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طراحی بسته آموزشی تربيت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ايرانی و اثربخشی آن بر خودكارآمدی اجتماعی و 

 آموزان دختر متوسطه اولخطرپذيری جنسی در دانش
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Designing the educational package of sexual education based on Iranian culture 

and effectiveness on social self-efficacy and sexual risk-taking in middle school girl 

students 
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 چكيده

ت جنسی یتدوین برنامه تربیت جنسی نوجوانان، متناسب با فرهنگ ایرانی دارای اهمیت فراوانی است. با این وجود تاکنون پژوهشی در مورد ت ثیر ترب زمينه:

زي واین پژوهش با هدف بررسی ت ثیرآم هدف:مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر خودکارآمدی اجتماعی و خطرپذیری جنسی نوجوانان انضا  نگرفته است. 

 روش:. آموزان دختر متوسطه اول تاکستان انضا  شدتربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر خودکارآمدی اجتماعی و خطرپذیری جنسی دانش

آموزان دختر مدارس متوسطه جامعه آماری این پژوهش دانش .است گواه با گروه آزمایش وگروه آزمونپس آزمون وپیش با آزمایشی طرح پژوهش نیمه

ای گیری تصادفی خوشهنفر( که با روي نمونه 25نفر )هر گروه  51هستند. نمونه مورد بررسی عبارت بود از  0930-33دوره اول تاکستان در سال تحصیلی 

دقیقه ای آموزي داده شد و گروه گواه در این مدت آموزشی دریافت  31لسه ج 3ای به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. به گروه آزمایش چندمرحله

-زاده پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی( و 2110ها شامل پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس )آوری دادهنکردند. ابزارهای جمع

زي نتایج نشان داد آمو ها:يافتهستفاده از تحلیل کوواریانس تضزیه و تحلیل شدند. آوری شده با اهای جمعبودند. داده( 0930) احمدآبادی و محمدی

ت ثیر معناداری دارد و همچنین آموزي بسته تربیت جنسی بر خطرپذیری  >10/1pآموزان در سطو تربیت جنسی نوجوانان بر خودکارآمدی اجتماعی دانش

نی بر فرهنگ ایرانی مبتجنسی  تربیت توان نتیضه گرفت کهها میبر اساس یافته گيری:نتيجهرد.  ت ثیر معناداری دا >10/1pآموزان در سطو جنسی دانش

تربیت جنسی نوجوانان،  واژه كليدها: آموزان دختر شود.کاهش خطرپذیری جنسی در دانشو  خودکارآمدی اجتماعیتواند موجب افزایش می

 خودکارآمدی اجتماعی، خطرپذیری جنسی
Background: Designing the educational package of sexual education based on Iranian culture is great importance. However, no 

research has ever been done on the impact of sexual education based on Iranian culture on social self-efficacy and sexual risk-

taking of adolescent. Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of training of sexual education based on 

Iranian culture on social self-efficacy and sexual risk-taking of middle school girl students in Takestan. Method: The research 

is quasi experimental design with a pre-test design- post-test with a control group and the experimental group. The statistical 

population of this study is female student's middle school in Takestan in the academic year of 2018-19. The study sample 

consisted of 50 students (each group of 25) who were selected multi-stage random cluster sampling and divided into two 

experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes of training sexual education and the 

control group did not receive any training during this training period. Data collection tools were Mauritius's children and 

adolescent self-efficacy questionnaire (2001) and Zadeh Mohammadi and Ahmad Abadi risk-taking questionnaire for Iranian 

adolescents (2008(. Data were analyzed using covariance analysis. Results: The results showed that training of sexual education 

based on Iranian culture could be significantly effective in promoting social self-efficacy(p<0/01). also, sexual education training 

had a significant effect on sexual riskiness(p<0/01). Conclusions: Based on the findings, can concluded that sexual education 

based on Iranian-Islamic culture can increase social self-efficacy and decrease sexual risk-taking in female students.                      
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 مقدمه

 است انسان روانی و جسمی توسعه انتقالی مرحله یك نوجوانی

فتد. امی اتفاق تا بزرگسالی بلوغ از ایدوره طول در کلی طور به که

 تکامل و تحول از ایدوره را نوجوانی بهداشت، جهانی سازمان

 دوران از قبل و کودکی دوران از پس که کندمی معرفی انسان

قرار  03تا  01های قرار گرفته است این دوران در طی سال بزرگسالی

(. بدون شك نوجوانی 2104گرفته است )سازمان جهانی بهداشت، 

ود شل طبیعی انسان محسوب میترین مراحل تحویکی از بحرانی

(، که یکی از 0930)منظری، کدیور، حسن آبادی و عرب زاده، 

که  تحول است از مهم مرحله یك های آن بلوغ است. بلوغویژگی

 نمو جهش مانند زیستی تحوالت شناختی باعالوه بر تحوالت روان

 همراه جنسی و دستگاه باروری اسکلتی و تکامل نمو وزن، و قد

رفتار  گاهیشود و  می آشنا جنسی امور با بلوغ نوجوان هنگا  است.

خلف جنسی تبینی کننده پیش کند کهرا دنبال میجنسی مشکل ساز 

بو ، کاستهمراه است ) ای از مسائل عاطفی اساسینشانهبا  یااست و 

 نو ظهور پدیده با آشنایی (. از این رو2102، الرسون و اسویدن

نیازهای  تریناساسی از یکی آنها با مقابله طرز صحیو و جنسی

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

 افزایش هایراه مؤثرترین از یکی(. 0935شمشیری و شکیبازاده، 

 تربیت خودشان از محافظت در نوجوانان توانایی و نگري آگاهی،

 پرخطر رفتارهای از پیشگیری برای. تربیت جنسی است 0جنسی

، رامیرو، ماتوس و رایسمی باشد ) ضروری آن منفی نتایج و جنسی

د که کودکان و نوجوانان ندهنشان می نیز طالعات. م(2100 ،دیناز

(. از 0931)رشید و حسینی،  خواهان یادگیری مسائل جنسی هستند

این رو تربیت جنسی نوجوانان یکی از ضروریات دوران بلوغ است. 

طرز تلقی ما در ایران از تربیت جنسی در برخی از  این درحالی است

ها با اندیشه غرب کامالً متفاوت است، غرض ما از تربیت جنسی، جنبه

ت دهی است نه پروردن و اوج دادن )بامری و پروري، تعدیل و جه

 هاییمهارت و  جنسی دانش کسب تربیت جنسی(. 0930ساالرزایی، 

و  کنندمی محافظت آینده و حال زمان در فرد جنسی سالمت از که

مشکل  (.0934را به دنبال دارد )طاووسی،  سالم جنسی هاینگري

                                                           
sexual education 1. 

اطالعات کافی در ای که جامعه امروز با آن روبرو است، عد  عمده

(. آموزي و 0930 ،منیؤم و سیاه کمریمورد مسایل جنسی است)

تربیت  جنسی نتایج مفیدی از جمله؛  ارتقاء آگاهی و احساس 

 (. 0931خودکارآمدی را به دنبال دارد )بستانی، سیمبر و آذین، 

یکی از متغیرهای پژوهش حاضر نیز، خودکارآمدی اجتماعی 

 در فرد یك قابلیت به اعتماد صورت است. خودکارآمدی به

شود می تعریف و طاقت فرسا سخت موقعیت یك مدیریت

(. 2109استریبرگر،  و ویرتز هافتر،-آیوسفلد وبپفر، )ندلضکویك،

 انکار غیرقابل افراد زندگی بستر در خودکارآمدی جایگاه و نقش

 شخصیتی منبع یك عنوان به قوی است. باورهای خودکارآمدی

 اساس هستند. بر مطرح های تنشگرموقعیت با رویارویی در نیرومند

 و انتظارات اهداف، با خودکارآمدی اجتماعی، -شناختی تئوری

 سالمتی و رفتارها ها،محرک تنظیم در درک شده محیطی موانع

(. باورهای خودکارآمدی چند بعدی هستند 2105است )فرنچ،  مرتبط

 اجتماعی بهیکی از این ابعاد، بعد اجتماعی است. خودکارآمدی 

-اجتماعی مفهو  هایموقعیت در اطمینان و دریافتی مهارت عنوان

( و بیانگر برآورد افراد 0931راد، سازی شده است )امیرپور و شهبازی

از توانایی هایشان در برقراری و حفظ ارتباط بین فردی است )گاردنر، 

شامل رفتارهایی از جمله گفت و گوی میان فردی که (، 2100

های انه، مالقات افراد جدید، نمایش سالم در موقعیتسازگار

ی گذارها و اثراجتماعی، ترویج روابط عاطفی، گستري دوستی

 (.2102های گروهی است )ایروزکان و دنیز، متقابل در محیط

 شودمی مثبت اجتماعی روابط ایضاد باعث اجتماعی خودکارآمدی

می سوق اجتماعی بیگانگی و گیریکناره به را فرد آن فقدان و

ناکارآمدی (. 0333کاپرا،  و باربارانلی بندورا، پاسترولی،) دهد

باعث تعامل فرد، قابلیت های و فعالیت حوزة کاهش با اجتماعی،

 و احساس تنهایی آن پیامد که شودمی کیفیت فاقد اجتماعی های

است )مهدی زاده، موسوی،  اجتماعی خودکارآمدی آمدن پایین

(. در محیط مدرسه به عنوان یك محیط 0930کاکاوند، جاللی و 

تواند ارتباطات مؤثری را اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی بهینه می

آموزان به وجود آورد که این همراه با حمایت اجتماعی برای دانش

http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=+%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C
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تواند در بهبود وضعیت روانی، تحصیلی و رفتاری دانشامر می

 (.0935، بهشته و ی آبادیحاجآموزان نقش مؤثری داشته باشد )

 نقش رفتاری و شناختی عوامل خانواده و که دهدمی نشان هابررسی

 (.2101دیگران،  دارند )کال شاو و خودکارآمدی در مهم

در حالی که خودکارآمدی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده   

 رفتارهای پرخطر نیز در بین جوانان بسیار شایعشود رفتار محسوب می

(. 0934، اسماعیلی و صلحی ،آکردیجاللی ،ابراهیمی پورست )ا

ها به عنوان عامل و لغتاصطالح خطر یا ریسك در بیشتر فرهنگ

عنصر خطرناک، امکان شکست و صدمه، اندیشه مخاطره آمیز خطر 

(. خطر 0931شود )جعفری، مرادی و رفیعی نیا، یا مخاطره تعریف می

به معنای جسارت داشتن یا بروز رفتار یا تمایل به اقدا  در جهتی با 

توان نتایج آن را با داقل نامعلو  است به نحوی که نمیای حآینده

اطمینان تشخیص داد. حداقل در بروز دوگانه آن، یکی از نتایج 

احتمالی آن برای فرد مفید و سودمند و دیگری زیانبار و ترسناک 

 خواهی و تکانشگریپذیری توسط دو مؤلفه هیضانخواهد بود. خطر

های رفتاری انسان است که خواهی ویژگیشود. هیضانمطرح می

خواهان تنوع، نو و بدیع بودن، شور و شوق زیاد و کسب تضربه از 

تواند خواهی میباشد. هیضانهای بدنی میطریو انضا  فعالیت

پذیری را تحت ت ثیر قرار دهد و به عنوان جستضوی احساسات خطر

جدید و تضربیات نو، میل به پذیري مخاطرات جسمی، اجتماعی، 

القی و قانونی به واسطه تضربه نمودن چنین احساساتی مطرح کند اخ

پذیری تکانشگری است. (. مؤلفه دیگر خطر0932)درتاج، 

تکانشگری طیف وسیعی از رفتارهایی است که روی آنها کمتر تفکر 

شده، به صورت تحول نایافته برای دستیابی به یك پاداي یا لذت 

ردار هستند و پیامدهای ناخواسته کنند، از خطر باالیی برخوبروز می

قابل توجهی را به دنبال دارند. خطرپذیری زیاد، بهداشت روانی و 

کند و فرد را به سوی بزهکاری، خشونت و بدنی را تهدید می

(. 0934دهد )پروانه و محمدزاده، رفتارهای جنسی پرخطر سوق می

تواند شود که میمفهو  رفتار پرخطر به عنوان رفتاری تعریف می

بهزیستی، سالمتی و مسیر زندگی را به خطر بیندازد و دارای نتایج 

رفتارهای  (.0934)احمدی و معینی،  باشدمنفی و پیامدهای مضر می

تواند هم به فرد و هم به جامعه آسیب بزنند پرخطر جنسی  نیز می

 جنسی رفتار خاص طور (. به0930)شادکا ، مالزاده و افالک سیر، 

به افزایش تبدیل شده  رو نگرانی یك آن، پیامدهای و جوانان در

باشد. شیوع رفتارهای  آینده در ها کشاکش از یکی و شاید است

پرخطر در بین جوانان و نوجوانان به یك مسئله اجتماعی تبدیل شده 

درصد از نوجوانان درگیر رفتارهای  23ها است. بر اساس پژوهش

رفتارهای پر  .(0930محمدی، خطر جنسی هستند )احمد آبادی و پر

خطر جنسی با برخی از پیامدهای منفی همراه است که دو مورد از 

ی های مقاربتی جنسترین آنها، بارداری های ناخواسته و بیماریرایج

ات نشان تایج مطالع(. همچنین ن0930باشد )شادکا  و همکاران، می

سی های جنیتواند با موفقیت نگرانکه مداخالت آموزشی می دهدمی

 (.2101ر، آلن، تیمر و آرکوئی) را کاهش دهد

با توجه به اینکه مداخالت آموزشی در زمینه رفتارهای 

ی هایپرخطرجنسی دارای اهمیت فراوانی است در این زمینه پژوهش

( نشان 2103نلسون، پانتالون و کیمبرلی )  انضا  گرفته است از جمله؛

دادند که برنامه آموزي جنسی آنالین موجب کاهش خطر ایدز و 

ر شود. در پژوهشی دیگافزایش رفتارهای جنسی سالم در دختران می

( به ارائه برنامه تعلیم سالمت جنسی ویژه 2100بریدیچوسکی )

( نیز به 2100گردشگران جوان پرداخته است. گنفورنر و گبهرت )

های آن با خانواده و مذهب بررسی مسائل تربیت جنسی و کشاکش

پرداخت و نشان داد تربیت جنسی موجب ارتقاء رفتارهای سالم 

شود. در آموزي و تربیت جنسی بایستی آموزان میجنسی دانش

های فرهنگی را مدنظر قرار داد )عابدینی و همکاران، عوامل و ویژگی

ها آموزي رفتارهای جنسی سالم را ین پژوهش(. در مضموع ا0935

های ایرانی برای افراد اند که با فرهنگ و ارزيمورد توجه قرار داده

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

تربیت جنسی پژوهشگران به ارائه الگوی نظری )مزیدی و خدمتیان، 

ت جنسی )محمدجانی، (، واکاوی برنامه درسی تربی0931

؛ ابراهیمی، مهراد و لیاقتدار، 0935یارمحمدیان، کضباف و قلتاي، 

(، بررسی آن از دیدگاه والدین و دبیران )مبردی، حسین پور و 0934

( و آموزي جنسی ویژه 0935؛ مستوفی و همکاران، 0931امیری، 

( پرداختند. با وجود ت ثیر 0931، پرزور و اسماعیلی، صدریزوجین )

ایی هآموزي و تربیت جنسی سالم بر سالمت نوجوان هنوز کشاکش
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شود )طاووسی، در مورد چگونگی و چرایی آن در مدارس دیده می

ی های مغفول در برنامه های تربیت(. پژوهشگران نیز یکی از جنبه0934

 دانند که به علتو آموزشی در ایران را تربیت جنسی نوجوانانی می

شی از  بلوغ از حساسیت زیادی برخوردار است های روانی ناآشفتگی

و عد  پرداختن به آن انحرافات بسیاری را به دنبال دارد )ابراهیمی و 

(. از سوی دیگر استفاده از برنامه تربیت جنسی 0934همکاران، 

های ایرانی در تعارض طراحی شده دیگر کشورها با فرهنگ و ارزي

ی بیت جنسی نوجوانان مبتناست. از این رو طراحی بسته آموزشی تر

 باشد.بر فرهنگ نوجوانان ایرانی یکی از ضروریات می

های انضا  گرفته در ایران در مورد تربیت با وجود اینکه پژوهش

و آموزي جنسی نیز به بررسی اثرات آن بر رضایت جنسی )کاظمی، 

( و 0931(، نگري و دانش جنسی )صدری و همکاران، 0931

( پرداخته اند. ولی هیچ 0930ان و رسولی، صمیمیت جنسی )احمدی

پژوهشی در زمینه اثربخشی تربیت جنسی نوجوانان بر خودکارآمدی 

آموزی مقطع متوسطه اول در اجتماعی و خطرپذیری در جامعه دانش

رسد پژوهش حاضر بسته ایران انضا  نگرفته است و به نظر می

شده  طراحیآموزشی تربیت جنسی نوجوانان، اولین بسته آموزشی 

شود که ویژه نوجوانان در ایران باشد. از این رو این سؤال مطرح می

آیا آموزي بسته تربیت جنسی طراحی شده بر خودکارآمدی 

 اجتماعی و خطرپذیری جنسی ت ثیرگذار است؟

 های پژوهشسؤال

آیا آموزي تربیت جنسی بر خودکارآمدی اجتماعی  -0

 ؟ساله ت ثیر دارد 05تا  02نوجوانان 

 02آیا آموزي تربیت جنسی بر خطرپذیری جنسی نوجوانان  -2

 ساله ت ثیر دارد؟ 05تا 

 روش

 پژوهش جامعه آماری، نمونه و روي اجرای پژوهش: روي

 گواه گروه با آزمونپس  -آزمون پیش با طرح  آزمایشیحاضر نیمه

آموزان دختر دوره است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش

متوسطه شهرستان تاکستان تشکیل دادند، که در سال تحصیلی اول 

-مشغول به تحصیل بودند. از این تعداد ابتدا با روي نمونه 33-0930

نفر انتخاب شدند به این صورت  51ای ای چند مرحلهگیری خوشه

که ابتدا از بین مدارس متوسطه اول شهرستان تاکستان  یك مدرسه 

ی انتخاب شد و سپس یك پایه به شیوهی تصادفی دخترانه به شیوه

تصادفی انتخاب شد که پایه هشتم انتخاب شد. سپس با استفاده از 

شیوه تصادفی یك کالس به گروه آزمایش و کالس دیگر به گروه 

ای دقیقه 31جلسه  3گواه  اختصاص داده شدند. گروه آزمایش طی

واه گ تحت آموزي بسته آموزشی تربیت جنسی قرار گرفتند و گروه

تحت هیچ آموزشی قرار نگرفته است. خالصه جلسات بسته تربیت 

جنسی بدین صورت بود: جلسه معارفه: معارفه، ضرورت و اهمیت و 

بیان اهداف در تربیت جنسی، معرفی سر فصل ها، قوانین گروه جلسه 

اول: بلوغ جسمی و جنسی)قاعدگی/ انزال شبانه، تولید مثل(، 

-لوغ و نیازهای جدید، تفاوتهای روانشناختی در بتحوالت روان

ا، هشناختی دختر و پسر، خودپنداشت، احکا  بلوغ. جلسه دو : ارزي

-ها، انواع ارتباط و مرزها، مسئولیتتعارض نیازها در برابر ارزي

پذیری متقابل در هر رابطه، دوستی، معیارهای انتخاب دوست. جلسه 

ب های انتخادواج )مالکسازی برای ازسو : روابط دختر و پسر، پایه

ازدواج زود ریزی تشکیل خانواده، گذاری و برنامههمسر و هدف

انواع  جلسه چهار :(. آشنایی کوتاه مدت، ازدواج ناهمگون، رس

مهارت های  فردی و زندگی و اجتماعی در تربیت جنسی )مهارت

تنیدگی، مهارت مقابله با ، حرمت خود، خودآگاهی و خودشناسی

له در انتخاب  گیری و حل مسمهارت تصمیم، ارتباط مؤثرمهارت 

فاده استانواع سوء(، هامدیریت هیضانتی، ها و رفتارهای جنسیرابطه

 احساس) آن به مربوط هایز، احساسخشونت جنسی، تضاو ،جنسی

و  های فرد سودجو در رابطهنشانه ،(مضر  قربانی، خضالت، و گناه

عد اقدامات ب، های پرخطردر محیطهای پیشگیری رويتفکر نقاد، 

نابع و م کمك گرفتنهای ، رويتفکر خالق و هیضانیحادثه و هوي

 ،های اجتماعی نه گفتنمهارت، فشارهای گروه همساالنرسان، یاری

 تمایالت و جلسه پنضم:. مندی و ابراز وجودتأجر، تفکر انتقادی

رفتار های  جنسی و خویشتنداری جنسی، تمایالت و رفتارهای جنسی 

های  پزشکی، روانشناسی و دینی در مورد سالم، خودارضایی )دیدگاه

، رفتار جنسی مشترکعوامل خودارضایی زیاد،  -خودارضایی

های فرهنگی و اخالقی شخصی و خانوادگی در رفتارهای ارزي

امل عو جلسه ششم:پسر(، هویت جنسی.  جنسی و بکارت )دختر و

های مهارتپردازی جنسی، فشارزای جنسی، کنضکاوی و خیال

آوری، افراد در معرض خطر. های تاب، مهارتخویشتنداری جنسی

ابعاد سالمت  بهداشت و سالمت در تربیت جنسی، جلسه هفتم:

، سالمت تولید مثلی، روانی بهداشت و سالمت جنس، جسمی
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هداشت بو سبك زندگی سالم و خودمراقبتی و تغذیه،  بهداشت فردی

-های سالمتمالکرسان، روانی ، نهادهای یاری، سالمتقاعدگی

 ،روانعالئم هشدار دهنده دوره نوجوانی در سالمت، روان

های یبیمارتنیدگی، رفتارهای پر خطر جنسی، راهکارهای سازي با 

اسلی تب خال تن )هپاتیت، ایدز، سوزاک، سفلیس، زگیل و آمیزشی

پیشگیری از ، های آمیزشیهای پیشگیری از بیماریروي ،و..(

سازی خطرات، عوارض عاطفی، ، شخصیسقط جنین، بارداری

روانی، جسمی و اجتماعی عد  رعایت بهداشت جنسی، درمان 

هنضارهای، فرهنگی،  جلسه هشتم:مشکالت جنسی، احکا  دینی. 

مناسبات ، اجتماعی جنسیتساختار جنسیت،  درمورد اجتماعی

، مسئولیت اجتماعی و اخالقی جنسی، گوناگونی،اجتماعی و مذهب

یت ، مدیرقانون و مناسبات جنسی، های جنسینقش جنسی،کلیشه

ی پورنوگرافو ماهواره،  تلویزیونرسانه در مورد مسائل جنسی، آثار 

های تشخیص روي، های اجتماعیاینترنت و شبکه، +03و مفهو   

روابط  ،امن و ناامن در اینترنت و تفکر نقاد، کنضکاوی پر خطر منابع

خطرها و مشکالت در ، های اجتماعیو حریم خصوصی در شبکه

ی باز، های مضازیروي درست استفاده از شبکه، های مضازیشبکه

 احکا  دینی. -اعتیاد اینترنتی ،ایرایانه

جلسه  لیفدر ابتدای هر جلسه نتایج و تکاالز  به ذکر است که 

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

ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده ها برای تضزیه و تحلیل داده

 مورد تضزیه و تحلیل قرار گرفتند. spss-20افزار آماری  به وسیله نر 

 ابزار

 شد:در این پژوهش از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده  

(: C-SEQپرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان )الف(  

پرسشنامه  ( ساخته شده است. این2110این پرسشنامه توسط موریس )

گیری خودکارآمدی اجتماعی، و برای اندازه ماده است 29شامل 

خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی هیضانی تشکیل شده است. 

اعی استفاده شد. این خرده در این پژوهش از خرده مقیاس اجتم

( پرسشنامه است که 3تا 0مقیاس شامل هشت ماده اول )ماده های 

توانمندی ایضاد ارتباط با همساالن، قاطعیت و رسیدن به معیارهای 

ها بر اساس مقیاس پنج دهد. پاسخاجتماعی را مورد سنضش قرار می

( 1021اند. در مطالعه موریس )گذاری شدهای لیکرت نمرهدرجه

عالوه بر بررسی همگرا و واگرای مقیاس، قابلیت اعتماد کل 

گزاري شده است. در  03/1و خودکارآمدی اجتماعی  01/1مقیاس

، 09/1( همسانی درونی کل مقیاس 0931مطالعه طهماسیان )

گزاري شد. قابلیت اعتماد بازآزمایی  11/1خودکارآمدی اجتماعی 

اري شد. در پژوهش گز 30/1نیز برای خودکارآمدی اجتماعی 

برای خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی حاضر درستی پرسشنامه 

 به دست آمد. 03/1ضریب آلفای کرونباخ  با استفاده از

 محمدی: زاده(IARS)پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانیب(

 و فرهنگی شرایط گرفتن نظر با در( 0930) آبادی احمد و

 نوجوانان خطرپذیری مقیاس  ایرانی، جامعه اجتماعی هایمحدودیت

 بوید و موس مور، گالونه، پرسشنامه خطرپذیریبا اقتباس از  ایرانی

 پرسشنامه سیستم مهار کردن رفتار ( و0931)به نقل از زاده محمدی،

قل همکاران )به ن و والن  گرامبا ، کینچن، کان، برنر، نپرخطرجوانا

سؤال  93پرسشنامه دارای  . این( طراحی نمودند0931از زاده محمدی،

 ابعاد مختلف در بوده و هدف آن سنضش میزان خطرپذیری نوجوانان

 ، گرایش به سیگار، گرایش)گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل

به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس 

 است. در این پژوهش از دو مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک(

خرده مقیاس گرایش به رابطه و رفتار جنسی و گرایش به رابطه با 

جنس مخالف به عنوان معیار خطرپذیری جنسی استفاده شده است، 

بر اساس طیف لیکرت پنج  ها گویه است. پاسخ 4دارای  که هر کدا 

( 0931شوند. زاده محمدی و همکاران )گذاری مینمره ایدرجه

به آلفای کرونباخ محاسقابلیت اعتماد این پرسشنامه را با ضریب 

های گرایش به رابطه و رفتار جنسی و نمودند که برای خرده مقیاس

به دست  1/ 39و  30/1گرایش به رابطه با جنس مخالف به ترتیب  

آمد. در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل 

ش به رابطه و رفتار جنسی و گرایش های گرایآزمون و خرده مقیاس

به دست آمده  33/1و  35/1،  31/1به ترتیببه رابطه با جنس مخالف 

 است.

 هاها و يافتهداده

 آزمون نمراتآزمون و پسهای توصیفی مربوط به پیش شاخص 

خودکارآمدی اجتماعی و خطرپذیری جنسرری در دو گروه آزمایش 

 آمده است. 0و گواه در جدول شماره 

 

 
 

 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش0جدول

 آزمونپس آزمونپیش   
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 میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

خودکارآمدی 

 اجتماعی

 24/9 11/90 10/4 43/20 25 آزمایش

 33/9 01/23 33/4 32/23 25 گواه

 خطر پذیری جنسی
 33/5 01/1 43/3 02/01 25 آزمایش

 04/3 13/02 04/01 13/02 25 گواه
 

 

ون آزمبر اساس جدول فوق میزان میانگین در گروه آزمایش در پس

برای متغیر خودکارآمدی اجتماعی افزایش و برای متغیر خطرپذیری 

ا هجنسی کاهش یافته است. در ادامه برای بررسی یکسانی واریانس

 2استفاده شد، که در جدول شماره آزمون از آزمون لوین در پس

 نشان داده شد.
 

 آزمونها در پس: نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس2جدول

 متغیر
درجه 

 0آزادی 

درجه 

 2آزادی 
 داریمعنی fآماره 

 24/1 23/1 43 0 خودکارآمدی اجتماعی

 02/1 41/1 43 0 خطرپذیری جنسی
 

 

های استفاده در آزمون تحلیل فرضاز آنضایی که یکی از پیش

ها است، در ابتدا از آزمون لوین این کوواریانس همسانی واریانس

فرض بررسی شد. نتایج آزمون لوین برای نمره خودکارآمدی پیش

( و برای نمره خطرپذیری جنسی 15/1P> ,23/4=Fاجتماعی )

(15/1P> ,41/2=Fمی )باشد که این نشان دهنده برقرار بودن شرط 

دیگر از شرایط استفاده از تحلیل ها است. یکیبرابری واریانس

کوواریانس نرمال بودن نمرات است به منظور بررسی صحت این 

  اسمیرنف استفاده شد که نتایج -فرض از آزمون کولموگروفپیش

 آمده است. 9آن در جدول شماره 

 

 اسمیرنف -: نتایج آزمون کولموگروف9جدول

 داریمعنی Zآماره  متغیر

   خودکارآمدی اجتماعی

 21/1 09/1 آزمونپیش

 04/1 05/1 آزمونپس

   خطرپذیری جنسی

 10/1 00/1 آزمونپیش

 01/1 01/1 آزمونپس
 

 

در هر دو  Zداری آزمون های جدول فوق سطو معنیبا توجه به یافته

آزمون برای هر دو متغیر خودکارآمدی آزمون و پسمرحله پیش

باشد. بنابراین داده می 15/1اجتماعی و خطرپذیری جنسی بزرگتر از 

ها از توزیع نرمال برخوردار هستند. نتایج تحلیل کواریانس گروه های 

 4آزمایش و گواه در متغیر خودکارآمدی اجتماعی در جدول شماره 

 نشان داده شده است.

نشان داده است که آموزي تربیت جنسی  بر خودکارآمدی  نتایج

با  بنابراین  (.=P<95/000F ,10/1بوده است )اجتماعی اثربخش 

آزمون به عنوان های خودکارآمدی اجتماعی پیشحذف اثر نمره

پراي، اثر اصلی آموزي تربیت جنسی نوجوانان بر متغیر هم

 یگر تربیت جنسیدار است. به بیان دخودکارآمدی اجتماعی معنی

توانسته است خودکارآمدی اجتماعی را افزایش دهد. بر این اساس 

آیا آموزي تربیت جنسی بر خودکار آمدی  این سؤال پژوهش که:

در سطو معناداری  ساله ت ثیر دارد؟ 05تا  02اجتماعی نوجوانان 

10/1P< هایواقع شد. نتایج تحلیل کواریانس گروه مورد قبول 

نشان  5در متغیر خطرپذیری جنسی در جدول شماره  آزمایش و گواه

 داده شده است.

 

 در متغیر خودکارآمدی اجتماعی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس: 4لجدو

 ضریب ایتا داریسطو معنی Fآماره  میانگین مضذورات درجه آزادی مضموع مضذورات منبع

 31/1 11/1 52/052 95/993 2 00/103 مدل اصالح شده

 40/1 11/1 03/40 30/32 0 30/32 عرض از مبدا

 39/1 11/1 50/293 03/591 0 03/591 آزمونپیش

 01/1 11/1 95/000 05/240 0 05/240 گروه

 - - - 22/2 40 51/014 خطا

 - - - - 51 11/45424 کل

 - - - - 43 23/039 کل اصالح شده
 

 

 

 متغیر خطرپذیری جنسینتایج آزمون تحلیل کوواریانس : 5لجدو
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 ضریب ایتا داریمعنی سطو F آماره میانگین مضذورات آزادیدرجه مضموع مضذورات منبع

 31/1 11/1 32/102 11/0000 2 09/9494 مدل اصالح شده

 12/1 99/1 31/1 45/2 0 45/2 عرض از مبدأ

 31/1 11/1 33/0009 15/2331 0 15/2331 آزمونپیش

 15/1 11/1 13/33 30/224 0 30/224 گروه

 - - - 55/2 40 34/003 خطا

 - - - - 51 11/3203 کل

 - - - - 43 13/9554 شدهکل اصالح 
 

 

جدول فوق نشان داده است که آموزي تربیت جنسی بر   نتایج

  (.=P<13/33F ,10/1خطرپذیری جنسی اثربخش بوده است )

ه عنوان آزمون بهای خطرپذیری جنسی پیشبنابراین با حذف اثر نمره

دار یجنسی بر  خطرپذیری جنسی معنپراي، اثر اصلی تربیت متغیر هم

است. به بیان دیگر تربیت جنسی توانسته است خطرپذیری جنسی را 

آیا آموزي تربیت کاهش دهد. بر این اساس این سؤال پژوهش که: 

در  ساله ت ثیر دارد؟ 05تا  02نوجوانان خطرپذیری جنسی جنسی بر 

 مورد قبول واقع شد.   >10/1Pسطو معناداری 
 

 گيریتيجهبحث و ن

سی نوجوانان  حاضر با هدف بررسی ت ثیر تربیت   پژوهش بر  جن

پذیری جنسررری در دانش       ماعی و خطر پ مدی اجت کارآ آموزان خود

های پژوهش عبارت متوسررطه اول انضا  شررد. بنابراین یکی از سررؤال 

ماعی           بود از:  مدی اجت کار آ یت جنسررری بر خود یا آموزي ترب آ

پس از بررسی فرضیه نتایج نشان     دارد؟ساله ت ثیر   05تا  02نوجوانان 

آموزان داد بعد از ارائه جلسرررات آموزشررری تربیت جنسررری به دانش 

گروه آزمایش، این گروه به طور معناداری بیشرررتر از گروه گواه به      

سؤاالت خودکارآمدی اجتماعی پاسخ دادند. بنابراین سؤال پژوهش    

 نتایج پژوهش در سرررطو معناداری مورد قبول واقع شرررد. این یافته با

(  مبتنی بر ت ثیر 0931( رشررید و حسررینی )2105کاردیسررو و سرریلوا )

ست. در تبیین این یافته          سو ا ساس کفایت هم سی بر اح شی جن آموز

از  جنسیتی  موضوعات از  آموزاندانشگاهی توان بیان کرد، که آمی

سی از رفتار غیر طبیعی، طرز برخورد     شخیص رفتار طبیعی جن قبیل، ت

رفتار جنسی، رفتارهای متناسب با سن، زمان     مربوط مسائل  مناسب با 

شکل      سی، چگونگی  سائل جن سی، بلوغ،  آموزي م گیری هویت جن

ه بو ...  آموزاندانشارتباط با همسررراالن، مهار کردن منابع اطالعاتی 

کند تا بیشرررتر آگاه شررروند و اطالعات را بهتر درک      آنها کمك می  

را اتخاذ نمایند. از این رو این آموزي کنند و به راحتی رفتار مناسبی  

نه و          و آگاهی موجب   ناسرررازگارا تارهای  افزایش پیشرررگیری از رف

ست که  آموز میتوانمندی دانشاحساس   برخی  شود. این در حالی ا

عات مرتبط با رفتار جنسررری با      وخواهند درباره موضررر  والدین می از 

د و نکناحسرراس شررر  و ناراحتی می ولی فرزندانشرران صررحبت کنند

و  دانش و مهررارت برای انضررا  چنین کرراری را نرردارنررد )تورنبررل 

لدین نیز  برخی (.2113همکاران،   ید و بینش      از وا یل عقا  های به دل

های جنسی  ل و آموزهئی مسا ای به صحبت کردن درباره خود، عالقه

ند. زیرا تصرررور می    یدار شررردن         ندار ئه اطالعات موجب ب ند ارا کن

در حالی  (.0931)رشید و حسینی،    شود یم نوجوانانی جنسی  غریزه

دن ی بهای نوجوانان دربارهکه باید بدانند هر چه اطالعات و دانسررته

شتر و صحیو     ئخود و مسا  شان بی سیت ش ل مربوط به جن احساس  د، تر با

هار کردن      یت در م تار کفا ها افزایش می های  رف بد.  آن از این رو،  یا

و  قرار گرفتند دانشآموزانی که تحت آموزي تربیت جنسرری دانش

های تحوالت جسررمی و روانی بلوغ، ارزي مهارت مناسرربی در زمینه

های فردی، تمایالت و خویشرررتنداری ها و ارتباط، مهارتها، نگري

گیری از آنها رفتارهای سررازگارانه در آنها کسررب کردند که با بهره

شت   سوء بردا شده است تا   افزایش و  های آنها کاهش یابد و موجب 

یان         نایی دانش توا له گفتگوی م هایی از جم تار نه رف آموزان در زمی

بل، نمایش سرررالم در موقعیت            با جنس مقا نه  های  فردی سرررازگارا

ستی    ستري دو سالم و اثرگذاری متقابل در محیط  اجتماعی، گ های 

بد. از این رو، صرررالحیت         یا قاء  هارت   های گروهی ارت های  ها و م

کسررب شررده   جوانانجدیدی که در طی آموزي تربیت جنسرری نو

موجب ارتقاء احسررراس تسرررلط بر محیط اجتماعی و خودکارآمدی 

شناختی      اجتماعی در دانش ست، همچنین نظریه  شده ا آموزان دختر 

دهد که دانش افراد اجتماعی نیز این موضررروع را مورد ت یید قرار می

 بر خودکارآمدی آنها ت ثیر مستقیمی دارد.

آیا آموزي های پژوهش عبارت اسررت از: یکی دیگر از سررؤال

سرراله ت ثیر  05تا  02نوجوانان خطرپذیری جنسرری تربیت جنسرری بر 
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پس از بررسررری سرررؤال نتایج نشررران داد بعد از ارائه جلسرررات  دارد؟

سی به دانش    شی تربیت جن آموزان گروه آزمایش، این گروه به آموز

ری خطرپذیطور معناداری نمرات کمتری از گروه گواه در پرسشنامه 

جنسی کسب کردند. بنابراین سؤال پژوهش در سطو معناداری مورد 

یمبرلی نلسررون، پانتالون و کقبول واقع شررد. این یافته با نتایج پژوهش 

مبتنی  (2100( و گنفورنر و گبهرت )2100(، بریدیچوسررکی )2103)

بر اثربخشی آموزي جنسی بر رفتارهای سالم همسو است. در تبیین       

 عد  موجب ناسررالم جنسرری روابط توان بیان کرد، کهمیاین یافته 

 و شررودمی زندگی آرامش رفتن بین از و از زندگی رضررامندی

 را زندگی از رضررامندی مشررروع و جنسرری سررالم روابط بلعکس

خویشرررتنداری بر پایه بسرررته  آموزي دهد. ازآنضایی که می افزایش

شی  ضای  در ت خیر آموز سی  رابطه ار  انضا  و ازدواج زمان تا جن

 انداختن ت خیر به و به نوعی اسررت ناسررالم جنسرری رابطه ندادن

 را به دنبال دارد موجب    ازدواج زمان  تا  غریزه جنسررری ارضرررای

 که جنسررری آمیزمخاطره رفتارهای از دوری با که فرد شرررودمی

سمانی  سالمت  شکالتی  به اندازندمی خطر به را و روانی ج نظیر  م

 اضطراب  همچون روانی عوارض و ایدز مانند مقاربتی هایبیماری

 و جسمانی  سالمت  حفظ با سو  دیگر از و منضر نشود  و افسردگی 

  .(0931به رفتارهای سالم گرایش یابد )کاظمی و همکاران،  روانی

آموزان از سوی دیگر، با ایضاد آمادگی،  تربیت جنسی در دانش 

شگیری از رفتارهای    سیار مهمی در پی رخطر پنگري و مهارت نقش ب

های مقاربتی جلوگیری جنسرری دارد، از بارداری ناخواسررته و بیماری

کند و سرربب کسررب هویت جنسرری و رفتارهای سررالم جنسرری می می

شرررود شرررود. تربیت جنسررری هماهنگ با فرهنگ جامعه موجب می         

نان بر  اسررراس        آشرررفتگی ناشررری از میل جنسررری را در نوجوا های 

ی شرررناخت حدود،      هنضارهای جامعه  فرو بنشررراند. تربیت جنسررر         

بهداشت و سالمت جنسی با توجه به فرهنگ جامعه را ارتقا می دهد. 

از این رو،  شرررناخت مسرررائل جنسررری در چهارچوب فرهنگ ایرانی 

سی در نوجوانان را کاهش     ست که ارتکاب به رفتارهای پرخطر جن ا

دهد و همچنین افزایش آگاهی و دانش در ارتباط با موضررروعات می

داشت جنسی و آموزي رفتارهای سالم موجب حفظ جنسی، ارتقا به

ربتی های مقاسالمت افراد جامعه، مقابله با مشکالت جنسی و بیماری   

(. از این رو تربیت جنسی سالم   0931شود )ابراهیمی و همکاران،  می

گیری و تحول ارتباطات سرررالم    و مبتنی بر فرهنگ موجب شرررکل    

کند و فرد بخش میشرررود که زندگی را برای فرد لذت اجتماعی می

سررازد تا با فشررارهای طوالنی مدت ناشرری از بلوغ جنسرری   را قادر می

شرررود و مقابله کند که موجب ایضاد ارتباطات سرررالم  و مثبت می            

 یابد.زا کاهش میرفتارهای پرخطر و آسیب

یت     حدود له م که پژوهش    از جم های این پژوهش این اسررررت 

 ماعیخودکارآمدی اجترا بر  گرایشجنسی  تربیتحاضر اثر بخشی 

مورد  آموزان دختر متوسرررطه اولخطرپذیری جنسررری را در دانشو 

سی قرار داده، بنابراین تعمیم نتایج آن به   سنی و  سایر گروه برر های 

باید با احتیاط صررورت بگیرد. بنابراین پیشررنهاد   های تحصرریلیدوره

مد نظر قرار گیرد.    های پژوهششرررود در می دیگر این موضررروع 

توان های به دسرررت آمده از این بررسررری مین با توجه به یافتههمچنی

گرایش ی جنس  تربیت پایهنتیضه گرفت که انضا  مداخله آموزشی بر  

نگ ایرانی   جب افزایش    میمبتنی بر فره ند مو مدی    توا کارآ خود

 شود. کاهش خطرپذیری جنسیو  اجتماعی

 منابع
 ،اسماعیلیهناز و م ،صلحی نین.،ب ،جاللی آکردی سین.،ح ،ابراهیمی پور

بررسی ت ثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری (. 0934بیب اله )ح

خودکارآمدی بر اتخاذ رفتار پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز در زنان 

 . 20-03(، 044)03، مضله زنان، مامایی و نازایی ایران. پرخطر

تربیت واکاوی برنامه درسی مغفول در  (.0930) صغرابراهیمی هرستانی، ا
پایان نامه  .جنسی دانش آموزان پسرمقطع راهنمایی تحصیلی

کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی. دانشکده علو  تربیتی و 

 دانشگاه فردوسی.. روانشناسی

 .(0934) حمدجوادم ،و لیاقتدار هروزب ،؛ مهرا صغربراهیمی هرستانی، اا

پسر  آموزانواکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش

 ،مضله پژوهش در برنامه ریزی درسی .مقطع راهنمایی تحصیلی

2(00،)21−41.  

(. 0931حمدرضا )م، کرمی ضتبی وم ،، حاج خزیمهالح الدین.ص ،ابراهیمی

 دو .های بهداشت جنسی در مدارسسنضی آموزي مهارتامکان
 ،پژوهشی راهبردهای آموزي در علو  پزشکی -ماهنامه علمی

01(0) ،0-3. 

(. ت ثیر ورزي بر خطر پذیری 0930احمد آبادی، زهره و  محمدی، علی )

، 00 ،رفتار حرکتیجنسی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. 

45-12. 

های اجتماعی (. بررسی رابطه مهارت0934) هدیم ،معینی بیب وح ،احمدی

پژوهش  ز.و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیرا
 . 24-0(، 0)4، راهبردی مسائل اجتماعی ایرانهای 
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آموزي مدیریت استرس بر (. 0930راس )آ ،رسولی هیال وس ،احمدیان

کاهش اضطراب و ارتقاء شادکامی و صمیمیت جنسی زنان مبتال 

 .25-03(، 0)09، یپژوهش پرستار .به سرطان سینه

ملی ت ییدی، (. بررسی تحلیل عا0931) فسانها ،شهبازی رادرزو و ب ،امیرپور

 .اعتبار و درستی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشضویان

 .11-40(، 91)3 ی،فصلنامه اندازه گیری تربیت

ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی  (.0931حمد )م، امینی

  .نادر برنامه ی درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموز

 . 212-013(، 0)0، مضله پژوهش های برنامه درسی

(. تحلیل رابطه بین سبك 0930) میرحمزها ،ساالرزاییسحو و ا ،بامری

زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به 

(، 23)05، مضله مطالعات روانشناسی تربیتی. گیری از جر پیش

09-31. 

ن تبیی(. 0931یدعلی )س ،آذینعصومه و م ،، سیمبرهرا.ز ،بستانی خالصی

راهبردهای آموزي سالمت جنسی مبتنی بر توانمندسازی: یك 

-259، (9) 1 ،مضله تحقیقات کیفی در علو  سالمت. مطالعه کیفی

215. 

مقایسة ارتباط ریسك پذیری (. 0934پروانه، معصومه و محمدزاده، حسن )

. دوفصلنامه علو  کاربردی با پرخاشگری در مردان و زنان بدن ساز
 .000-011(، 0)2،ورزي و تندرستی

(. مقایسه 0931) روینپ ،نیارفیعی حمد رضا وم ،مرادی ،.کر ا ،جعفری

ضله م. های روانی تکواندوکاران زن برتر و غیربرتربرخی مهارت
 .009-029، 0، المپیك

های درون ی مؤلفه(. رابطه0935) یوشان هدی و بهشته،م ،حاجی آبادی

ضطراب تحصیلی ای و خودکارآمدی اجتماعی با امدرسه

-51(،9)5 ،روان شناسی مدرسه. آموزان سال سو  دبیرستاندانش

00 

های تربیت کودک بر شناسایی مؤلفه(. 0931حسینی اصل نظرلو، مریم )
. اهاساس دیدگاه والدین ایرانی و ساخت بسته آموزشی این مؤلفه

 شناسی تربیتی دانشگاه بوعلی همدان.رساله دکتری رشته روان

(. رابطة بین تکانشگری، توانایی حل مس له اجتماعی 0932) ریبرزف ،درتاج

و وابستگی به مواد به منظور ارائه مدل پرخاشگری در زندانیان 

 .003-042، 0، فصلنامه انتظا  اجتماعیکشور. 

(. بررسی ت ثیر آموزي 0931) ریمم، حسینی اصل نظرلو سرو وخ ،رشید

.  احساس کفایت آنانجنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و 

 .012-049(، 90)01، آموزي و ارزشیابی

(. تدوین 0931زاده محمدی، علی؛ احمد آبادی، زهره و حیدری، محمود )

و بررسی ویژگی های روانسنضی مقیاس خطرپذیری نوجوانان 

-203(، 9)00 ،روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمضله  ایرانی.

225.  

(. هم وقوعی رفتارهای 0930زاده محمدی، علی و احمدآبادی، زهره )

 هی.خانواده پژوپرخطر در بین نوجوانان دبیرستان های شهر تهران. 

4(0 ،)30-011. 

ش میانضی گری نق(. 0930)، خدامراد  مومنی  و راهله ،سیاه کمری

آمدی جنسی در رابطه بین سبك های دلبستگی و رضایت خودکار

مضله علو  روانشناختی، .  جنسی در مردان معتاد شهر کرمانشاه
00(13 ،)240-253. 

 (. پیش بینی0930عبدالعزیز ) سیر، افالک جواد و مالزاده،  سوده.، شادکا ،

 بر انسانی ایمنی نقص ویروس به مربوط جنسی پرخطر رفتارهای

 . مضلهمواد در مصرف کنندگان هیضان تنظیم دشواری اساس

 .033-032(، 2)01، رفتاری علو  تحقیقات

ریبا ف، ولوئیاسماعیلی قاضی رویز وپ ،پرزور سماعیل.،ا ،صدری دمیرچی

های جنسی بر دانش و نگري جنسی ت ثیر آموزي مهارت(. 0931)

 .05-0(، 0)1، مشاوره و روان درمانی خانواده .زنان مت هل

 مؤلفه آموزي اثربخشی(. 0934طاووسی، سمیه و شفیع آبادی، عبداله )

ششم  و پنضم پایه دختران اضطراب بر به مادران جنسی تربیت های
 عالمه دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. قدس شهرستان

 . طباطبایی

 خوداثرمندی پرسشنامه هنضاریابی و اعتباریابی(. 1386کارینه ) طهماسیان،

، 4، روانشناسی کاربردی( در تهران. SEQ-Cنوجوانان ) و کودکان

909-931. 

(. 0935عابدینی، الهه.، طبیبی، زهرا، ضیایی، پریسا و زارع زاده، شیوا )

مطالعه ی کیفی تضارب مادران ازآموزي مسائل جنسی به دختران 

اصول بهداشت روانی ، . نوجوانان با تاکید بر عوامل فرهنگی
03(4 ،)212-200. 

 ،ییکاظمی رضاعفر و ج ،، حسنیضاد.س ،، همتیید ولی.س ، کاظمی رضایی

داری جنسی بر اثربخشی آموزي خویشتن (. 0931یدعلی )س

پژوهش  . رضایت از زندگی و شادکامی در دانشضویان پسر
 .54-50، (1)02 ،پرستاری

مبردی، کتایون؛ حسن پور ازغدی، سیده بتول و امیری فراهانی، لیال 

(. آگاهی و نگري مادران نسبت به تربیت جنسی کودکان 0931)

 .45-95(، 011) 91، نشریه پرستاری ایرانپیش دبستانی. 

و  حمدباقرم، ؛ کضبافحمد حسینم ،؛ یارمحمدیانصدیقهمحمدجانی، 

ه درسی تربیت جنسی برای الگوی برنام(. 0935) باسع، قلتاي

فصلنامه های معصومین، دوره نوجوانی براساس قرآن و روایت
 .44−03(،0)9، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=+%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/article-1-179-fa.pdf
http://psychologicalscience.ir/article-1-179-fa.pdf
http://psychologicalscience.ir/article-1-179-fa.pdf
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(. ارائه الگوی تربیت جنسی با تکیه 0931) حمدم ،خدمتیانو  ، محمدمزیدی

دوفصلنامه علمی پژوهشی . های اندیشمندان مسلمانبر دیدگاه
 . 039-010(، 25)02 ،تربیت اسالمی

مستوفی، ناهید؛ گرمارودی، غالمرضا؛ شمشیری، احمدرضا و شکیبا زاده، 

 عملکرد و نگري آگاهی، بر گروهی آموزي (. ت ثیر0935الها  )

 بهداشت دانشکده مضلهنوجوان.  دختران جنسی تربیت در مادران

 .51-45(، 9)04بهداشتی، وانستیتو تحقیقات

منظری، وحید؛ کدیور، پروین؛ حسن آبادی، حمیدرضا و عرب زاده، مهدی 

(. بررسی ت ثیر آموزي راهبردهای پردزي هیضان مدار بر 0930)

مضله علو  روانشناختی، سازگاری دانش آموزان ناسازگار. 
00(11 ،)240-253. 

 ،کاکاوند محمدرضا و ،جاللی.، سیدعلی ،موسویمیه.، س ،زاده مهدی

آگاهی اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن(. 0930لیرضا )ع

روانشناسی تحولی:  . بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی
 . 904-915(، 55)04، روانشناسان ایرانی

Allen, B., Timmer, S.G., & Urquiza, A. j. (2016). Parent–

Child Interaction Therapy for sexual concerns of 

maltreated children: A preliminary investigation. 

Child Abuse & Neglect, 56, 80–88. 

Bandura, A., Pastorelli, C., Barbaranelli, C., & Caprara, G. 

V. (1999). Selfefficacy pathways to childhood 

depression. Journal of Personality and Social 

Psychology, 76, 258-269. 

Berdychevsky, L. (2017). Sexual health education for 

young tourists. Tourism Management, 62, 189-195. 

Cardoso, A., Silva, A. P., & Marin, H. (2015). Parenting 

competencies: development of an assessment 

instrument. Reference Journal of Nursing, 3(4), 7-

16 

Collishaw, S., Hammerton, G., Mahedy, L., Sellers, R., 

Owen, M. J., Craddock, N., Thapar, A., Harold, G., 

Rice, F., & Thapar, A. (2016). Mental health 

resilience in the adolescent offspring of parents with 

depression: a prospective longitudinal study. The 

Lancet Psychiatry, 3(1), 49-57. 

Erozkan, A., & Deniz, S. (2012). The influence of social 

self-efficacy and learnd resourcefulness on 

loneliness. the online journal of counselling and 

education, 1(2), 21.35. 

Fisher, T. D., Davis, C. M., Yarber, W. L., & Davis, S. L. 

(2010). Handbook of Sexuality-Related Measures. 

New York: Routledge. 

French, D.P. (2015). Self-Efficacy and Health. In: Wright 

JD, editor. International encyclopedia of the social 

& Behavioral sciences. 2 nd ed. Oxford: Elsevier; 

509-514. 

Gardner, D. M. (2011).  parents influence on child social-

self efficacy and social cognition. Master's Theses: 

Marquette University 

Gegenfurtner.A., & Gebhardt,M.(2017). Sexuality 

education including lesbian, gay, bisexual, and 

transgender (LGBT) issues in schools. Educational 

Research Review.22,215-222. 

Kastbom, A.A, Larsson, I., & Svedin, C.G., (2012). 

Parents´ Observations and Reports on the Sexual 

Behaviour of 7 to 13 Years Old Children. 

Reproductive System & Sexual Disorders, 1(2), 1-7. 

Nedeljkovic, M, Wepfer, V, Ausfeld-Hafter, B, Writz, P.H, 

Streitberger, K.M. (2013). ‘Influence of General 

Self-Efficacy as a Mediator in Taiji-Induced Stress 

Reduction-Results from a Randomized Controlled 

Trial. European Journal of Integrative Medicine, 5 

(3), 284-90. 

Nelson, K.M., Pantalone, D.W., and Kimberly M.; (2019). 

Sexual Health Education for Adolescent Males Who 

Are Interested in Sex with Males: An Investigation 

of Experiences, Preferences, and Needs. Journal of 

Adolescent Health, 64(1), 36–42. 

Reis, M; Ramiro, L; de Matos, M. G; Diniz, J. A. (2011). 

The effects of sex education in promoting sexual 

and reproductive health in Portuguese university 

students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

29, 477-485. 

Turnbull, T., Schaik, P. V., & Wersch, A. V. (2008). A 

review of parental involvement in sex education: 

The role for effective communication in British 

families. Health Education Journal, 67(3), 182-195. 

World Health Organization. (2014). Maternal, newborn, 

child and adolescent. Health-Adolescent. Available 

from:http://www.who.int/maternal_child_adolesce

nt/topics/adolescence/dev/en/[cited 30 Dec 2015]. 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134/56/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300778
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300778
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X17300386#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X17300386#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X17300386#%21
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1747938X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1747938X
https://www.researchgate.net/journal/0017-8969_Health_Education_Journal
http://www.who.int/maternal_child_adoles

