارتقا بنیانهای خود مدیریتی نوجوان در زمینه حل

.673-682

مس له و موقعیتهای چالش بر انگیز میشود .ارتقا تواناییهای

بستانیخالصی ،زهرا ،.سیمبر ،معصومه و آذین ،سید علی ( .)0372تبیین

فراگیران در این دوره آموزشی موجب افزایش قدرت نظارت فعال و

راهبردهای آموزي سالمت جنسی مبتنی بر توانمندسازی :یك

تنظیم مداوم فرآیندهای شناختی مؤثر در حل مسئله توسط آنها شده

مطالعه کیفی .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت-223 ،)3( 2 ،

است .به طوری که در موقعیتهای پیچیده و دشوار سعی میکنند با

.222

گامهای ساده به تحلیل موقعیت بپردازند و با به کارگیری راهبردهای

بقاییان ،معصومه ،بهرام ،عباس ،خلجی ،حسن .)0372( .اثر جنسیت و سطح

شناختی خودگران بر موقعیتها و مسائل ،تسلط و کنترل بیشتری

فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی دانشآموزان دوره راهنمایی

کسب میکند حل بهتر مسائل به دانش آموزان کمك میکند تا به

تحصیلی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.76-82 ،69 .

توانایی خود اعتماد و اعتقاد پیدا کنند و در حل مسئله از خويبینی،

خیاطان ،فلور و ریحانیاصل ،فروغ ( .)0372اثربخشی آموزي مهارتهای

امید و تفکر سازنده برخوردار باشد .به طور کلی تربیت جنسی موجب

جنسی بر طرحوارههای جنسی زنان ،عزتنفس جنسی و رضایت
جنسی زناشویی نان مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان.

اعتماد به حل مسئله توسط نوجوان میشود که ارتقا خودپنداشت

فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی.22-62 ،)6( 2 ،

عقالنی دانشآموزان را به دنبال دارد.

دوستان ،محمد صادق ( .)0388بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده

از جمله محدودیتهای این پژوهش این است که پژوهش حاضر

با سالمتروان زنان معلم دوره ابتدائی و متوسطه شهر شیراز .پایان-

اثربخشی تربیت جنسی را بر خودپنداشت را در نوجوانان را مورد

نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

بررسی قرار داده ،بنابراین تعمیم نتایج آن به سایر گروههای سنی باید
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مجله علوم روانشناختی

بر دیدگاههای اندیشمندان مسلما .دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت

رشید ،خسرو و حسینیاصل ،مریم ( .)0372بررسی ت ثیر آموزي جنسی بر

اسالمی.083-020،)22(02 ،

افزایش دانش جنسی والدین و احساس کفایت آنان .آموزي و
ارزشیابی.022-063 ،)39(01 ،

مستوفی ،ناهید؛ گرمارودی ،غالمرضا؛ شمشیری ،احمدرضا و شکیبازاده،

سلیمانی ،هادی و ابهری ،صدیقه ( .)0373خودپنداره و حرمت خود و ت ثیر

الهام ( .)0372ت ثیر آموزي گروهی بر آگاهی ،نگري و عملکرد

آن بر سالمت جسم .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مادران در تربیت جنسی دختران نوجوان .مجله دانشکده بهداشت

زنجان.02− 0 ،)7(22 ،

وانستیتو تحقیقات بهداشتی.22-62 ،)3(06،

شکوهی ،محسن و کاکابرایی ،کیوان ( .)0372ت ثیر آموزي مدیریت خشم

منظری ،وحید؛ کدیور ،پروین؛ حسن آبادی ،حمیدرضا و عربزاده ،مهدی

مبتنی بر رویآورد شناختی  -رفتاری در مشکالت رفتاری دختران

( .)0379بررسی ت ثیر آموزي راهبردهای پردزي هیجان مدار بر

نوجوان .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی-078 ،)22( 02 ،

سازگاری دانشآموزان ناسازگار .مجله علوم روانشناختی،

.207

.228-269 ،)22(09

شمسالدینیلری ،سلوی ،.دوکانهایفرد ،فریده ،.شفیعآبادی ،عبداهلل

مهاجران ،بهناز؛ اکبری ،تقی؛ حسنی ،محمد؛ موسوی ،نجف و سامری،

( .)0379تدوین الگوی پیشبینی اختالالت عاطفی  -رفتاری

مریم ( .)0372بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و

کودکان بر اساس مهارتهای اجتماعی و اضطراب مادرانشان با

رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانشآموزان دختر و پسر .تربیت

میانجیگری خودپنداره کودکان .فصلنامه علمی  -پژوهشی

اسالمی.039-007 ،26 ،

رويها و مدلهای روانشناختی.212-080 ،)32(7 ،

نعامی ،عبدالزهرا؛ شمس ،نسیم و عبدی ،علی ( .)0372اثربخشی برنامه
آموزي مهارت جرأتورزی بر میزان کمرویی و خودپنداره کلی

صدری دمیرچی ،اسماعیل ،.پرزور ،پرویزو اسماعیلی قاضیولوئی ،فریبا

دختران نوجوان .مطالعات زن و جامعه.211-080 ،)9(00 ،

( .)0372ت ثیر آموزي مهارتهای جنسی بر دانش و نگري جنسی
زنان مت هل .مشاوره و روان درمانی خانواده.02-0،)0(2 ،

یارمحمدیان ،احمد و مختاری ،الهام ( .)0370رابطه عملکرد خانواده با

طاووسی ،سمیرا؛ شفیعآبادی ،عبداهلل ( .)0376اثربخشی آموزي مؤلفههای

سبكهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان دختر دانشگاه

تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

اصفهان در سال  .0370مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان06 .
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