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بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه معلمان
و ارائه راهکارهای مطلوب از دیدگاه

متخصصان1

Transdisciplinary Commitments in University Curriculum
دکتر رضا محمد بیگی ،2دکتر علیرضا فقیهی ،3دکتر
4
فائزه ناطقی ، 4دکتر لیال جوالیی

Abstract: The purpose of this study was to study
the sexual education curriculum in primary
school. The method of this research is a
combination of exploratory research. In the first
stage, the viewpoints of experts were investigated
in a henomenological manner and finally the
desired feature was extracted in four elements. In
the second stage, a descriptive survey method was
used. The statistical population of the first part
consisted of professors and faculty members of
the educational sciences and psychology
department of Tehran University, Arak, Allameh
Tabataba'i and Boulylisina and sexual education
experts in the province of Hamedan. The
statistical population of the second part included
all elementary teachers in the province of
Hamadan in 2015. The findings of this study
indicate that the status of sexual education in
students' curriculum is not desirable. The
activities in the element are more focused on the
cognitive and relatively modest dimension in
which the sexual and emotional dimension of
sexuality is mainly ignored. In the content
element, the very small and insignificant content
has not been able to provide an appropriate
opportunity for the sexual education of students
and requires a double attention and a serious
overhaul. Accordingly, the educational methods
as well as evaluation can not be effective due to
the weakness and weakness of educational
content. In general, the results indicate that there
is no coherent and logical planning in the field of
sexual education curriculum.
Keywords: curriculum, sexual education, primary
school.
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چکیده :پژوهش حاضر با هدد بررید برنامده درید تربیدت
جنس در دوره ابتدای انجامشده ایدت .روش پدژوهش حاضدر
روش تحقیق ترکیب از نوع اکتشاف ایت .در مرحله اول دیدگاه
متخصصان به شدیوه پدیدارشناید بررید و درنهایدت ویژگد
مطلوب در عناصدر چهارگانده ایدتخرار گردیدد .در مرحلده دوم
روش توصیف از نوع پیمایش انجام شد .جامعده آمدار بخدش
اول شامل ایاتید و اعضدا هیئدتعلم علدوم تربیتد و روان-
شنای دانشگاه تهران ،اراک ،عالمه طباطبائ و بوعل یینا همدان
و کارشنایان تربیت جنس در یطح ایتان همدان انتخاب شد که
با روش نمونهگیر هدفمند با  17نفر مصاحبه شد و کار تا اشباع
نظر پیش رفت .ابزار موردایتفاده مصاحبه نیمهیداتتاریافته بدا
متخصصان ایت .جامعه آمار بخدش دوم شدامل کلیده معلمدان
دوره ابتدای ایتان همدان در یال  95ایت که از میان آنهدا بدا
ایتفاده از روش نمونهگیر توشدها چندمرحلدها  350 ،نفدر
بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابدزار جمدآ آور دادههدا پریشدنامه
محقق یاتته که روا و پایا بر ایاس عناصر برنامده درید بدود.
برا تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون  tو تحلیل واریانس ایدتفاده
شد .یافتهها این پژوهش نشدان م دهدد کده وضدعیت تربیدت
جنس در برنامده درید دانشآمدوزان چنددان مطلدوب نیسدت،
فعالیتها در عنصر اهدا بیشتر ناظر بر بُعد شدناتت و در حدد
نسبتاً متویط ایت که در آن بُعد عاطف و مهارت مسائل جنس
کمتر موردتوجه قرارگرفته ایت .در عنصر محتوا اینکه محتدوا
بسیار اندک و ناچیز نتوانسته ایت فرصت منایب بدرا تربیدت
جنسد دانشآمدوزان فدراه آورد و نیداز بده توجده مضدداع و
بددازنگر جددد دارد و بهتنایدد آن ،روشهددا آموزشدد و
همچنین ارزشیاب ه بدا توجده بده کایدت و ضدع و محتدوا
آموزشدد نم توانددد چندددان مددر ر باشددد .بددهطورکل نتددای
بهدیتآمده بیانگر آن ایت که برنامهریز منسج و منطقد در
زمینه برنامه دری و تربیتو جنس وجود ندارد.
واژهها کلید  :برنامه دری  ،تربیت جنس  ،دوره ابتدای
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مقدمه
تعلی و تربیت به شکل ریم آن برعهده نهادها ،یازمانها و مویسات مختلف ایت.
یک از مه ترین نهادها تعلی و تربیت ریم  ،آموزشوپرورش ایت که در قال
برنامه دری و بر ایاس دیدگاه ایدئولوژیک جامعه به تربیت دانشآموزان م پردازد.
تربیت بر ایاس ابعاد و یاحتها

وجود

متربیان و توجه به شئون مختل

حیات طیبه به شش یاحت تربیت تقسی م شود (مبان نظر تحول بنیادین در نظام
تعلی و تربیت عموم ایران ،)1390 ،بُعد تربیت جنس بهعنوان یک از یاحتها
تعلی و تربیت از جنبهها ظری

و پر لغزش تربیت ایت (زندوانیان)1389 ،؛ تربیت

جنس بهعنوان یک از کارکردها ایای و مه نظام آموزش مطرح ایت .اهمیت
این بُعد از ابعاد تربیت ازآنجا ناش م شود که بهعنوان یک از حوزهها چالشانگیز
تعلدی و تربیت در جوامدآ مختلد  ،ازجمله جامعه ما ایت که همواره به دلیل وجود
پارها از ابهدامات و یدوءتفاه ها نظر و فکر و نیز موانآ اجرای  ،با مشکالت
فراوان دیتبهگریبان بوده و همین امر زمینهیاز بروز بدسیار از معدضالت اجتمداع
و انحدرا ها رفتار در میان نسل جوان شده ایت (امین وهمکاران.)1390 ،
انسانها و در رأس آنها ،انبیاء و علماء بده تربیدت و آمدوزش جنس اهمیت داده
و در مقاطآ تاص به آن همت گماشتهاند (ایماعیل )1384 ،؛ همچنین در قرآن و
حدیث و بهتبآ آن ،در کتابها اتالق و فقه  ،به صورت مستقی و غیرمستقی بده
از دیدگاه ایدالم ایدن ایدت کده فدرد را بهگونها تربیت کنی که وقت به ین بلوغ
ریدید ،حدالل و حدرام را در مسدائل جنسد تشخیص دهد؛ به وظای

زناشوی و

همسر آگاه باشد؛ از ب بندوبار بپرهیدزد و راه و ری عفت ایالم تلقوتو او
باشد (فقیه .)1387 ،
تربیت جنس

مجموعه اقدامات و تدابیر تربیت

ایت ،شامل آموزش آداب و

ضوابط ،هدایت ،مراقبت و بهکارگیر اصول ،روشها دریت که موجبات رشد غریزه

142

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

موضدوعات جنسد  ،در دورههدا مختل

پرداتتهشده ایت .مقصود از تربیت جنس ،

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
جنس در جهت تعال و تکامل شخصیت جنس کودک فراه گردد و یا بتواند از این
غریزه به نحو مطلوب در رشد فرد و اجتماع ایتفاده کند (فریتاس.)1382 ،
بر ایاس پژوهش کونتوال ،)2008( 1مهمترین هد

تربیت جنس ازنظر معلمان

آن ایدت که حس مسئولیت و آگاه از واقعیتها مسائل جنس را به دانشآموزان
آموزش دهد .تربیت جنس یک از پیچیدهترین و مهمترین ابعاد تعلی و تربیت ایت
که در چگدونگ شدکلگیر شخصیت انسان نقش مهم داشته و بر افکار ،عواط
رفتارها
اتالق

و

تأ یرگذار ایت (ایالمیان )1394 ،و به تصوصیات رشد

و فرهنگ

توجه دارد (کرکلر .)2000 ،2تربیت جنس

برا

و

اجتماع

همه کودکان و

نوجوانان یک جزء حیات از کیفیت آموزشوپرورش معاصر ایت (گولدمن .)2010 ،3
در دهه گذشته ،تربیت جنس

مربیان و متخصصان

به یک موضوع موردعالقه برا

آموزش بهداشت در بسیار از نقاط جهان (ییلوا  )2003 ،4با هد

آماده کردن جوانان

بهعنوان شهروند مسئول ،یال و مولد تبدیل شده ایت (گولدمن .)2010 ،تربیت جنس
باید با هد

تویعه شخصیت دانشآموزان و پرورش لذتو احساسو انسان بودن،

بهطور که آنها م تواند در راه مطلوب عمل کنند ،باشد .آموزش مسائل جنس برا
دانشآموزان شامل دانش علم و اطالعات جامآ در مورد تمایالت جنس انسان ،نهتنها
از جنبهها فیزیولوژیک بلکه از روان و اجتماع ایت (کیل .)2002 ،5
ارائه آموزشها

منای

در این زمینه موردتوجه اکثر نظامها

آموزش

بوده ایت

(تورنبال2008 ،6؛ ایچایتر وهمکاران .)2008 ،7همچنان که در نظام آموزش بسیار از
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نقش برنامهها

درید مددارس در مددیریت رفتارهدا

جنسد دانشآموزان و
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کشورها به برنامه دری تربیت جنس توجه شده ایت (فرانکور و نونان .)2004 ،1
تربیت جنددس در مدددارس بعض جوامدآ موضدوع آیان نیست و هندوز ترس و
اضطراب از صحبت کردن در مورد مسائل جنددس وجددود دارد (ایکاتیش2000 ،2؛
هوکس .)1996 ،3دنمان )1994( 4معتقد ایت که برنامه دری حدود ین  5تا 16یال
باید بازبین شوند و تربیت جنس باید بخش از برنامه دری باشد .کینگمن)1994( 5
نیز بر این امر تأکید م کند که تربیت جنس باید بخش از برنامه دری مدارس باشد.
برنامهها دری  ،امروزه بهعنوان قل

نظامها آموزش محسوب م شدوند کده شامل

کلیّه فعالیتها یادگیر یادگیرنده ،انواع تجربهها یادگیر  ،پیشنهادهای در مدورد
راهبردها

یادده  -یادگیر

و شرایط اجرا

مهدارت و نگرش ارزشمند برا

یادگیر

برنامه و همچنین دربرگیرنده دانش،

در هر نظام آموزش

هستند

(الکساندر،6

 ،1967جنکیدنس ،2009 ،7مک کرنن ،2007 ،8ارنشدتاین و هدانکینز.)2009 9 ،
تکامل زندگ جنس را نم توان به طبیعت یپرد و از آموزشوپرورش صحیحو آن
غفلت کرد؛ بلکه در جهت دیتیاب بده اهددا

مطلوب و جهت دادن به فعالیتها

جنس باید کوششها نمود .فعالیتها جنس  ،بددون جهتده صحیح و برتوردار
از برنامه معین ،مشکالت را به وجود تواهدد آورد که یالمت جس و روان را به تطر
م اندازد؛ امام عل (ع) نداشتن ادب و محروم بودن از تربیدت صدحیح را عامل تمام
بد ها دانسته ایت .با این وص  ،والدین و معلمان و مربیان موظد اندد بدا آمدوزش-
آگداه ها جنسد و مهارتها کنترل در نوجوانان و کودکان افزایش یابد تا به میل
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هدا مسدتقی و غیدرمستقی موقعیت را به گونه فراه آورند که همراه با رشد طبیعد ،

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
و اتتیار تدود ،از تطاهدا جنس اجتناب کنند( .فقیه  .)1387 ،همه افراد ،صر نظر
از جنسیت و یا محل ،به آموزش مسائل جنس نیاز دارند (متور و هنینک .)2005 ،1
تربیت جنس در هنگام تولد شروع م شود و پدر و مادر نقش حیات در این حوزه
دارند .نقش معلمان و مدارس ابتدای در ارائه تربیت جنس برا کودکان بسیار مه
ایت (هایس )1995 ،2در این زمینه تحقیقات نشان م دهد که موفقیت یا شکست یک
نوآور

آموزش

به نگرش ،دانش و مهارتها

معلمان بستگ

دارد (بویتن 3و

همکاران2002 ،؛ ایتیونس2004 ،4؛ بیتان -فریدلندر 5و همکاران.)2004 ،
امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه تربیت جنس در یامانه آموزش و
پرورش

ایران هستی

زیرا با پیشرفت تمدن و فناور

و گسترش شبکهها

اطالعریان  ،ویایل ارتباطجمع جهان و گسترش و روار عوامل برانگیزاننده جنس ،
وضعیت ایفبار جنس به وجود آمده و حیات جامعه بشر با مخاطره جد مواجه
شده ایت (بهشت  .)1385 ،درمجموع تربیت و آموزش جنس

به دالیل زیر دارا

اهمیت ایت .1 :نیازها جنس یک از نیازها پیشین انسانهای ایت که به بلوغ
جنس رییدهاند و بر ایاس هرم مازلو تا زمان که کمیتها (حداقل ) از نیازها
پیشین برآورده نشود ،نم توان انتظار داشت انسانها به دیگر نیازها تود بیندیشند؛ .2
در نگاه روانشنایان ،مشاوران تانواده و حقوقدانان بسیار از ناهنجار ها اتالق و
یرچشمه م گیرد (اکبر )1392 ،؛  .3در جامعها که در حال گذر از ینت به مدرنیس
ایت نگاه دتتران و پسران نسبت به جنسیت به همراه یایر آموزشها م تواند گام
مر ر و ک هزینهتر در این گذر باشد؛  .4بروز انواع بیمار ها رو به گسترش جسم
و روان و ناهنجار ها اتالق و اجتماع نیاز ما را به آموزش جنس دوچندان م -
1
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اجتماع مانند تجاوز ،جدای و درگیر ها تانوادگ از کایت یا فزونتواه جنس
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کند؛  .5بروز بلوغ جنس
پریشهای

و تغییرات بنیادین جسم

برم انگیزد که چنانچه پایخ منایب

تویش در میان گذاشته یا از راههای

و روان

در دانشآموزان

دریافت نکنند آن را با همساالن

مانند ماهواره و اینترنت و ...پایخ تود را

جستوجو م کنند و چهبسا پایخ دریت دریافت نکنند (فراهان فرمهین  .)1392 ،از
طرف

پژوهشها

انجامشده در این حوزه ازجمله پژوهش ییلوا وراس،)2003( 1

کونتوال2ا ( )2010و همچنین ضرورتها
بینالملل

تربیت جنس

تربیت جنس

ایتخرارشده از راهنما

یونسکو ( ،)2009نشان از اهمیت موضوع و تأ یرات مثبت

تربیت جنس بر رفتار دانشآموزان دارد ،البته نکته بسیار حائز اهمیت اینکه قوانین که
رو رفتار جنس حاک ایت بهطور گسترده در کشورها و فرهنگها متنوع و متفاوت
ایت و هر کشور متنای

با ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و شرایط که برا رشد

کودکان فراه م کند ،م تواند از آن بهره الزم ببرد .ضرورتها

تربیت جنس

ایتخرارشده از راهنما بینالملل تربیت جنس یونسکو:
 .1درک و فه محدود دانشآموزان از اصول و روشها مر ر بهداشت جنس
 .2آیی پذیر کودکان و نوجوانان در برابر موارد یوءایتفاده و بهرهکش جنس
 .3درک ناکاف دانشآموزان از پیامدها منف ناش از باردار ناتوایته
 .4گسترش بیمار ها عفون مانند ایدز
 .5رویاروی دانشآموزان با پیامها

متعارض و مغشوش درباره جنسیت و مسائل

 .6تشدید اضطراب و نگران دانشآموزان درباره مسائل جنس
 .7یکوت و نارضایت بزرگیاالن (مانند والدین و معلمان) از پریشها

دانش-

آموزان درباره مسائل جنس
 .8بلوغ و فعالیت جنس پیش از موعد در میان برت کودکان و نوجوانان

1. Siva & Ross
2. Kontula
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جنس

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
 .8گسترش تمایل به تعویق ازدوار در میان جوانان و درنتیجه افزایش فاصله زمان
بلوغ جنس تا ازدوار
 .9تأکید نهادها دولت بر تجهیز دانشآموزان به بهداشت و مهارت زندگ مسئوالنه
 .10گسترش یوءایتفاده جنس از طریق اینترنت و یایر ریانهها
 .11دانش ناکاف دانشآموزان درباره ویروس  HIVو راهها صحیح جلوگیر از
انتقال آن
 .12نیاز به تربیت جنس برا همه دانشآموزان و آموزش تاص برا دانشآموزان
دارا نیازها ویژه
 .13ضرورت ارائه تربیت جنس متنای

با تفاوتها رشد و فرهنگ دانشآموزان

 .14ضرورت تربیت جنس دانشآموزان بر مبنا شواهد علم معتبر و قابلاعتماد
 .15رویارو یاتتن دانشآموزان با فرصتها یادگیر یازمانیافته در جهت حمایت
از آنان برا شناتت ارزشها
 .16نقش حیات تربیت جنس یازنده در پیشگیر و درمان ناش از ویروس HIV
 .17نقش مر ر تربیت جنس یازنده در رشد دانش و نگرش دانشآموزان درباره تأ یر
ارزشها فرهنگ
 .18اهمیت حیات تربیت جنس از طریق مدریه به تاطر گستره افراد تحت پوشش و
بهطورکل

دوره کودک

ایایدد  ،پایهگذار

زیربنای

و

و نوجوان  ،دوره فراگیر

آموزشها

عادتها ،روابط کودک با دیگران ،و آغاز پیدایش پارها

از

لغزشها و انحرا ها ایت .اگر به روایتها ایددالم کدده در مورد مراحل مختل
رشددد آمده ایت دقت کنی  ،درم یابی که مراحل رشددد به یدده بخش یا یدده هفت
یال تقسی شدهاند؛ برا نمونه ،امام صددادق (ع) م فرماید« :اجازه دهید فرزندتان تا
هفتیالگ باز کند ،در هفت یددال بعد تحت تأدی

قرار گیرد و در هفت یال

یددوم ،مالزم شما باشد (قائم  .)1377 ،در همین رایتا ،پژوهش حاضر یاحت تربیت
جنس را در هفت یال دوم یعن مرحله تأدی

(دوره ابتدای ) مدنظر قرار م دهد و
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ارائه آموزش ریم
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بهطورکل برآن ایت ضمن توصی
موجود برنامه دری
تربیت جنس

وضعیت مطلوب در عناصر برنامه دری  ،وضعیت

تربیت جنس را تریی کند و زمینه شنایای

در نظام آموزش

رویکرد مطلوب

را فراه آورد و درعینحال توجه بیش از بیش

برنامهریزان و کارشنایان دفت ور تألی و کت و دری دیتاندرکاران نظام آموزشوپرورش
کرده تا اقدامات و تالشها در این زمینه با پشتوانه

را به این قلمرو تربیت معطو

نظر قابل دفاع و با جدیت بیشتر تعقی

شود.

پرسشهای پژوهش:
 .1وضعیت مطلوب برنامه دری تربیت جنس (هد  ،محتوا ،روش ،ارزشیاب ) در
دوره ابتدای چگونه ایت ؟
 .2وضعیت موجود برنامه دری تربیت جنس (هد  ،محتوا ،روش ،ارزشیاب ) در
دوره ابتدای چگونه ایت؟
ال  :برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای دارا رویکرد موضوع محور ایت؛
ب :برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای دارا رویکرد دانشآموز محورایت؛
ر :برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای دارا رویکرد جامعهمحور ایت؛
د :اهدا

آموزش متنای

با برنامه تربیت جنس تدوین شده ایت؛

ه :محتوا آموزش متنای
خ :روشها آموزش متنای

با اهدا
با اهدا

یاحت تربیت جنس تدوین شده ایت؛
یاحت تربیت جنس تدوین شده ایت.

روش تحقیق
روش تحقیق ترکیب از نوع اکتشاف ایت .در پژوهشها

ترکیب از نوع اکتشاف

ابتدا دادهها کیف جمآ آور و تحلیل م شوند و از دادهها کیف برا تهیه ابزار
پژوهش کم ایتفاده م شود و یپس به گردآور و تحلیل دادهها کم پرداتته م
شود (محمدپور و همکاران .)1389 ،در مرحله اول پژوهش حاضر از روش تحقیق
کیف (مصاحبه با متخصصان) ایتفاده م شود .بهزع نصر و شریفیان ( ،)1386اگر
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ز :ارزشیاب آموزش متنای

با اهدا

یاحت تربیت جنس تدوین شده ایت؛

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
پژوهشگر بخواهد پریشنامها پیرامون موضوع پژوهش بسازد و اطالعات الزم برا
اینکه چه یرالهای باید در پریشنامه گنجانده شود را در اتتیار ندارد ،برا حل این
مشکل ابتدا باید یک مطالعه کیف صورت پذیرد تا بتوان با کمک آن ابزار منایب برا
بخش کم پژوهش تدوین کرد .پژوهشگر باید با تعداد

از صاح نظران یا افراد

درگیر در این مسئله گفتوگو کرده و از طریق مصاحبه عوامل مربوط را شنایای و
در تدوین پریشنامه موردایتفاده قرار دهد .روش کیف
روش پدیدارشنای

1

م باشد .پدیدارشنای

پژوهش حاضر مشتمل بر

ما را از انتزاعیات نظر

تجارب زمینه مدریه و برنامه دری هدایت م کند و هد

به واقعیت

اصل آن آشکار یاتتن

معان پنهان برنامه دری اجراشده در نظامها آموزش ایت که به شناتت وضعیت
حال زندگ کودکان و درک از واقعیت زیسته در دنیا مدریه و برنامه دری کمک
م کند (ون منن)1982 ،2؛ لذا در انجام چنین پژوهشهای

پژوهشگر با افراد

یروکار دارد که ه با پدیده مورد برری ارتباط نزدیک دارند و ه دارا اطالعات
کاف و آگاه نسبت به مسائل مه در حوزه مورد برری م باشند (گال وبورگ،3
 .)1050 -1047 :1991بر همین ایاس پژوهش حاضر به روش پدیدارشنای انجام
شد .در حوزه پدیدارشنای ه از «گونه تفسیر » یا «معنا کاو» بهره گرفته شد که در
این رویکرد تفسیر به باه یاتتن معنا و مفهوم پدیده در یک بافت تاص تویط
فرد و کاظم  .)1389بدین منظور نسبت به تحلیل دادهها حاصل ،اقدام به تفکیک و
طبقهبند مضمون ایای و شرح کیف دادهشده ایت که پس از جمآ آور دادهها
کیف

از روش تحقیق کم

توصیف گونه پیمایش

بهره گرفتهشده ایت .بدین منظور از میان روشها

برگزیده شد .اجرا

تحقیقات توصیف م تواند صرفاً برا

شناتت بیشتر وضعیت موجود با یار دادن به فرایند تصمی گیر باشد.
1 -Phenomenology
2 - Van Manen
3 Gal & borg
4
- Ajjawi and higgs
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پژوهشگر و مشارکتکنندگان تأکید م شود (آجاو و هیگز2007 ،4؛ ترجمه دانای
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جامعه تحقیقو مرتبط با یرال اول ،شامل ایاتید و اعضا
علوم تربیت

و روانشنای

دانشگاهها

تهران ،همدان ،اراک و همچنین کارشنایان

آموزشوپرورش که در حوزه تربیت جنس
بخش متخصصان از روش نمونهگیر

باتجربه م شود .نمونه موردمطالعه در

هدفمند( 1موارد ایتثنای

نمونهگیر تئوریک 3ایتفاده م شود و هد
توجه به هد

هیئتعلم

رشتهها

یا کرانها ) 2یا

پژوهشگر انتخاب موارد ایت که با

تحقیق یرشار از اطالعات باشد و پژوهشگر را در شکل دادن مدل

نظر تودیار دهد و این کار تا جای ادامه م یابد که طبقهبند مربوط به دادهها و
اطالعات اشباع و نظریه موردنظر با تمام جزئیات و با دقت تشریح شود

(کریول،4

 ،2008به نقل از محمدپور و همکاران .)1389 ،برا انتخاب نمونه از میان ایاتید و
صاح نظران ابتدا کسان که در حوزه تربیت جنس دارا آ ار علم و یابقه آموزش
بودند انتخاب شدند؛ لذا با  17نفر مصاحبه انجام شد و کار تا اشباع نظر پیش رفت،
فرایند مصاحبه نیز تا زمان که یافتهها حاصل از مصاحبه اطالعات تکرار مصاحبهها
قبل بود ،ادامه پیدا کرد.
جامعه تحقیق مرتبط با یرال دومو پژوهش ،شامل کلیه معلمان دوره ابتدای ایتان
همدان که مشغول تدریس هستند که بر ایاس یالنامه آمار

آموزشوپرورش ایتان

همدان تعداد آنها در یال  1395دقیقاً  6804نفر بوده ایت .برا انتخاب نمونه آمار
از بین معلمان دوره ابتدای از روش نمونهگیر به شیوه توشها چندمرحلها ایتفاده
نمونه  350نفر انتخاب شد؛ بدینصورت که ایتان همدان دارا  18منطقه ایت ،که به
 5ناحیه شمال ،جنوب ،مرکز ،مشرق ،مغرب تقسی م شود ،یپس از هر ناحیه دو
منطقه به صورت تصادف انتخاب ،آنگاه از هر منطقه ،دو مدریه پسرانه ابتدای و دو

1

Purposeful Sampling
extreme or deviant case sampling
3
Theoretical Sampling
4
Creswell
5
Morgan
2
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شده ایت و با توجه به جدول تعیین حج نمونه کرجس مورگان )1970( 5تعداد

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
مدریه دتترانه ابتدای به صورت تصادف گزینش شد .ابزار گردآور

اطالعات در

بخش اول مصاحبه ژر نگر به صورت نیمهیاتتاریافته با متخصصان ایت.
ابزار گردآور اطالعات در بخش دوم پریشنامه محقق یاتته با  38گویه به همراه
راهنما جامعه پایخگوی  ،در مقیاس  5گزینها لیکرت ایت که تأیید صاح نظران
و ایاتید راهنما و مشاور را نیز به همراه داشت ،همچنین برا محایبه میزان پایای از
آزمون آلفا کرونباخ ایتفاده شد که مقدار ضری

آلفا کرونباخ در این پریشنامهها

78درصد برآورد گردیده ایت که حاک از قابلیت اعتماد منای

ابزار تحقیق ایت.

یافتهها
یافتههای بخش اول
اهداف آموزشی :در بخش اهدا
مطرح ایت .در اهدا
ارزیاب

یه حوزه دانش ،نگرش و مهارت به شرح ذیل

حوزه دانش  :درنهایت از دانشآموزان انتظار م رود توانای
تعین کننده رفتار

ینتها و آداب و اعتقادات ،شناتت قواعد و هنجارها

جنس  ،انتقال میراث فرهنگ با توجه به فرهنگ ایران  -ایالم  ،شناتت تصوصیات
تفاوتها جنسیت  ،آشنای با مفاهی اتالق مانند حیا ،عفا
دانش و آگاه ها

الزم ،شناتت تکالی

ومحجوبیت ،افزایش

و مسئولیتپذیر ؛ اهدا

حوزه نگرش :

درک ارزشها اتالق واحترام به هویت جنس تود ،احساس حضور در برابر تدا،
توجه به ابعاد روحان و معنو در تربیت جنس و نهایتاً در حوزه مهارت  :دارا بودن
مهارتها

الزم زندگ

(ازجمله مهارتها

ارتباط  ،مهارت تصمی گیر

و تفکر،

مهارت بهداشت و یالمت جنس  ،تودآگاه  ،مشارکت و همکار  ،شهروند مفید
برا جامعه) اعتماد به نفس و تودباور در فرد و افزایش قابلیتها عموم مانند
امربهمعرو

و نه از منکر در جهت کاهش آیی ها و ک رو ها اتالق  ،پیشنهاد

م شود.
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شرکت در مرای عباد و همچنین درک آفرینشو هدفمندو مبتن بر تفاوتها جنس و
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محتوا آموزشی :در عنصر محتوا نکته حائز اهمیت این ایت که محتوا تربیت جنس
باید ناظر بر هد ها باشد و ریشه در فرهنگ و ارزشها جامعه داشته باشد .معمو ًال
در انتخاب محتوا باید به علوم مختل

نگاه ترکیب و تلفیق داشت .لذا ضمن بهره از

منابآ معتبر ،پیشنهادشده ایت ،محتوا

مفاهی اصل و پایه تود را از قرآن ،ینت،

عقل ،فطرت گیرد و درواقآ محتوا

تربیت جنس مرتبط با معار

دین و ایالم

باشد ،لذا با توجه به اصل اعتبار بهعنوان یک از اصول انتخاب محتوا لزوم بازنگر
تربیت جنس مرتبط با مسائل روز و وقایآ جار

کلیه محتواها

بیشازپیش مورد

انتظار ایت.
روشهای آموزشی :در عنصر یوم یعن روش ،باید نسبت به روشها

یادده و

یادگیر تصمی گیر شود ،لذا روشها پریش و پایخ  -روش اندرزگوی  -روش
آموزش مستقی (تشویق و تنبیه) -روش دعوت به مشورت و تعمق -روش ییر و
ییاحت در طبیعت – روش تذکر و یادآور – روش عبرتآموز – روش گفتگو –
روش قصهگوی و تمثیل – روش دعا و نیایش – روش موعظه و پند و اندرز – ،روش
توجیه به صبر روشها

کودکان ،روش غن یاز

پرورش هویت جنس

فراغت ،روش ایوه گزین  ،روش تربیت جنس
ه جنس ،توجه به تفاوت ها

دتتران و پسران بهوییله افراد

پسران و دتتران در رییدن به بلوغ شرع ،

از منکر ،پایخگوی

به یراالت جنس

دایتانها و قصص و یرگذشتها به صورت غیرمستقی برا

جهت آگاهیاز  ،بیان
عبرتآموز  ،معرف

غریزه جنس بهعنوان یرمایه وجود  ،کنترل هوا نفس ،تقویت حیا ،عفا  ،غیرت،
حفظ عفت و پاکدامن
امربهمعرو

و نه

فرد  ،حفظ عفا

در جامعه ،روش محایبه نفس و

از منکر ،روش تویشتندار

و پرهیز از دنیاپریت  ،تزکیه و

عزتنفس روش عفو و گذشت و تقویت ایمان ،ایجاد شرایط و بستر منای
آموزش ،روش تنای
روشها

مبتن

مطال

بر مبنا

به میزان رشد و فه  ،روش تکلی

بهقدر ویآ و توان از

تربیت ایالم ایت .نکته حائز اهمیت اینکه روشها و

راهکارها مطرحشده در یطح مفهوم و نظر ایت و در قال
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امربهمعرو

و نه

ین

اوقات

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
شده ایت و برا اجرای و عملیات یاز آن در یطح آموزشوپرورش و دوره ابتدای
نیازمند کار گروه از متخصصان برنامه دری وزارت آموزشوپرورش ایت که مورد
تجزیهوتحلیل نهای

عناصر بهویژه این عنصر

قرار گیرد .نکته مه اینکه در تمام

نیازمند معلمان کارآزموده ،توانمند ،معتقد به مبان ارزش و اعتقاد هستی .
ارزشیابی آموزشی :چهارمین عنصر ارزشیاب

ایت .که ناظر بر یایر عناصر برنامه

دری ایت .عنصر ارزشیاب ناظر بر داور

ارزش در مورد قابلیتها ،کارکردها و

نتای عمل برنامه دری ایت .در عنصر ارزشیاب روشها مختلف توصیهشده ایت.
ازجمله :اصل قران و پیامبر و ینت بهعنوان معیار ارزیاب  :تصمی گیرندگان نظام
آموزش باید تروج آموزش را با این دو معیار عمیق بسنجند و از یطح ینج
و حفظ مطال

توجه به آموزش صر

اجتناب نمایند .اصل ارزیاب اله  :تمام افراد

که درگیر موضوع تربیت هستند باید تداوند را ناظر بر افکار و رفتار تود بدانند و در
ارزشیاب دانشآموزان دوره ابتدای به این مه توجه داشته باشند .بهویژه معلمان و
دانش آموزان باید باالترین نظارت و ارزشیاب را از آن تداوند بدانند و تربیت را در
امتداد کمال اله بدانند و در آموزش و ارزشیاب به اصل و معیار توجه داشته باشند.
اصل تودارزیاب  :دانش آموزان در این دوره باید بیاموزند که از آغاز تا انجام آموزش و
یادگیر بر اندیشه و رفتار تود نظارت و ارزشیاب داشته باشند .ارزشیاب ضمن عمل
ارزشیاب

به شیوه بت فعالیتها

صورت فرد

داتل و تارر از کالس و محیط آموزشگاه به

و گروه  ،مشاهده رفتار دانشآموز در موقعیتها

م شود .همچنین ارزشیاب

بیرون  ،شامل همه محیطها

تربیت

مختل

توصیه

ازجمله تانواده،

محیطها غیرریم جامعه یا همکار والدین و معلمان و مشاوران مدنظر ایت.

یافتهها بخش دوم:
توصی

یافتهها( :توصی

مشخصات جمعیت شناتت نمونه موردمطالعه)
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و رفتار – ارزشیاب

در حد ویآ و توان – ارزشیاب

بهقصد بازتورد و بهبود –
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مشخصات جنسیت پایخگویان
جدول شماره  :1فراوان و درصد فراوان نمونه موردمطالعه به تفکیک جنس:
شاتص

فراوان

درصد فراوان

جنس
زن

210

60

مرد

140

40

جمآ

350

100

از مجموع افراد موردمطالعه210 ،نفر ( )% 60زن و 140نفر ( )%40مرد بودند.

154

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

نمودار :درصد فراوان نمونه موردمطالعه به تفکیک جنس

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
مشخصات مدرک تحصیل پایخگویان:
جدول شماره  :2فراوان و درصد فراوان نمونه موردمطالعه به تفکیک مدرک
تحصیل :
شاتص

فراوان

درصد فراوان

مدرک تحصیل
دیپل

11

1 .3

فوقدیپل

49

14

لیسانس

255

9 .72

ارشد و دکتر

35

10

جمآ

350

100

مدرک تحصیل 11نفر ( )%1 .3دیپل  49 ،نفر ( )%14فوقدیپل  255 ،نفر ()%9 .72
کارشنای و 35نفر ( )%10ارشد و دکتر

مشخصات ین پایخگویان
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نمودار :درصد فراوان نمونه موردمطالعه به تفکیک مدرک تحصیل
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جدول شماره  :3فراوان و درصد فراوان نمونه موردمطالعه به تفکیک ین:
شاتص

فراوان

درصد فراوان

مدرک تحصیل
30-20

87

9 .24

40-30

175

50

 40به باال

88

1 .25

جمآ

350

100

ین  87نفر ( )%9 .24بین 30-20یال175 ،نفر ( )%50بین  40-30یال  88 ،نفر 40
یال به باال ( )%1 .25ایت.
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نمودار :درصد فراوان نمونه موردمطالعه به تفکیک ین

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
یافتههای تحلیلی پرسشهای پژوهش
 .1برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای دارا رویکرد موضوع محور ایت.؟
جدول شماره  :4برری موضوع محور بودن برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای
با ایتفاده از آزمون  tیکطرفه
میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
محوربودن

موضوع

میانگین

انحرا

مقدار

درجه

یطح

مشاهدهشده

معیار

t

آزاد

معنادار

4/26

0/26

89/93

349

*0/001

برنامه درسی

* در یطح  0/05معنادار ایت.
نتای

آزمون  tیکطرفه در جدول حاک

از آن ایت که میانگین مشاهدهشده

موضوع محور بودن برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای ( )4/26از میانگین نظر
جامعه ( )3بزرگتر ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و
)t=89/93؛ بنابراین نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان موضوع محور بودن برنامه
دری تربیت جنس دوره ابتدای باالتر از حد متویط یعن تیل زیاد ایت.
 .2برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای دارا رویکرد دانشآموز محور ایت
با ایتفاده از آزمون  tیکطرفه
میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
دانشآمورمحوربودن
برنامه دری

میانگین

انحرا

مشاهده شده

معیار

1/98

0/35

مقدار t
-54/04

درجه

یطح

آزاد

معنادار

349

*0/001

* در یطح  0/05معنادار ایت.
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جدول شماره  :5برری دانشآموزمحوربودن برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای
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نتای

آزمون  tیکطرفه در جدول حاک

از آن ایت که میانگین مشاهده شده

دانشآموزمحوربودن برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای ( )1/98از میانگین نظر
جامعه ( )3کوچکتر ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و
)t=- 54/04؛ بنابراین نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان دانشآموزمحوربودن
برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای کمتر از حد متویط ایت.
 .3برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای دارا رویکرد جامعهمحور ایت .؟
جدول شماره  :6برری جامعهمحور بودن برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای با
ایتفاده از آزمون  tیکطرفه
میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
بودن
جامعهمحور
برنامه دری

میانگین
مشاهده شده
2/95

انحرا
معیار
0/38

مقدار
t
-2/37

درجه
آزاد
349

یطح
معنادار
*0/001

* در یطح  0/05معنادار ایت.
نتای

آزمون  tیکطرفه در جدول حاک

از آن ایت که میانگین مشاهده شده

جامعهمحور بودن برنامه دری تربیت جنس دوره ابتدای ( )2/95از میانگین نظر
)t=- 2/37؛ بنابراین نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان جامعهمحور بودن برنامه
دری تربیت جنس دوره ابتدای کمتر از حد متویط ایت.
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جامعه ( )3کوچکتر ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
 .4اهدا

آموزش متنای

با برنامه تربیت جنس تدوین شده ایت .؟
اهدا

جدول شماره  :7میزان تنای

آموزش با برنامه تربیت جنس با ایتفاده از

آزمون  tیکطرفه
میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
اهدا
تنای
آموزش

میانگین
مشاهده شده
3/12

مقدار t

انحرا
معیار
0/45

5/26

درجه
آزاد
349

یطح
معنادار
*0/001

* در یطح  0/05معنادار ایت
نتای آزمون tیکطرفه در جدول حاک از آن ایت که میانگین مشاهده شده تنای
اهدا

آموزش با برنامه تربیت جنس ( )3/12از میانگین نظر جامعه ( )3بزرگتر

ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و )t=5/26؛ بنابراین
نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان تنای

اهدا

آموزش با برنامه تربیت جنس

در حد متویط ایت.
 .5محتوا آموزش متنای
جدول شماره  :8میزان تنای

با اهدا

یاحت تربیت جنس تدوین شده ایت.؟

محتوا آموزش با برنامه تربیت جنس با ایتفاده از

میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
محتوا
تنای
آموزش

میانگین
مشاهده شده
2/29

انحرا
معیار
0/21

مقدار
t
-6/25

درجه
آزاد
349

یطح
معنادار
*0/001

* در یطح  0/05معنادار ایت
نتای
تنای

آزمون  tیکطرفه در جدول حاک

از آن ایت که میانگین مشاهده شده

محتوا آموزش با برنامه تربیت جنس ( )2/29از میانگین نظر جامعه ()3
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آزمون  tیکطرفه
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کوچکتر ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و )t=6/25؛
بنابراین نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان تنای

محتوا آموزش با برنامه تربیت

جنس کمتر از حد متویط ایت.
 .6روشها آموزش متنای
جدول شماره  :9میزان تنای

با اهدا

یاحت تربیت جنس تدوین شده ایت .؟

روشها آموزش با برنامه تربیت جنس با ایتفاده از
آزمون  tیکطرفه

میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
تنای روشها
آموزش

میانگین
مشاهده شده
2/83

مقدار t

انحرا
معیار
0/23

-13/03

درجه
آزاد
349

یطح
معنادار
*0/001

* در یطح  0/05معنادار ایت
نتای
تنای

آزمون  tیکطرفه در جدول حاک

از آن ایت که میانگین مشاهده شده

روشها آموزش با برنامه تربیت جنس ( )2/83از میانگین نظر جامعه ()3

کوچکتر ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و - 13/03
=)t؛ بنابراین نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان تنای

روشها آموزش با برنامه

تربیت جنس کمتر از حد متویط ایت.
 .7ارزشیاب آموزش متنای

با اهدا

جدول شماره  :10میزان تنای

ارزشیاب آموزش با برنامه تربیت جنس با ایتفاده از
آزمون  tیکطرفه

میانگین نظر =3
شاتص
متغیر
ارزشیاب
تنای
آموزش

میانگین
مشاهده شده
2/57

* در یطح  0/05معنادار ایت.
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معیار
0/27

مقدار t
-28/39

درجه
آزاد
349

یطح
معنادار
*0/001
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یاحت تربیت جنس تدوین شده ایت .؟

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
نتای
تنای

آزمون  tیکطرفه در جدول حاک

از آن ایت که میانگین مشاهده شده

ارزشیاب آموزش با برنامه تربیت جنس ( )2/57از میانگین نظر جامعه ()3

کوچکتر ایت و این تفاوت در یطح  0/05معنادار ایت زیرا ( p< 0/05و - 28/39
=)t؛ بنابراین نتیجه م گیری که ازنظر پایخدهندگان تنای

ارزشیاب آموزش با برنامه

تربیت جنس کمتر از حد متویط ایت.
بحث و نتیجهگیری:
مجموعه مستندها نظر

و پژوهش و مرتبط با تحقیق ،دالیل و مبان منطق و قابل

دفاع را برا به ریمیت شناتتن و مشروعیت بخش برنامه دری تربیت جنس در
نظام آموزش  ،بهتصوص در مقطآ ابتدای که ناظر بر تربیت گروه زیاد از کودکان
ایت ،فراه م یازد.
بر این ایاس باید تربیت جنس

بهعنوان یاحت

مه

از یاحتها

تربیت

موردتوجه عمیق قرار گیرد و با ارائه آموزشها الزم و آگاه ها نافآ و با ارائه برنامه
واقآبینانه و راهکارها حکیمانه برآمده از دین به دانشآموزان ،نوجوانان آنان را در راه
هدایت و تنظی و تعدیل غریزه جنس یار ریاند تا در آینده از ینین پرمخاطره بلوغ
و پس از آن بهیالمت بگذرند و از برتورد ناصواب و افراطوتفریط جلوگیر شود و
یعادت و کمال فرد و جامعه تأمین گردد .بدیه

ایت پرداتتن بهبه برنامه دری

و فناور و گسترش شبکهها اطالعریان  ،ویایل ارتباطجمع جهان و گسترش و
روار عوامل برانگیزاننده جنس  ،وضعیت ایفبار جنس به وجود آمده و حیات جامعه
بشر با مخاطره جد مواجه شده ایت.
ازنظر نگارندگان این پژوهش ،باوجود اهمیت که حوزه تربیت جنس در رشد و
پرورش قابلیتها و ایتعدادها

دانشآموزان و تحقق اهدا

مالحظه م شود که در عمل ،مقوله مذکور از جایگاه منایب
آموزش

برتوردار نیست و بهعنوان یک پدیده آموزش

فرع

نظام آموزش

دارد،

در برنامه دری

نظام

و حاشیها

(برنامه

دری مغفول) نگریسته شده ایت؛ لذا تالش تحقیق حاضر بر این ایت که ضمن بیان
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تربیت جنس در عصر حاضر از اهمیت ویژها برتوردار ایت؛ زیرا با پیشرفت تمدن
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راهکارها مطلوب در زمینه عناصر برنامه دری  ،وضعیت موجود را تریی نماید و تا
تود ،توجه بیش از بیش برنامهریزان و دیتاندرکاران

ضمن انجام مسئولیت علم

نظام آموزشوپرورش را به این قلمرو تربیت معطو

کند تا اقدامات و تالشها در این

زمینه با پشتوانه نظر قابل دفاع و با جدیت بیشتر تعقی
هرچند اکثر متخصصین برنامهریز

دری

شود.

ایتفاده از ترکیب

از هر یه منبآ

(دانشآموز ،جامعه ،موضوع دری ) را به منظور دیتیاب به یک برنامه دری متعادل
توصیه م کنند ،لیکن در عمل شاهد تفوق یا حاکمیت نسب یک منبآ بر دو منبآ دیگر
م باشی (کالین .)1985 ،در پژوهش حاضر بر ایاس نتای تحلیل کم غالباً رویکرد
دیسیپلین محور نسبت به رویکرد دانشآموز محور و جامعهمحور از شدت بیشتر
برتوردارایت .این امر با توجه به تمرکز نظام آموزش کشور ایران که در این زمینه
دیرینه کهن دارد و یازمان پژوهش و برنامهریز آموزش در آن موبهمو و بند به بند،
برنامه دری

را تولید ،اجرا ،و ارزشیاب م کند ،مزید بر تأیید موضوع محور بودن

رویکرد فعل برنامه دری ایت .در توضیح کاملتر م توان گفت بعد تربیت جنس
همانند تربیت ییای

و اجتماع

فرا موضوع

ایت ،بدینصورت که بهعنوان یک

کتاب یا مبحث مجزا آموزش داده نم شود ،لذا ضمن ییال بودن در هر یک از یه منبآ
اطالعات  ،در رویکرد مطلوب گذر نرم از رویکرد دانشآموز محور به جامعهمحور
با تأکید بر ارزشها و فلسفه ایالم در وضعیت مطلوب پیشبین شده ایت.
در برنامه دری دانشآموزان چندان مطلوب نیست ،اهدا
شناتت

و باالتر از حد متویط ایت که بُعد عاطف

مربوطه بیشتر ناظر بر بُعد
و مهارت

کمتر موردتوجه

قرارگرفته ایت .محتوا بسیار اندک و ناچیز و پایینتر از حد متویط نتوانسته ایت
فرصت منایب برا تربیت جنس دانشآموزان فراه آورد و نیاز به توجه مضاع
بازنگر جد دارد و بهتنای
کایت

و ضع

محتوا

و

روشها آموزش و همچنین ارزشیاب ه با توجه به

آموزش

نم تواند چندان مر ر باشد .در پایان عل رغ

دیرینگ موضوع تربیت جنس دارا محدودیتهای در برتورد با مفاهی و مسائل
مربوطه بوده ایت لیکن این ویژگ برجسته را دارا ایت که راه را برا
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بهطورکل نتای بهدیتآمده از این پژوهش نشان م دهد که وضعیت تربیت جنس

بررسی برنامهدرسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی....
تحلیل این بُعد مه تربیت باز کرده و با ریالت تحقیق حاضر به دیگران کمک م کند
تا در مطالعات و طرحها بهراحت باب مسائل و مشکالت را مطرح نمایند .پیشنهاد م -
شود متولیان آموزشوپرورش با نگاه نظاممند و جامآنگر به موضوع تربیت جنس
بنگرند و با انتقال آموزهها دین به تربیت افراد همت گمارند که مباحث تربیت را از
همان اوایل کودک با آگاه و آمادگ الزم پذیرا باشند.
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فرمهین
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تربیت جنس

در

دری دوره متویطه ،دوماهنامه علم _ پژوش دانشگاه شاهد (دانشور رفتار)،

کت
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تخصص تربیت ایالم  ،س یوم ،ش .80-51 :7



قائم  ،عل ( ،)1377تربیت جنسد  ،تهران ،انتشارات رشد.
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