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چکیده

هدف پژوهش حا ضر ،ا ستخراج مؤلفهها و کن شگران برنامه در سی تربیت جن سی خانه – مدر سه ا ست .روش تحقیق،
سنتز آثار پژوهشی مرتبط در بازههای زمانی  2010تا  2020برگرفته از پایگاههای اطالعاتی است .تعداد 376پژوهش
علمی شنا سایی و پس از برر سیهای الزم19 ،پژوهش به مرحله نخ ست سنتز وارد شدند که با ا ستفاده از روش
سنننتزپژوهی سنناسننهایس ،هان و رودال ترکیبی بهینه از نتایج آنها ارایه گردید .اسننتفاده از ارزیاب برای کدگذاری
مجدد یافتهها  ،بیان شننفاف آن ه انجام شننده اسننت و وجاد شنناخی های معی و اب دفاع برای انتخاب مطالعات
ورودی ،جهت ارتقاء اعتبار پژوهش اسننتفاده گردید .طبق یافتههای حاص ن  ،در برنامه درسننی تربیت جنسننی خانه-
مدرسنه مقالههای  12گانه شنناسنایی گردید شنریان حیاتی سنالمت و بهداشنت تعرض تا تجاوز :از پیشنگیری تا
درمان رشنند ،نما و بالیدگی انسننان در رخه عمر شننبهه ارتباطی انسننانی :م به تاان ما مهارتهای بهزیسننت
ارزشمداری و نقشآفرینی معنایت فع جنسی کیستی جنسی و جنسیت شاهراه اطالعاتی -رسانهای همدلی و
همیاری سننازمانی حق در ترازوی عدالت و بازتاب هنجارهای فرهنگی -اجتماعی .از میان کنشننگران برنامه درسننی
جهت سهم بری از م شارکت در برنامه در سی مذکار ،به ترتیب معلم ،والدی  ،دانش آمازان و سپس متخ ص صان و
علمای دینی شناسایی شدند.
کلیدواژهها :تربیت جنسی ،برنامه درسی تربیت جنسی ،برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه ،کنشگران برنامه
درسی ،مالفههای برنامه درسی

 .1دانشجای دکتری ،گروه مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران( .نایسنده مسئال) m.ghaderi@atu.ac.ir
 .3دانشیار ،گروه مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
 .5استادیار ،گرو ه مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه خاارزمی ،تهران ،ایران.
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این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول می باشد.
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مقدمه

انسان دارای ابعاد متفاوتی از جمله جنبه های عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی ،اخال ی ،روانی و جسمی است و ای ابعاد
نان به یهدیگر وابستهاند که رشد یهی بدون دیگری امهانپذیر نخااهد باد .تربیت نیز به تاسی از ای ابعاد ندگانه
و اینهه همه ابعاد وجادی انسان بایستی در فرایند تربیت مدنظر رار گیرند جنبههای گاناگانی دارد مانند تربیت
هنری ،سیاسی ،اجتماعی ،شهروندی ،دینی  ،جنسی و مانند آن .یهی از بنیادی تری مسای زندگی که کیفیت حیات
انسان در گرو گانگی شناخت و کاربست آن است تربیت جنسی است(سعیدی رضاانی ،غالمی ،با ری)1398 ،
نان ه ای ساحت مارد تاجه شایسته رار نگیرد فرد را از حالت تعادل و تهام خارج کرده ،بهداشت روانی او را به
خطر می اندازد(مرویان حسینی.)1394،
تربیت جنسی 1فرایندی است که از طریق آن افراد ،اطالعات و دانش الزم درباره مسای جنسی را کسب میکنند و
نگرش ها و ارزش های خاد را شه می دهند تا تاانایی الزم در به کارگیری آماخته هایشان را کسب نمایند .ای
فرایند ،که به ناعی تغییر رفتار بلندمدت به شمار می آید ،به زعم سازمان آمازشی ،علمی و فرهنگی مل متحد
) 2018(2با هدف تاسعه رفتارهای مثبت جنسی از جمله ،اعتماد به نفس ،تاانایی نه گفت  ،احترام به خاد و دیگران،
پیشگیری از ساءاستفاده و خشانت جسمی و جنسی ،تجارب جنسی سالم و برنامه ریزی برای والد شدن است.
در بسیاری از کشارها ،تربیت جنسیِ مدرسه محار 3امری پذیرفته و شناخته شده است که به طار گسترده جهت
مبارزه با ایدز و اچ ای وی و همی طار یادگیری های مناسب در ای حازه ،اجرا شده است(نامبامبی و مافان.)2011 ،4
هم نی از نظر متخصصان بهداشت و سالمت ،برنامه های درسی تربیت جنسی جامع 5و اثرگذار باید در محیط مدرسه
هم در دوره ابتدایی و هم متاسطه ارایه شاد(ایجیدوکان ،مک نالتی ،لیانان و رامیا 1999 ،6اینگام 2001 ،7مک الدری

ماجاد را فراهم می آورد به طاری که در ای زیرساختها ،معلمان بهعناان منابع اطالعات اب اعتماد و ارزشمند تلقی

1 . sexual education
2 . United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
3 . school-based sexual education
4 . Nambambi , Mufune
5 . comprehensive sexual education curricula
6 . Ejidokun, McNulty, Liannane, Ramaiah
7 .Ingham
8 . McElderry, Omar
9 . Lynch, Blake
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و عمر 2003 ،8لینچ و بلک .)2004 ،9مدارس بهعناان مهانهای آمازش ،یادگیری و رشد شخصی ،زیرساخت های
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می شاند .همی طار مدارس فرصتهای برنامهریزی بلندمدت از طریق برنامهها ی درسی رسمی را فراهم می کنند
(سازمان آمازشی ،علمی و فرهنگی مل متحد .) 19 :2018،به عالوه مجماعه ای از شااهد نشان می دهد که تربیت
جنسی مدرسه محار با بهباد رفتارهای پیشگیرانه و در نتیجه کاهش خطرات بارداری های ناخااسته و بیماری های
مقاربتی از جمله اچ ا ی وی ،بر سالمت جنسی افراد تاثیر مثبت می گذارد(سازمان آمازشی ،علمی و فرهنگی مل
متحد .)2011 ،با وجاد ای  ،نگرانی های عمده ای درباره کفایت و کارایی اجرای ای برنامه ها در مدارس به منظار
تاانمند نمادن کادکان و ناجاانان برای زندگی بزرگسالی وجاد دارد(دایهنسا ،گایات ،ویالن و گریفت 2002 ،1وایت،
راب ،آبراهام ،باستان و هارت )2002 ،2پاند ،لنگفارد و کمپ  )2016(3برنامه درسی تربیت جنسی مدرسه محار را
مارد نقد رار داده اند .به زعم ایشان از جمله ای محدودیت ها و الش ها می تاان به ای امر اشاره نماد که مدارس
از تخصی الزم در زمینه مسای جنسی برخاردار نیستند و گاه معلمان ،دانش آمازان را مارد آزار و اذیت جنسی رار
داده اند هم نی مدارس با ناجاانانی که از نظر جنسی فعال هستند ،در کشمهش هستند .سعیدی رضاانی و
همهاران( ) 1398نیز بیان می کنند که معلم عنصر اصلی تربیت جنسی در مدارس شناخته می شاد اما در نظام
آمازشی ایران شناخت ویژگی ها و شایستگی های معلمان یا مربیان تربیت جنسی مغفال مانده است .در حالی که
مافقیت هر نظام آمازشی در درجه اول به میزان مافقیت معلمان آن نظام و مافقیت معلمان نیز در تربیت جنسی به
میزان برخارداری آنها از صالحیت حرفهای وابسته است.
به زعم شارای اطالعات و تربیت جنسی ایاالت متحده )1999(4تربیت جنسی مبتنی بر خانااده اصلی تری روشی
است که کادکان و ناجاانان از طریق آن اطالعات مرباط به مسای جنسی را دریافت می کنند .تربیت جنسی خانه
محار که به ویژه تاسط والدی به عناان مربیان اصلی و اولیه برای فرزندانشان صارت می گیرد(رابینسان ،اسمیت،
دیایس ، )2017 ،در بسیاری از زمینه ها به عناان تاثیرگذارتری عام در رفتار کادکان و ناجاانان از جمله هایت

افراد که مرا بت ازکادک ،ناجاان و جاان را بر عهده دارند ،در حازه جامعه پذیری جنسیتی و آمازش مسای وابسته
به تمایالت جنسی انجام می گیرد .مرا بان کادک و ناجاان می تاانند شام والدی تنی یا سایر ا اام بیالاژیهی مانند

1 . DiCenso, Guyatt, Willan, Griffith
2 . Wight, Raab, Abraham, Buston, Hart
3 . Pound, Langford, Campbell
4 . Sexuality Information and Education Council of the United States: SIECUS
5 . home- based sexual education
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جنسی شناخته می شاند .مراد از تربیت جنسی خانه محار ،5برنامه هایی است که تاسط والدی  ،سرپرستان یا دیگر
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مادر بزرگ ،پدربزرگ ،خاله ،ع ما ،عمه ،خااهر یا برادر یا والدی غیرتنی مانند مادر خاانده و پدر خاانده باشند(مراکز
کنترل و پیشگیری از بیماری آتالنتا .)6 :2012 ،به زعم پاپ ،روسا()398 :2015تربیت جنسی خانه محار ،متشه از
برنامه ها و فعالیت هایی است که با هدف بهباد یا تغییر عاام خطرساز ،محافظتی یا آسیب پذیر جهت رشد و سالمت
کادکان به والدی یا مرا بان آمازش داده می شاد ،از ای روی ،ای برنامه می بایست دارای جامعیت ،انعطاف پذیری،
تناسب فرهنگی ،پاسخگایی و جهت گیری پیشگیرانه و برنامه ریزی طاالنی مدت باشد .از سای دیگر ای برنامه ها
می تااند شام ایجاد و پرورش روابط مثبت میان فردی ،بهداشت ،رشد جنسی طبیعی ،بلاغ شخصیت برای زندگی و
رفتار جنسی ،رشد ثبات عاطفی و تشهی خانااده پایدار و ایجاد شرایط برای شروع تربیت جنسی باشد (کاکاولیس،
 .)170 :2001اما به دلی اینهه خانااده از دانش ،مهارت و نگرش جنسی الزم برای تربیت جنسی فرزندان خاد آگاهی
ندارند و نسبت به آن تاانمند نیستند ،د ار شرمساری ،خجالت و اضطراب می شاند و از ورود به تربیت جنسی امتناع
می کنند(رام ،انداجانی ،محمدنژاد 2020 ،عبداهلل ،مادا ،زی  ،حمید.)2020 ،
بررسیها نشان می دهد که اطالعات درباره برنامه درسی تربیت جنسی مدرسه محار در دسترس است(گلدفارب،
لیبرم  )2021 ،1و در مقاب  ،پژوهش های اندکی به تربیت جنسی خانااده محار پرداخته اند(اصغری نهاح ،شریفی،
عام بارز )2019 ،از ای رو به نظر می رسد نه تنها نیاز به انجام پژوهش درباره گانگی مشارکت و کنشگری خانااده
در برنامه درسی تربیت جنسی وجاد دارد ،بلهه می بایست ماثری روش های کسب مشارکت مارد تاجه جدی رار
گیرد .پژوهش هایی محدود ،به تربیت جنسی خانااده -مدرسه ،همهاری خانه -مدرسه 2یا پیاند خانه -مدرسه3پرداخته
اند .برای مثال ترنبال )2011(4ضم تاکیدی که بر مشارکت خانااده ها در تربیت جنسی فرزندان دارد ،بیان می دارد
که با بررسیهای اخیر دفتر استانداردهای آمازش ،مهارت ها و خدمات کادکان ،)2010(5تربیت جنسی ارایه شده در
مدارس کافی نیست و مشارکت بیشتر خانااده ها مارد نیاز است .به زعم نامبامبی و مافان( )2011با وجاد اینهه تربیت

ارتقا می یابد و ای امر ضروری است تا ارتباط و پیاند بیشتری میان نهادهایی هم ان خانااده و مدرسه ایجاد گردد.
با وجاد ای همانطار که گفته شد ،والدی در تربیت جنسی فرزندان خاد د ار ضعف هستند و نیاز به راهنمایی و

1 . Goldfarb, Lieberman
2 . homeschool collaboration
3 . home-school connection
4 . Turnbull
)5 . Office for Standards in Education, Children Service and Skills (Ofsted
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جنسی هناز به طار سنّتی ،تابا به شمار می رود ،اما عملهرد اعضای خانااده با آمازش بیشتر و بهتر در جاامع سنتی
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اطالعات بیشتری از سای نهادهایی هم ان مدارس دارند و خانااده ها به تنهایی نمی تاانند از عهده ای مهم بر
آیند(برنی و همهاران .)2000 ،هر قدر هماهنگی و همپاشان ی بیشتری میان خانه و مدرسه ایجاد و حفظ گردد،
احتمال مافقیت برنامه درسی تربیت جنسی بیشتر خااهد باد(فدوا ،کالرک.)2009 ،1
تربیت جنسی خانه -مدرسه با هدف مشارکت خانه و مدرسه و ایجاد شبهه حمایتی در میان کارکنان مدرسه ،والدی
و سرپرستان کادک و ناجاان و به تناسب پشتیبانی از آنها در زمینه تربیت جنسی شناخته می شاد(سارمان ،2
 .)2012در کشارهایی هم ان اسپانیا(شارای آمازش ملی اسپانیا )2014 ،و استرالیا(شارای مدارس ایالتی استرالیا،
شارای والدی استرالیا ،)2019،وزارت آمازش و پرورش خااستار مشارکت فعاالنه و ای خانه و مدرسه و رشد و ارتقا
رفتارهای سالم کادکان و ناجاانان است .برای مثال ممه است از برخی والدی در تدوی یا سیاست گذاری برنامه
تربیت جنسی مدارس استفاده شاد و یا مشارکت والدی صرفاً به فعالیت های یادگیری و کمک به تهمی تهالیف
منزل به فرزندان معطاف شاد .ارتباط میان خانه و مدرسه هم در برنامه ریزی و هم در اجرای تربیت جنسی حیاتی
تلقی می شاد .به طار معمال ،والدی یا سرپرستان کادک و ناجاان زمانی که در برنامه درسی تربیت جنسی مشارکت
داده شاند ،از آن حمایت می کنند و مشارکت آنها در برنامه درسی یا فرایند تصایب برنامه می تااند اجرای مافقیت
آمیز برنامه را تسهی نماید .مش ارکت میان خانه و مدرسه می بایست پیش از طراحی برنامه آغاز گردد ،زیرا ای امر
نشان دهنده اهمیت حضار خانه و خانااده در برنامه را می رساند(مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها.)2012 ،3
تربیت جنسی خانه -مدرسه بیانگر حضار والدی  ،سرپرستان و سایر اعضای خانااده در روند انتخاب برنامه درسی نیز
هست به ای صارت که نماینده والدی در کمیته انتخاب برنامه درسی حضار داشته باشد .بعد از اینهه برنامه درسی
تصایب گردید ،الزم است جلسات متعددی از حضار والدی و اعضای خانااده در مدرسه برگزار شاد و اهداف برنامه
درسی و نقش والدی و سر پرستان در برنامه درسی تشریح شاد(تروکلی .)2006 ،4در فرایند اجرای برنامه درسی نیز

که فرا می گیرند آگاه شاند .مدارس می تاانند فرصت های داوطلبانه ای را برای والدی به منظار گفت و گا پیرامان
دغدغه های فرزندانشان فراهم آورند و والدی را به تصمیم گیری در زمینه تربیت جنسی ترغیب نمایند و از فرصت

1 . Fedewa, Clark
2 . Sormunen
3 . Centers for Disease Control and Prevention
4 . Troccoli
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الزم است تا والدی یا سرپرستان کادک و ناجاان از مطالبی که دانش آمازان در مدرسه می آمازند یا مهارت هایی
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های یادگیری در خانه حمایت نمایند(مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها .)2012 ،به زعم آلرد ،فاکس ،کالپا(:2016
 )16-15همهاری ه ای خانه و مدرسه جهت تربیت جنسی از مزایای متعددی برخاردار است از جمله آگاهی والدی
از آن ه که آمازش داده می شاد اعتماد به رویهرد مدرسه و بهباد روابط میان والدی و معلمان ،بهباد سالمت روان
برخی از والدی  ،ارتقا درک والدی از روش های گفت و گا و بحث پیرامان مسای جنسی و افزایش اعتماد به نفس و
دانش والدی برای صحبت کردن در باره مسای جنسی ،حمایت والدی از برنامه های تربیت جنسی در مدارس ،افزایش
آسادگی مدارس در ارایه ماضاعات تربیت جنسی و بازتاب ارزش ها و نگرش های خانااده ها در برنامه درسی تربیت
جنسی که منجر به پذیرش و گشادگی بیشتر از سای خانااده ها می گردد.
پژوهش هایی اندک به طار مشخی به تربیت جنسی خانه -مدرسه پرداخته اند و هیچ پژوهشی مستقیما به برنامه
درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه ورود نداشته است .هالیا ،مرگال ،نیشیما 1و همهاران( )2018در پژوهشی با عناان
"تربیت جنس ی از خانه و مدرسه :تاثیر آن بر دانش ،نگرش و باورهای جنسی ناجاانان" که بر روی  247شرکت کننده
بی سنی  12تا  18سال به صارت تصادفی و با روش پژوهش تاصیفی -همبستگی انجام داده اند ،بیانگر آن باد که
سطح دانشی تربیت جنسی ناجاانان مطلاب است اما آنها نگرش و باورهای منفی نسبت به ای امر دارند .هم نی به
زعم ای پژوهش از نظر س  ،جنس ،مذهب ،ساختار خانااده ،وضعیت ا تصادی -اجتماعی و امیت ،در سطح دانش،
نگرش و باورها تفاوت معناداری وجاد ندارد .از ای رو ،اجرای برنامه ای ساختارمند 2در مدارس و همی طار در اختیار
گذاشت منابع مناسب برای آمازش والدی پیشنهاد شده است .نتایج پژوهش کراتیایهات )2016(3با عناان "همهاری
بی والدی و مدرسه در تربیت جنسی و آماده سازی خانااده ها" با استفاده از مصاحبه های گروه های کانانی و نمانه
گیری معیاری به جمع آوری داده پرداخته باد .معلمان آمازش عمامی ،والدی دانش آمازان دارای ما عیت اجتماعی
متاسط و باال ،والدینی که در فعالیت های مدرسه ای به طار فعال شرکت می کردند ،مشارکت کنندگان در پژوهش

ها روشی مه م برای تربیت شخصیت های بالغ ،مسئالیت پذیر و اخال ی است .اما به دلی ارتباط ضعیف مدارس با
والدی و ضعف همهاری و همراهی میان والدی و مدرسه در فرایندهای آمازشی و سازمانی ای ماضاع هم نان
مساله برانگیز است .همهاری میان والدی و مدرسه می تااند اشهال مختلفی مانند ،کار تیمی و مدیریتی ،آمازش
1 . Hailu, Mergal, Nishimwe
2 . well-constructed
3 . Kratavičiūtė
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به شمار می آمدند .نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت میان والدی و مدرسه در تربیت جنسی و آماده سازی خانااده

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه

والدی  ،جلسات مشاوره والدی  ،آمازش های غیررسمی ،همهاری در پروژه و ا دامات ابتهاری را در بر بگیرد .فرمهینی
فراهانی( )1392در پژوهشی با استفاده از روش تاصیفی -تحلیلی به نقش والدی در تربیت جنسی و نقش مدرسه به
عناان مهم در  3دوره  7ساله می پردازد .به زعم وی نقش خانااده در تربیت جنسی  7سال نخست شام ایجاد
عادات مطلاب جنسی ،پاسخ به سااالت جنسی کادکان ،کمک به شه گیری هایت جنسی ،و پیشگیری از برانگیخت
احساس جنسی زودرس است .نقش والدی در ای دوره بسیار شم گیر و حائز اهمیت است .مهم تری نقش خانااده
در تربیت جنسی در  7ساله دوم شام همهاری با مدرسه مانند تفاوت های میان دختر و پسر و مرا بت هایی است
که والدی باید در روابط خاد داشته باشند برای مثال در پاشش یا تماشای فیلم ها .در ای زمینه باید روابط در هم
تنیده ای به ویژه بی مربیان و وال دی وجاد داشته باشد تا بلاغ جنسی ماثر اتفاق بیافتد .نقش خانااده در هفت سال
سام شام پاسخگایی به مسای دوره بلاغ ،مانند اعدگی ،رویای خیس و مساله فضای مجازی و اینترنت است .مهم
تری وظیفه والدی در ای دوره باید معطاف به هدایت جنسی و متعادل سازی غریزه جنسی باشد و نقش مدرسه
بسیار شم گیرتر و تاثیر آن بیشتر است.
با مروری بر پیشینه تحقیق و نیز ادبیات نظری ،ای مساله روش می شاد که پژوهش هایی به صارت غیرمستقیم و
البته اندک بر همراهی و هم افزایی خانه و مدرسه در تربیت جنسی اشاره داشته اند و با وجاد اهمیت پیاند میان خانه
و مدرسه در تربیت جنسی هناز تالش جدی و جامعی در ای خصاص انجام نگرفته است .ای کمباد به دنبال شهست
هایی که در اجرای برنامه درسی تربیت جنسی مدرسه محار در بسیاری از کشارها بدون حمایت و ارتباط با خانااده
ها وجاد داشته است ،نماد بیشتری می یابدو در مقاب و اگذاری کام تربیت جنسی به خانااده ها نیز منطقی به نظر
نمی رسد(هالیا ،مرگال ،نیشیما و همهاران( .)2018در ایران اگر ه والدی در تربیت فرزندان خاد نقش اساسی بر
عهده دارند ولی در هنگام گفت وگا و بحث پیرامان مسای جنسی د ار شرم و خجالت می شاند و برای عده ای نیز

و ناجاانان خاد در ای زمینه را دارا نیستند(عسهری ،میرزایی نجم آبادی ،سعیدی رضاانی ،اصغری نهاج.)2020 ،
بنابرای  ،نقش تربیت جنسی مدرسه محار برجسته تر می گردد و همی طار الزام بر همراهی و هماهنگی ای دو نهاد
مهم و سرناشت ساز ،شفاف تر می گردد .ای در حالی است که با وجاد ارزش و اهمیت برنامه درسی تربیت جنسی
خانه -مدرسه و بررسی ادبیات پژوهش در جغرافیای ایران ،هناز برنامه مدونی برای تربیت جنس خانه -مدرسه وجاد
ندارد گااه ای مدعا پژوهش های متعددی است که صرفاً به تربیت جنسی در مدرسه و سطاح تحصیلی(طاوسی ،شفیع
84

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ای امر با ادب و تربیت منافات دارد و تعداد زیادی از آنها نیز دانش و مهارت الزم برای انتقال و تاانمند کردن کادکان

پژوهشهای تربیتی شماره  ،42بهار و تابستان 114 -78 ،1400

آبادی ،سلیمی بجستانی 1399 ،بیگی ،فقیهی ،ناطقی ،جاالیی ،)1397 ،یا به طار انگشت شمار بر لزوم حضار خانااده
در برنامه ها(اصغری نهاح ،شریفی ،عام بارز)2019 ،اشاره دارند  .آن ه از پژوهش های مختلف برنامه درسی تربیت
جنسی بر می آید ،حاکی از آن است که صاحب نظران و پژوهشگران ای گستره ،پیشنهاداتی جهت تدوی و طراحی
برنامه درسی تربیت جنسی از زوایای گاناگان داشته اند و ابعاد و مؤلفههایی برای آن ذکر نماده اند اما ژرف اندیشی
پیرامان برنامه درسی تربیت خانه  -مدرسه نداشته اند .بی گمان الزمه برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه،
استخراج مؤلفهها و کنشگران آن است و کلی گایی و نباد انسجام و غفلت از تاجه به ای مهم ،از جمله کاستی هایی
پژوهش های انجام گرفته در ای زمینه است .با تاجه به اینهه پژوهش های انجام شده در خصاص برنامه درسی تربیت
جنسی به بررسی همه جانبه مؤلفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه نپرداخته اند(اصغری نهاح،
شریفی ،عام بارز 2019 ،فرمهینی فراهانی ،)1392 ،در یک بررسی د یق به کندوکاو آثار پژوهشی معتبر مرتبط
پرداخته شد که ای امر می تااند سرآغازی بر تالد و تهای برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه گردد ،بر همی
اساس ،ای پژوهش می تااند نقطه عطفی برای شه گیری برنامه درسی تربیت جنسی باشد که مشارکت جدی و
ندجانبه خانااده ها را در تربیت جنسی مدرسه ای می طلبد .در ای پژوهش کنشگران برنامه درسی معادل مشارکت
کنندگان بالقاه و مراد از مؤلفهها ،مقاله ها و مؤلفهها ی کلیدی است که باید در برنامه درسی تربیت جنسی خانه-
مدرسه لحاظ گردد  .هدف از ای پژوهش پاسخ به ای ساال است که در یافتههای پژوهشی مختلف در ایران ،کدام
کنشگران جهت مشارکت در برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه مارد تاکید رار گرفته اند و مؤلفههای برنامه
درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه گانه تبیی شدهاند؟
روش

برخی ماارد معادل فراتحلی کیفی نیز به کار میرود شام ترکیب ویژگیها و عاام خاص ادبیات تحقیق است.
سنتزپژوهی سعی دارد تحقیقاتی را که پاشش می دهد ،تحلی کرده و تعارضات ماجاد در ادبیات آن را ح نماید و
ماضاعات اصلی را برای تحقیقات آینده مشخی کند(کاپر ،هِجز .)2009 ،در ای روش دانستههای مطالعات مختلف
و شاید پراکنده که می تاانند با نیازهای خاص میدان عم مرتبط باشند ،گردآوری میشاند سپس ای دانستهها با هم
پیاند یافته و ک مجماعه دانش حاصله در البی متناسب با نیازهای کنانی ،مارد ارزیابی ،سازماندهی مجدد و تفسیر
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پژوهش حاضر از لحاظ هدف از ناع کاربردی ،رویهرد پژوهش کیفی و از ناع سنتزپژوهی است .سنتزپژوهی که در

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه

رار میگیرند .از ای رو ،در ای روش صرف کنار هم رار دادن دانشهای بلی مدنظر نیست بلهه بر ترکیب یافتههای
گاناگان در ار ابی مشخی که روابطی جدید را در پی دارد ،مارد تاکید است(شارت .)1398 ،در ای پژوهش نیز
با ترکیب یا برهم زدن مالفهها ،یدمان جدیدی از مالفهها ارایه میشاد.
جهت افزایش و بررسی اعتبار پژوهش ،به منظار اطمینان از نحاه کدگذاری از یک ارزیاب برای کدگذاری مجدد یافتهها
استفاده شد .همی طار وجاد شاخی های معی و اب دفاع برای انتخاب مطالعات ورودی و گستردگی جستجا برای
یافت مطالعات پیرامان ماضاع تحقیق ،باعث افزایش اعتبار سنتز پژوهی میگردد(اروی و همهاران )2011 ،که
تاضیحات بیشتر در بخشهای دیگر ای مقاله ،گااه پیگیری ای فرایند در پژوهش است .در تمامی روشهای پژوهش
کیفی ،بیان شفاف آن ه انجام شده است بخشی از اعتبار تحقیق را تشهی میدهد .در سنتزپژوهی نیز تاصیه میشاد
که تمامی سمت ها یعنی شیاه گردآوری آثار پژوهشی ،عناوی آثار ورودی ،شیاه بررسی کیفیت و نحاه ترکیب
اطالعات به صارتی گایا در دسترس سایر محققان را گیرد .داشت شفافیت و صحت ،اعتبار گزارش نهایی را به حداکثر
میرساند .به منظار ایجاد شفافیت باید نمادار یا جدولی از مطالعات مارد بررسی تهیه شاد و مراح طی شده تا مرور
آخری مقاله و البته دالی کنار گذاشت برخی از آثار پژوهشی تاضیح داده شاد(شروود .)34 :1997 ،در ای پژوهش
نیز کلیه مراح ورود و خروج آثار پژوهشی و دالی آن به طار گایا هم در الب نمادار و هم به صارت تفصیلی ارایه
شده است.
در پژوهش حاضر از روش ارایه شده تاسط ساسهایس ،هان و رودال )2019(1استفاده شد .در ای روش دو مرحله
اصلی پیگیری شده است .اولی گام تحلی داده محار 2است که به طار کلی کدگذاری اولیه ،بررسی مقاالت و
سازماندهی کدهای اولیه صارت گرفته است و مرحله دوم ،سنتز و ترکیب دادههای به دست آمده است که فرایند
مقایسه و تحلی را شام می شاد تا در نهایت به پژوهشگر ،درک جدیدی از دادهها ارایه کند .در ای روش امهان
گایای مراح انجام سنتزپژوهی می باشد که در ادامه تاضیحاتی متناسب با هر مرحله در فرایند ای پژوهش ارایه شده
است.

1 . Suškevičs, Hahn & Rodela
2 . data-driven analysis
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بازگشت مجدد به مرحله اول پژوهش پس از مشخی شدن مقالههای اصلی به دلی پایایی آن وجاد دارد .شه 1
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شناسایی و انتخاب داده ها برای تحلی

مرحله :1کدگذاری اولیه ،خط به خط
و سازمان دهی کدهای اولیه

تجزیه و تحلی داده
محار :تفسیرهای
نزدیک به یافته اصلی

مقاله های های تاصیفی

سنتز داده ها:

تفسیر بیشتر  ،شباهت ها و تفاوت ها

تفسیرهایی فراتر از مقاله
اصلی

در کدها  ،گروه بندی

تحلی مقاله های اصلی

شه  .1مراح سنتزپژوهشی در پژوهش حاضر

 شناسایی و انتخاب داده ها برای تحلی
ای مرحله به جستجای منابع مرباط با نیاز اصلی پژوهش اختصاص دارد .از ای رو ،ابتدا کلیه آثار پژوهشی معتبر در
حازه تربیت جنسی در ایران انجام شده باد شناسایی شدند .کلیدواژه های "تربیت جنسی"" ،برنامه درسی تربیت
جنسی"" ،تربیت جنسی مدرسه محار"" ،تربیت جنسی خانه محار"" ،تربیت جنسی خانااده محار" و "تربیت جنسی
خانه -مدرسه"در پایگاه های اطال عاتی نارمگز ،مگیران ،پایگاه استنادی علام جهان اسالم در بازههای زمانی  1389تا
 1399جستجا شدند .برای فراهم آوردن اطالعات مارد نیاز در ای بخش از کاربرگ طراحی شده تاسط محقق برای
ثبت و گزارش اطالعات پژوهش های اولیه استفاده گردید .ای ابزار با تاجه به اطالعات مارد نیاز از پژوهش های اولیه
از دو بخش اطالعات کتابشناختی و اطالعات الزم برای یافتهها تهیه شد .در بعد کتاب شناختی اطالعاتی مانند عناان

بررسی در پایگاه های داده  376پژوهش شناسایی شد ،که  169مقاله به دلی یهسان بادن از فرایند سنتز خارج شدند
و  207مقاله به مرحله بررسی عناان و هیده وارد شدند .در بررسی عناان و هیده 174 ،اثر به دالی عدم تطابق
جامعه هدف ،ناع اثر (مروری ،مصاحبه ،گزارش) ،غیرمرتبط بادن هی ده یا عدم ارایه اطالعات کافی از فرایند سنتز
خارج شدند و  33مقاله به مرحله غربالگری مت کام وارد شدند .در ای مرحله نیز  14اثر به دالی عدم دسترسی به
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اثر ،ناع اثر ،نایسنده ،مح و تاریخ اپ و در بخش یافتهها به ثبت ماارد مرتبط با اهداف تحقیق پرداخته شد . .با

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه

مت کام  ،مقاالت غیرپژوهشی و عدم ارایه اطالعات کافی خارج شدند و  19مقاله وارد مرحله بررسی و تحقیق شدند.
نمادار  1نشانگر فرایند جستجا ،غربالگری و ورود به مرحله مرور نهایی می باشد.
جستجا در پایگاه های داده
N: 376
خروجی مقاالت تهراری از فرایند سنتز
N: 169
غربالگری عناان /هیده
N: 207

خروجی مقاالت به دلی عدم تطابق جامعه هدف
N: 24
خروجی مقاالت مروری ،مصاحبه ،گزارش
N: 49
خروجی مقاالت با عناوی و هیده غیرمرتبط
غیرمرتبط یا عدم ارایه اطالعات کافی در زمینه اهداف
تحقیق
N: 101

جمع ورودی33 :

جمع خروجی174 :

خروجی مقاالت به دلی عدم دسترسی به مت
کام
N: 1
خروجی مقاالت به دلی جامعه هدف
N: 2
خروجی مقاالت غیرپژوهشی
N: 6
خروجی مقاالت به دلی عدم ارایه اطالعات کافی
در زمینه اهداف تحقیق
N: 5

غربالگری مت کام
N: 33

ورود به مرحله نهایی
N: 19

جمع خروجی14:
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نمادار  .1فرایند غربالگری و سنتز نهایی مقاالت
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تجزیه و تحلیل داده محور:
 کدگذاری ،و سازمان دهی کدهای اولیه
در ای مرحله از پژوهش ،کلیه آثار پژوهشی که به مرحله اول سنتز وارد شدند به د ت مارد تحلی

رار گرفتند

و مااردی که مرتبط با هدف پژوهش یعنی کنشگران و مؤلفههای برنامه درسی تربیت جنسی خانه – مدرسه باد،
استخراج شد  .در ای بخش به منظار سازماندهی کدهای استخراج شده اولیه ،از تهنیک دسته بندی 1یافتهها و
تهنیک فراتلخیی 2استفاده شد .در دسته بندی ،ایده ها یا ماضاع های مارد نظر ،شناسایی و استخراج شده و در
دسته های مشخصی رار می گیرند .در کنار ای روش ،فراتلخیی نیز در فرایند استخراج ،مجزاسازی ،ویرایش،
گروه بندی و در نهایت خالصه سازی یافتههای متنی استفاده گردید .یهپار ه سازی یافتهها در فراتلخیی ،تنها
کار تهنیهی نیست ،ب لهه فرایندی است که برای رسیدن تیم پژوهشی به ناعی اجماع ،که ب از مرحله نهایی
سنتز به آن نیازمندند(سندوفسهی ،باروسا .)2007 ،ای امر به تیم کمک کرد تا بر مشابهت ها ،تفاوت ها ،میزان
و شدت مقاله ها متمرکز شاند .در ای مرحله جدول تاصیفی از اطالعات اولیه مارد نیاز هر اثر(شام کدمقاله،
عناان اثر ،نام نایسنده یا نایسندگان و سال اپ ،ناع اثر و یافتههای مرتبط با کنشگران و مؤلفههای برنامه درسی
تربیت جنسی خانه -مدرسه) تهیه گردید .جدول شماره 1داده های اولیه استخراج شده را نشان می دهد که
گستره ای جدول مشمال سنتزپژوهی شده است.
جدول . 1جدول تاصیفی داده های اولیه استخراج شده
کد مقاله

عنوان اثرپژوهشی

IN1

اثربخشی آمازش مؤلفههای
تربیت جنسی به مادران بر
اضطراب دختران پایه پنجم و
ششم شهرستان دس

نام محقق/محققین

نوع
سند

ایده اصلی مقاله
مؤلفهها :آشنایی با مؤلفه های بلاغ و تغییرات جنسی،

مقاله علمی -پژوهشی

کنشگران :والدین ،مادر

1 . Classification
2 . meta-summery
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طاوسی ،شفیع
آبادی ،سلیمی
بجستانی()1399

تغیرات جسمی و روانی دوره بلاغ بر اساس اصال
روانشناسی رشد ،روش های صحیح ارتباط با ناجاانان با
تاجه به تغییرات بلاغ ،بهداشت جنسی و پیشگیری از
انااع مشهالت ناشی از تغییرات بلاغ ،مفهام عشق و عشق
ورزی در دوره ناجاانی

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه

IN2

ارائه الگای تربیت جنسی با تهیه
بر دیدگاههای اندیشمندان
مسلمان

مزیدی،
خدمتیان()1396

مقاله علمی -پژوهشی

IN3

بررسی احهام فقهی در زمینه
تربیت جنسی

شیرازی فرع 
عابدی سرآسیا،
محمدیان ()1395

مقاله علمی -پژوهشی

محمدبیگی ،فقیهی
ناطقی،
جاالیی()1397

مقاله علمی -پژوهشی

مؤلفهها :آشنایی با اهداف ازدواج ،مالک انتخاب همسر و
تشهی خانااده ،رابطه مناسب با همسر ،استحهام خانااده،
دوری از انحراف جنسی ،سالمت جنسی خانااده ،خایشت
داری از محرکات جنسی ،حفظ شخصیت افراد ،زهد ،نحاه
پاشش ،د ت در معاشرت ،تاجه به ارزش های اجتماعی و
سالم سازی فضای اجتماعی ،تبعیض جنسیتی ،ایمان،
پرهیز از تحریک می جنسی ،عفاف اجتماعی ،هایت
جنسی ،وظایف در بال والدی  ،حیا ،تهالیف شرعی،
پیشگیری از تحریک زودرس ،تغییرات جسمانی بلاغ،
وظایف دینی ،س تهلیف ،آگاهی از انحرافات جنسی،
وظایف در اب والدی  ،احهام دوره بلاغ ،روش های امربه
معروف و نهی از منهر ،عاام بلاغ زودرس ،تغییرات
جسمی و روانی
آشنایی با اهداف تشهی خانااده ،مالک انتخاب همسر،
فااید و آفات ازدواج ،ویژگی های مرد و زن مناسب برای
انتخاب همسر ،اهداف ازدواج ،جهت دهی به عشق ،ازدواج
ما ت ،عشق انحرافی
کنشگران :والدین(دوره کودکی) ،معلمان(دوره
نوجوانی) ،مربیان آموزش خانواده(دوره جوانی و
میانسالی)
مؤلفهها :اجازه برای ورود به اتاق والدی  ،آداب استحمام
و غس  ،برهنه نشدن در حضار فرزندان ،جدا بادن
بسترخااب از والدی  ،خادداری از باسیدن و بغ کردن
کادک نامحرم بزرگتر از پنج شش سال ،پرهیز از
خادارضایی ،کفر بادن همجنس بازی(لااط و مساحقه) ،زنا
و گناه کبیره ارتباط نامشروع با جنس مخالف ،تشبه به
جنس مخالف(ترنس ها) ،تمای به پاشش و زینت جنس
مخالف،
کنشگران :والدین

کنشگران :متخصصان تربیت جنسی و معلمان
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IN4

بررسی برنامه درسی تربیت
جنسی در دوره ابتدایی مبتنی بر
دیدگاه معلمان و ارائه راههارهای
مطلاب از دیدگاه متخصصان

مؤلفهها :دانش( سنت ها و آداب و اعتقادات ،شناخت
ااعد و هنجارهای تعیی کننده رفتار جنسی ،میراث
فرهنگ ،فرهنگ ایرانی -اسالمی ،تفاوت های جنسیتی،
مفاهیم اخال ی مانند حیا ،عفاف ،محجابیت ،شناخت
تهالیف و مسئالیت پذیری)
نگرش(درک ارزش های اخال ی و احترام به هایت جنسی
خاد ،احساس حضار در برابر خدا ،شرکت در مراسم
عبادی و درک افرینش هدفمند مبتنی بر تفاوت های
جنسی و تاجه به ابعاد روحانی و معنای در تربیت
جنسی)
مهارت( مهارت زندگی مانند مهارت های ارتباطی ،مهارت
تصمیم گیری و تفهر ،مهارت بهداشت و سالمت جنسی،
خادآگاهی ،مشارکت و همهاری ،مهارت اعتماد به نفس و
خادباوری و افزایش ابلیت های عمامی مانند امر به
معروف و نهی از منهر جهت کاهش آسیب ها و کج روی
های اخال ی

پژوهشهای تربیتی شماره  ،42بهار و تابستان 114 -78 ،1400

مقاله علمی -پژوهشی

IN5

بررسی تأثیر آمازش جنسی بر
افزایش دانش جنسی والدی و
احساس کفایت آنان

رشید ،حسینی اص
نظرلا()1396

مؤلفهها :یستی تربیت جنسی ،تمایالت و رشد جنسی
کادک ،رفتارهای جنسی در سنی مختلف کادکی،
اهمیت فرهنگ در تفسیر رفتارهای جنسی کادک،
تشخیی طبیعی یا غیرطبیعی بادن رفتار جنسی کادک،
مالک های طبیعی بادن رفتارهای جنسی ،انااع رفتارهای
جنسی در سنی مختلف ،رفتارهای جنسی مشه ساز،
سااستفاده جنسی ،تشخیی و راههارهای پیشگیری،
مرا بت های والدی  ،مسای بلاغ ،هایت یابی جنسی و
انحرافات جنسی ،آمازش خادمدیریتی ،اانی لمس،
شناخت نااحی خصاصی بدن،
کنشگران :والدین

IN7

بررسی ضرورت وجادی و
گانگی تاجه به تربیت جنسی
در برنامه ی درسی مقطع
متاسطه از دیدگاه دبیران و دانش
آمازان

امینی ،تمنایی فر،
پاشایی()1390

مقاله علمی -پژوهشی

IN8

پیشگیری از بزه دیدگی جنسی
در شبهه های اجتماعی

رضای فرد ،رباط
جزی ،عمرانی()1397

مقاله علمی -پژوهشی

مقاله علمی -پژوهشی

IN6

بررسی جایگاه آمازههای رآنی و
حدیثی در تربیت مطلاب جنسی
جاانان

محفاظی ماسای،
جعفرنژاد()1394

مؤلفهها :اجازه گرفت برای ورود به اتاق یا مح خااب
والدی  ،نخاابیدن فرزندان در اتاق خااب والدی ،
تشخیی و رفتار صحیح با نامحرم ،نخااباندن کادکان در
یک بستر ،پرهیز از رار گرفت در محیط تحریک کننده ،
شم رانی ،اختالط آزاد دختران و پسران ،آداب
پاشش ،مزایای ازدواج
کنشگران :والدین ،نهادهای دینی
مؤلفهها :ویژگی های دوران بلاغ و ناجاانی از نظر جسمی،
ذهنی ،عاطفی و روانی ،نشانه های بلاغ جنسی در دختران
و پسران ،خطرات و آثار منفی بیماری های مقاربتی،
ویژگی های یک ازدواج مافق و همسر مناسب ،فیزیالاژی
دستگاه تالید مث در مردان و زنان ،روش های مناسب
کنترل غریزه جنسی  ،حد و مرز ارتباط مشروع دو جنس،
نحاه پاشش ،آرایش ،حجاب و دستارات دینی ،تاثیر گروه
همساالن در سالمت و انحراف جنسی ،رعایت مسای دینی
و شرعی ویژه دختر و پسر ،گناهان کبیره انحراف جنسی،
خطرات و پیامدهای منفی دوستی های خیابانی ،هایت
جنسی دختر یا پسر بادن ،رعایت نهات بهداشتی بلاغ
کنشگران :معلمان و دانش آموزان

کنشگران :خانواده ،معلمان ،نهادهای غیررسمی
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مؤلفهها :سااد رسانه ای و شناخت شبهه های اجتماعی،
آمازش استفاده صحیح از فضای مجازی ،تفاوت بی دختر
و پسر ،دنیای متفاوت زنان و مردان ،پیشگیری از رار دادن
خاد در معرض سااستفاده های جنسی ،خاد ارضایی ،اثرات
مخرب هرزه نگاری ،اهمیت حجب و حیا ،عاام روسپی
گیری ،شناخت جنبه های فیزیالاژیهی مسای جنسی،
ابعاد عاطفی ،هیجانی و ارتباطی مسای جنسی ،مسای
بلاغ ،تفاوت های جنسیتی ،ساختمان کار و اعضای تناسلی،
فرهنگ فضای سایبری و دنیای آن الی  ،فرصت ها و
تهدیدات فضای مجازی ،معرفی سریال ها و انیمه ها و
کلیپ های پرمحتاای فرهنگی ،معرفی او ات فراغت
ارزشمند ،اهمیت ارزش های گروهی و عرفی ساخت
هنجارها

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه

IN9

پیش فرضهای برنامه ی درسی
آمازش سالمت جنسی از منظری
اسالمی

محمدی،
مرزو ی()1391

مقاله علمی -پژوهشی

IN10

تاثیر آمازش تربیت جنسی بر
هایت جنسی کادکان  7تا 11
سال شهر شیراز

یزدانی ،سهرابی
شگفتی()1397

مقاله علمی -پژوهشی

IN11

تحلی رابطه بی سبک زندگی و
تربیت جنسی ناجاانان شهر
زاهدان با نگاهی به پیشگیری از
جرم

بامری،
ساالرزایی()1397

مؤلفهها :تمای جنسی بخشی از زندگی طبیعی ،ازدواج و
اصال عفت ،محجابیت و شرم و حیا ،خانااده و فرزند صالح،
حیای شم ،پاکدامنی ،استحهام کانان خانااده  ،حجاب
و پاشش ،حیای شم ،دانش سالمت جنسی  ،انگیزش و
بینش شخصی ،جنسیت(برابری و تساوی جنسیتی ،رهایی
از تبعیض جنسی ،احترام به تفاوت های جنسیتی) ،انسجام
بدنی ،امنیت جنسی(شناسایی رفتارهای بهباد دهنده
سالمت ،کاهش دهندهد مشهالت جنسی ،پرهیز ،اجبار،
سااستفاده ،آزار وتجاوز جنسی ،شناسایی عفانت ها و
بیماری های جنسی) و جهت گیری جنسی(شناسایی
جهت گیری جنسیتی بر مبنای ناع جنسیت بدون تبعیض
و با احترام به حقاق دیگران)
دانش جنسی(شناسایی ارزش لذت جنسی به شیاه
مسئاالنه و مطمی در حازه ازدواج شرعی)
کشف ارزش های شخصی ،خانااده ،جامعه در حیطه
آمازش های اسالمی
کنشگران :معلمان ،والدین ،برنامه ریزان درسی،
علمای دینی
مؤلفهها :تفاوت میان دختران و پسران ،ارزشمندی جنس
مخالف ،تفاوت دختران و پسران در حازه اخالق و
فیزیالاژی ،داشت شخصیت ای و مرا بت از بدن ،هایت
جنسی ،نقش آمازی جنسیتی متناسب با جنس ،نه گفت ،
برو ،بگا ،اندام های خصاصی بدن و تعلق شان به ما ،ه
کسانی ام هستند ،ه کسانی می تاانند اندام خصاصی
ما را ببینند و لمس کنند 5 ،خطر بزرگ :نگاه پرخطر ،لمس
پرخطر ،بغ پرخطر ،حرف پر خطر ،عم پرخطر ،انااع
تماس :تم اس سبز( حلقه محبت) ،تماس رمز(خارج از
حلقه محبت ،می تااند تماس سبز به رمز تبدی شاد)،
تماس زرد( تماس های معمال کادک) ،آزارهای جنسی و
ازاردهنده های نزدیک و دور ،رازهای فاش شدنی،
کنشگران :دانش آموزان
مؤلفهها :شیاه های کنترل و تعدی غریزه جنسی ،تاثیر

مقاله علمی -پژوهشی

کنشگران :دانش آموزان
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دوست در سالمت یا سقاط اخالق جنسی ،خطرات و
امراض جنسی ،مسای دینی مرباط به تعدی جنسی برای
ناجاانان ب از ازدواج ،شرایط همسر خاب از نظر اسالم،
مسای شرعی در رابطه با بلاغ و تهلیف ،خطرات و مفاسد
بی بند و باری جنسی
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مقاله علمی -پژوهشی

IN12

تربیت جنسی کادکان وناجاانان
با رویهرد اسالمی بستری برای
پیشگیری ازجرائم و انحرافات

بادیان ،دهقان،
شمخانی()1396

IN13

تدوی بسته آمازشی بامی تربیت
جنسی کادکان دوره ابتدایی و
بررسی اثربخشی آن بر رشد دانش
و مهارت پیشگیری از آسیب
اجتماعی

حاجی ربانی()1396

IN14

شایستگی های کانانی مربی
تربیت جنسی

سعیدی رضاانی،
غالمی ،با ری()1398

مؤلفهها :بلاغ ،انااع انحرافات جنسی ،شناخت هایت
جنسی خاد ،روش ارضای صحیح و بهنجار غریزه
جنسی(ازدواج ما ت و دایم) ،رفتارهای نابهنجار جنسی،
زمینه های تحریک کننده جنسی و پیشگیری از آن ،آداب
اجازه گرفت برای ورود به اتاق والدی  ،آداب پاشش در
مقاب دیگران ،جلاگیری از دست زدن به آلت تناسلی خاد
و دیگران ،باسیدن و در آغاش کشیدن کادک نامحرم،
بستر جدای کادک ،رعایت بهداشت ادرار و مدفاع ،پرورش
فضای اخال ی(حیا ،عفت ،غیرت)
کنشگران :خانواده

مقاله علمی -پژوهشی

مؤلفهها :حریم خصاصی و فضای خصاصی ،مطابق
فرهنگ اسالمی ایرانی ،هایت جنسی ،نقش های هایت
جنسی ،بهداشت فردی ،ارتباط با والدی و اعتماد به آنها،
اعده های دوستی ،بلاغ و عالیم آن و رعایت بهداشت
فردی،
کنشگران :متخصصان روانشناسی ،دانش آموزان

پژوهشی

مقاله علمی-

کنشگران :معلمان
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مؤلفهها :سااد رسانه ای ،پاسخ به شبهات و سااالت
ناجاانان ،مااجهه صحیح با سااستفاده جنسی ،راهبردهای
خایشتنداری جنسی ناجاانان،
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IN15

طراحی بسته آمازشی تربیت
جنسی ناجاانان مبتنی بر فرهنگ
ایرانی و اثربخشی آن بر
خادکارآمدی اجتماعی
خطرپذیری جنسی در دانش
آمازان دختر متاسطه اول

رحمانی ،عارفی،
افشاری نیا،
امیری()1397

مقاله علمی -پژوهشی

IN16

طراحی ار اب برنامه درسی
تربیت جنسی بر اساس مبانی
تربیت اسالمی

لتاش،
محمدجانی()1397

مقاله علمی -پژوهشی

مؤلفهها :بلاغ جسمی و جنسی( اعدگی ،انزال شبانه،
تالید مث ) ،تحاالت روان شناختی بلاغ و نیازهای آن،
تفاوت های روان شناختی دختر و پسر ،خادپنداشت،
احهام بلاغ ،ارزش ها ،تعارض نیازها در برابر ارزش ها ،انااع
ارتباط و مرزها ،مسئالیت پذیری متقاب در هر رابطه،
دوستی و معیارهای انتخاب دوست ،رابطه دختر و پسر،
پایه سازی برای ازدواج(مالک انتخاب همسر و هدف گذاری
و برنامه ریزی برای تشهی خانااده ،ازدواج زودهنگام،
ازدواج ناهمگان ،آشنایی کاتاه مدت) ،مهارت های فردی
و زندگی ،اجتماعی در تربیت جنسی(خادآگاهی و
خادشناسی ،حرمت خاد ،مهارت ارتباط ماثر ،مهارت
تصیم گیری و ح مساله در انتخاب رابطه ها و رفتارهای
جنسیتی ،مدیریت هیجآنها) انااع سا استفاده جنسی،
خشانت جنسی ،تجاوز ،احساسات مرباط به آن(احساس
گناه ،خجالت ،ربانی بادن ،مجرم بادن) ،نشانه های افراد
سلطه جا در رابطه ،تفهر نقاد ،روش های پیشگیری در
محیط پرخطر ،ا دامات بعد از حادثه ،روش های کمک
گرفت و منابع یاری رسان ،فشارهای گروه همساالن،
مهارت نه گفت  ،ابراز وجاد ،مهارت خایشتنداری جنسی،
خادارضایی(دیدگاه های پزشهی ،روانشناسی ،دینی)،
ارزش های فرهنگی ،اخال ی ،شخصی و فرهنگی در
رفتارهای جنسی ،هایت جنسی ،بهداشت جنسی ،سالمت
باروری ،بهداشت فردی ،خادمرا بتی ،بهداشت اعدگی،
نهادهای یاری رسان ،رفتارهای پرخطر جنسی ،بیماری
های جنسی ،احهام دینی،هنجارهای اجتماعی -فرهنگی
مرتبط با جنسیت ،انان و مسای جنسی ،تاثیر رسانه،
ماهااره ،هرزه نگاری ،شبهه های اجتماعی ،تشخیی منابع
ام و ناام در اینترنت ،کنجهاوی های پرخطر ،حریم
خصاصی در زندگی شخصی و شبهه های اجتماعی،
استفاده صحیح از شبهههای مجازی،
کنشگران :دانش آموزان

کنشگران :معلمان ،علمای دینی
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مؤلفهها :شناختی (شناخت هایت و نقش جنسی ،آگاهی
از نحاه تعام شایسته با جنس مخالف ،شناخت نقش و
ماهیت ازدواج و تالید مث  ،فهم نقش حیا و عفت در
جامعه و روابط بی فردی)
عاطفی(تمای و ارزش ائ شدن به جنس مخالف ارزش
ائ شدن به ازدواج و تالید مث پاسخ شایسته دادن به
غریزه جنسی و ارضای غریزه جنسی از کانال های مشروع
نظیرازدواج تاجه به عفت و نهاهش بی شرمی)
روانی(جهت گیری رفتاری متناسب با نقش جنسیتی
ا دام به ازدواج با فراهم شدن زمینه آن و طلب فرزند
رعایت حریم روابط در تعام با جنس مخالف
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IN17

مطالعه کیفی تربیت جنسی
ناجاانان و عاام زمینه ساز
آن با تاکید بر روابط میان
فردی با والدی مطالعه
ماردی :دختران و پسران
ناجاان دوره متاسطه ساک
شهر تهران

تربتی ،تاجیک
اسماعیلی،
خسروی()1398

مقاله علمی -پژوهشی

IN18

واکاوی برنامه درسی مغفال
برای تربیت جنسی دانش
آمازان پسر مقطع راهنمایی
تحصیلی

ابراهیمی هرستانی،
مهرام،
لیا تدار()1394

مقاله علمی -پژوهشی

خایشت داری و عفاف گرایی ،آگاهی فرد از حهمت
آفرینش غریزه جنسی ،آگاه سازی ناجاانان از رعایت
مسای دینی و شرعی دختر و پسر ،دوستی با افراد پایبند
به حالل و حرام ،آگاهی از پاشاندن اندام های جنسی،
متفاوت بادن نیازهای جنسی افراد بر حسب س  ،نحاه
ارتباط باجنس مخالف ،آگاهی فرد به مراح رشد جسمی،
آشنایی اولیه با مفاهیم جنسی ،تفاوت جسمی و جنسی
دختران و پسران ،شناخت خصاصیات جنسی فرزندان،
عالیم بلاغ جنسی ،مهارت خادمرا بتی ،آگاهی از
همسرشدن و پدر و مادر شدن ،احترام به حریم خصاصی،
رعایت نهات بهداشتی ،روش های کنترل غریزه جنسی،
مهارت های ارتباطی ،تقایت شرم و حیا در الب ارایه نهات
تربیت جنسی ،اینترنت پاک ،او ات فراغت مناسب ،نظارت
بر بازی ها و دوستان ،ارزش ها و هنجارهای جنسی جامعه
کنشگران :والدین ،مربیان و معلمان
مؤلفهها :آمازش مسای و احهام شرعی دوران بلاغ و
پرورش پاکدامنی ،آگاهی از عاا ب انحراف جنسی ،آداب
معاشرت و ارتباط صحیح ،معیارهای انتخاب دوست ،مسای
بلاغ ،نحاه استفاده از او ات فراغت ،تقایت نظارت درونی،
احهام شرعی دوران بلاغ ،تقایت ایمان و تاجه دادن فرد
به استمداد از خدا و اه بیت ،شناخت شان و احیای
شخصیت معنای ،خادمحافظتی در برابر سااستفاده
جنسی ،خطرات ناشی از معاشرت های آلاده با
غیرهمجنس ،عزت و کرامت انسانی خایش ،پرهیز از برخاد
ناصااب با غریزه جنسی،نهات بهداشتی دوره بلاغ ،نحاه
معاشرت با غیرهمجنس بر اساس تعالیم شرعی ،آگاهی از
حالل و حرام امار شرعی ،معاشرت صحیح با همجنس،
پرهیز از پیدایش و استمرار خیاالت جنسی ،پرهیز از
محرکات جنسی ،کنترل حااس پنجگانه از ما عیت ها،
رفتارها و تخیالت تحریک کننده ،آسیب های بهداشتی،
جسمانی و روانی انحراف جنسی ،آسیب های جسمانی،
روانی و اخروی خادارضایی ،شیاه های صحیح
همسرگزینی ،آمادگی برای ازدواج آگاهانه ،آداب
همسرداری
کنشگران :معلمان ،کارشناسان بهداشت و خانواده،
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مدیران مدرسه ،مشاوران
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مقاله علمی -پژوهشی

IN19

طراحی الگای مطلاب برنامه
درسی تربیت جنسی در دوره
ابتدایی

محمد بیگی ،فقیهی،
ناطقی()1396

مؤلفهها :حازه شناختی یا دانشی(شناخت خصاصیات و
ویژگیهای جنسی خاد ،شناخت تهالیف و وظایف
ومسئالیت پذیری،شناخت مفاهیم اخال ی و دینی مانند
مفهام حیا ،حجاب ،و عفاف و-...تاجه به هدایت جنسی
به عناان جنبه مهم از آگاهی واخالق و آینده جنسی،
اطالع و آگاهیهای الزم و گاناگان در خصاص ماضاعات
مرباط به حازه تربیت جنسی ،شناخت مبانی و
رویهردهای گاناگان در تربیت جنسی ،شناخت تفاوتهای
جسمانی و جنسی دختران و پسران ،شناخت ااعد و
هنجارهای تعی کننده رفتارجنسی ،شناخت هنجارهای
مارد پذیرش جامعه در زمان معی  ،شناخت حدود روابط
با جنس مخالف در عرصه های آمازشی ،فرهنگی ،علمی،
اجتماع ،آشنایی با سنت ها و اعتقادات گذشتگان در
خصاص تربیت جنسی ،آشنایی با عفاف و پاکدامنی،
انتقال میراث فرهنگی با تاجه به فرهنگ ایرانی-اسالمی)
حازه نگرشی یا بینشی( آفرینش هدفمند مبتنی بر
تفاوتهای جنسی در افراد و کشش درونی و فطری به
جنس مخالف ،تاجه به جهت های الهی و خدایی در
ساحت تربیت جنسی- ،تاجه به ابعاد روحانی ومعنای
مسائ جنسی ،احترام به ملیت وهایت جنسی خاد،
درک ارزش وجادی خایش به عناان فردی در جنسیت
خاص ،اعطای بینش به افراد در بر راری رابطه با دیگران
مبتنی بر اراده و اختیار ،درک حد تعادل و دوری از افراط
و تفریط در برخارداری از امیال ،درک احساس درونی در
انسان و احساس حضار در برابر خدا ،درک هدف اصلی از
ایجاد غریزه جنسی در نهاد انسانها مانند:آرامش ،مادت،
رحمت و مهربانی و-درک تفاوتهای جنسی و جنسیتی و
تفاوتهای فیزیالاژی و روحی و روانی در دختر و پسر،
کنشگران :متخصصان تربیت جنسی و معلمان

سنتز دادهها :تفسیرهایی فراتر از مقاله اصلی
 تفسیر بیشتر ،شباهت ها و تفاوت ها در کدها  ،گروه بندی

رار گرفتند و مارد بررسی و مقایسه د یق و ندمرحله ای رار گرفتند .مقاله های تهراری و مشابه از فهرست
حذف شدند و گروه بندی الزم میان مؤلفههای مشابه و نزدیک به هم به عناان مقاله اصلی صارت گرفت  .در ای
مرحله مقایسه و بررسی به طار د یق در ندی مرحله انجام شد و تالش بر آن باد تا مؤلفهها ی پایه و نزدیک
به یهدیگر در الب مقاله کلی تر طبقه بندی شاند .پس از ندی بار طبقه بندی و رفت و برگشت مقاله های
فرعی ،با هدف شه گیری د یق تری و بهتری طبقه بندی12 ،مقاله به دست آمد .سپس هر مقاله اصلی با
96
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در ای مرحله با تاجه به جدول تاصیفی احصا شده داده های اولیه ،ایده های اصلی آثار پژوهشی در کنار یهدیگر
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تاجه به مقاله های فرعی شه دهنده آن طبقه ،نام گذاری شد .در ای بخش جهت نامگذاری مقاالت ،تالش
شد تا استعاره های جدید در عی اختصار ،بسیارزیرکانه تر ،گسترده تر ،واضح تر و معتبرتر از استعاره های مارد
استفاده در مطالعات اولیه باشند .همی طار ،عناصری که از سای آثار پژوهشی جهت مشارکت در برنامه درسی
تربیت جنسی خانه – مدرسه معرفی شده بادند ،شناسایی و در کنار یهدیگر تجمیع شدند و میزان فراوانی هر
یک مشخی گردید.
 تحلی مقالههای اصلی
در ای مرحله ،محققان آن ه در فرایند سنتزپژوهی به عناان یافتههای پژوهش ظاهر شده است در الب نمادار،
تصایر یا جدول ارایه می کنند (اروی و همهاران )2011 ،که البته در ای بخش هم نان امهان بازبینی و تصمیم
گیری برای تغییر در مراح

بلی وجاد دارد(کاپر .)2016 ،پژوهشگران متناسب با ای مرحله ،مقاله های 12گانه

برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه و همی طار کنشگران دخی در ای برنامه درسی را در الب شه 2
و 3یهپار ه سازی کرده اند که در ادامه به تحلی و تفسیر آنها برای فهم بهتر محققان و خاانندگان پرداخته
شده است  .مطابق با ای مدل ،در الگای برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه می بایست مؤلفههای مذکار
همراه با کنشگران شناسایی شده ،مارد تاکید رار گیرند.

مهارت های
بهزیست

کیستی جنسی و
جنسیتی

ارزش مداری و
نقش آفرینی

فع جنسی

معنویت

شه  .2ار اب مالفههای برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه
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مقولههای 12گانه برنامهدرسی تربیت جنسی خانه  -مدرسه
 شریان حیاتی سالمت و بهداشت
یهی از مهم تری مسایلی که مارد تاجه اکثر پژوهش های بررسی شده رار گرفته است ،مبحث بهداشت و سالمت
عمامی و تخصصی در حازه تربیت جنسی است .پر واضح است که هدف ،دانش و هنر پیشگیری از بیماری ،حفظ
و ارتقای تندرستی و تاانمندی بشر با استفاده از تالش دسته جمعی میباشد که ضم در برگرفت سالمت جنسی
و باروری ،پیشنیاز آن یعنی سالمت و بهداشت عمامی را شام می شاد .بر اساس مقاله احصاء شده ،سالمت و
بهداشت نه تنها مرباط به جسم می شاد بلهه تامی رفاه و سالمت روان و اجتماع را نیز در بر میگیرد .در ای
بخش ،هر عاملی که از نظر جسمی ،روانی و اجتماعی فرد و سالمت وی را متاثر سازد نیز در ای مقاله رار گرفته
است زیرا شرایط و مقتضیات گاناگانی سالمت فرد و جامعه را تحت تاثیر رار میدهد .به طار ک  ،دامنه شریان
حیاتی سالمت و بهداشت شام  ،ارایه اطالعات ،نگرش های مثبت و مهارتهای مستمر به افراد جهت ارتقای
سطح بهداشت فردی و عمامی مانند آداب دستشایی رفت  ،حمام کردن ،ورزش کردن بهداشت دوران بلاغ ،شه
گیری عادتهای سالم و به طار اخی شناخت و پیشگیری و درمان رفتارها و بیماریهای پرخطر جنسی و یا
غربالگریهای بهداشتی سالمت و مرا بتهای جسمی و جنسی باروری و یا بهداشت مادر و کادک ،امار جمعیت
و تنظیم خانااده ،بهداشت و سالمت روان و اختالالت جنسی میشاد(.کدمقاالت،13 ،12 ،11 ،9 ،4،7، 2 ،1:
)IN18 ،15،17
 تعرض تا تجاوز :از پیشگیری تا درمان
مقاله تعرض تا تجاوز :از پیشگیری تا درمان ،طیف رفتارهای اجباری و فشارهای ناخااسته را شام میشاد ای

صارت روانی و ه جسمانی و همی طار کنش های جنسی را در بر گیرد .ای دست آزارها میتااند در مدرسه،
خانه ،محیط اجتماعی ،کاری یا مجازی اتفاق بیفتد .برای نمانه انااع لدری 1ها مانند لدری جسمی(سیلی زدن،
مشت زدن) ،لدری کالمی(تحقیر ،فحش و ناسزا) ،لدری عاطفی(طرد کردن جایگاه فرد در میان دوستان) ،لدری
رایانه ای(ارسال پیامک های آزاردهنده ،تهدیدآمیز ،تصاویر نامناسب) ،لدری جنسی(حرکات مبتذل ،لمس بدن

1 . bullying
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فرد ،محتاای پارناگرافی ،تجاوز) و لدری پیش داورانه( تمسخ ر و ضاوت بر اساس مذهب ،نژاد و فرهنگ) در ای
مقاله جای گرفته اند .به دلی اینهه همه لدرها مث هم نیستند و هریک سبک متفاوتی برای ترساندن و کنترل
ربانیان خاد استفاده میکنند ،آمادگی و مهارت پیشگیری از رار گرفت در نی ما عیتهایی ،از مسایلی است
که در میان مقاله های  12گانه برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه جای گرفته است .به طار اخی در ام ِر
جنسی ،آزار جنسی ،1سااستفاده جنسی ،2تعرض ،3خشانت جسمی و جنسی ،4تجاوز جنسی 5در مقاله محاری
تعرض تا تجاوز :از پیشگیری تا درمان جای گرفتهاند .از ای روی ،ای مقاله مااردی مانندِ گانگی نه گفت ،
شناخت و تشخیی انااع لمس ،خادمحافظتی ،اانی بدنی ،انااع آزارهای جسمی و جنسی ،انااع سااستفاده و
خشانت ،انااع تجاوز جنسی ،ا دامات مناسب در زمان و بعد از حادثه را شام می شاد(کدمقاالت،18،17،15،14 :
.) IN8،5 ،10،9 ،13
 رشد ،نما و بالیدگی انسان در رخه عمر
رشد 6فرآیندی است که جنبه کیفی داشته و فرد در طی رشد ابلیتهای جدید جسمی ،شناختی ،عاطفی و
اجتماعی کسب مینماید و در سراسر عمر اتفاق میافتد .هر انسانی الگای رشدی منحصر به فرد دارد ،اگر ه
تاالیهای رشدی در انسآنها ثابت و مشخی است اما زمان بروز آن در هر انسان کامال فردی است و اینهه تغییرات
رشدی متأثر از عاام مختلف محیطی ،ژنتیک و تجربیات فرد است .بالیدگی 7تغییراتی که بصارت کیفی در طی
فرآیند رشد روی میدهد و فرد را از مرحلهای به مرحله دیگر هدایت میکند .مثال کادک با کسب تاانایی راه
رفت بصارت مستق وارد مرحله باالتری از رشد به لحاظ کیفی شده و میتااند تعام بیشتری با محیط داشته
باشد .نما8نیز شام تغییراتی کمّی مانند رشد طالی بدن که در طی رشد روی میدهد میشاد .به نظر میرسد
که رشد هم تغییرات کمّی و هم تغییرات کیفی یعنی نما و بالیدگی را در بر میگیرد.
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1 . exual harassment
2 . sexual abuse
3 . assult
4 . sexual violence
5 . rape
6 .development
7 . maturation
8 . growth
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متناسب با آن ه تاضیح داده شد ،ای مقاله صرفاً محدود به تغییرات جسمانی و شناخت آن نیست بلهه ابعاد روانی،
اجتماعی و هیجانی را نیز در بر میگیرد که حاوی مقاالت فرعیِ مراح رشد انسان ،تفاوتها ،ویژگیها و ساختار
جسمی و جنسی بدن دختر و پسر ،شناخت نام اندام های جنسی و باروری ،مراح باروری و رخه زندگی ،عالیم
بلاغ ،تغییرات جسمی و هیجانی و نگرش مثبت به تغییرات خاد میباشد(.کدمقاالت،15 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،2 ،1 :
)IN19 ،18 ،17
 شبهه ارتباطی انسانی :م به تاان ما
ارتباط بر رار کردن یهی از نیازهای مهم ب شر ا ست .بدون ارتباط ما نمیتاانیم زندگی کنیم زیرا محبت کردن ،تبادل
افهار و اعتقادات ،تبادل اطالعات ،در میان گذا شت اح سا سات( اندوه و خا شحالی) ،ح کردن م سائ  ،درک کردن
دیننگننران ،هننمننگننی از طننریننق ارتننبنناط بننینن

انسنننننانهننا مننیسنننّننر مننیشننننناد از اینن

روی

ما در شبههای از ارتباطات به سر میبریم .ای شبهه ،از خانااده  ،دوستان ،محله و مدرسه شروع میشاد و بعد با کمک
ر سانههای جمعی ،ک جامعه و سرا سر جهان را در بر میگیرد .به نظر میآید نحاه تهای فردیت ما تا حد زیادی به
میزان مافقیت ما در ساخت و تقایت ای شبهه وابسته است ای امر در گ ستره تربیت جنسی نیز صادق است زیرا
فقدان یا کمباد روابط اجتماعی یا وجاد روابط اجتماعی مخرب ،میتااند سالمت ج سمی ،روانی و جن سی کادک یا
ناجاان را به خطر بیاندازد .بنابرای در مقاله شبهه ارتباطی ان سانی :م به تاان ما ،مقاله های فرعی ارتباط والدی
و فرزندان ،نقش والدی  ،تاثیر خانااده و دوستان بر رفتارهای جنسی ،نقش ها و مسئالیتهای اعضای خانااده نسبت
به یهدیگر ،اهمیت ازدواج و تشننهی خانااده ،مالک های انتخاب همسننر ،ش نیاه های بر راری ارتباط و گفت و گا با
خای شاوندان نزدیک و دیگر افراد ،حریم روابط در تعام با جنس مخالف ،معا شرت صحیح با همجنس ،تفاوت میان
روابط سالم و اجباری و به طار ک

ی ستی و گانگی زی ست در حلقه ارتباطات مدنظر است(.کدمقاالت،11 ،9 ،7 :

 مهارتهای بهزیست
مقاله مهارتهای بهزیست  ،در وا ع ناعی تمری های رفتاری است که به مناسب تری واکنشها و رفتارهای افراد در
ما عیتهای مختلف زندگی کمک میکنند .مهارتهایی که فرد را ادر می سازند که به طار ماثر با مقتضیات و
کشمهشهای زندگی رو به رو شاد .در وا ع بسیاری از شهست ها ،ناکامیها و مشهالتی که افراد در زندگی خاد تجربه
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میکنند به خاطر وجاد نقیهایی است که در ای زمینه دارند .مهارتهای بهزیست  ،ویژگیهایی نیستند که به طار
ذاتی در افراد وجاد داشته باشند بلهه نیازمند آمازش و تمری بسیار در ما عیتهای مختلف هستند .برای نمانه اینهه
فرد بتااند به شناخت د یق و درستی از خاد دست پیدا کنید یا سعی کند راه ح های ماثر و سازگارانهای برای مسائ
زندگی روزمره خاد پیدا نماید و احساسات و نیازهای خاد و دیگران را به درستی تشخیی دهد و بپذیرد ،همگی در
زمره مهارتهای بهزیست

رار دارند .به طار اخی ،ای دست مهارتها از زمینه تربیت جنسی جداناشدنی هستند

تاانمندی در داشت انتخاب های خاب ،تاانایی تصمیم گیری جنسی و شناخت پیامدهای هر تصمیم ،تاانایی ابراز
وجاد و جراتمندی در نه گفت  ،احترام به خاد و همه افراد از هر جنس ،نژاد و فرهنگ همگی در پیشگیری ،کنترل و
کاهش آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر جنسی و رفتارهای خشانت آمیز تاثیرگذار هستند(.کدمقاالت،5 ،4 :
)IN19 ،18 ،15 ،8
 ارزش مداری و نقشآفرینی معنایت
افراد یا گروههای انسانی عقاید مختلفی درباره آن ه مطلاب ،مناسب ،خاب یا بد است دارند .ای امر نمایانگر جنبههای
اساسی تناع در فرهنگ و نشان دهنده تاثیر ارزش های مختلف در زندگ ی انسان است .مذهب ،معنایت و اخالق به
عناان اماری ارزشی منجر به هدفدار بادن زندگی و احساس خادارزشمندی مثبت میشاد .از دیدگاه اسالمی ،مقصاد
از تربیت جنسی ای است که افراد را به گانه ای تربیت کنیم که و تی به س بلاغ رسیدند حالل و حرام را در مسای
جنسی تشخیی دهند از بی بندو باری بپرهیزند و راه و رسم عفت اسالمی خلق و خای آنها باشد .همی طار فرد،
نیاز جنسی را به عناان هدیه ای از سمت خدا محترم شمارد و در جهت دادن به فعالیت جنسی مشروع( ازدواج) کاشش
نماید .در مقاله ارزش مداری و نقش آفرینی معنایت ،عفاف به عناان پاشش درونی ،حجاب به معنای پاشش بیرونی
و غیرت به عناان فضای اخال ی در مدیریت غریزه جنسی مهم تلقی میگردد و ای الزام برای فرد وجاد دارد که در

جلاگیری شاد و خاشبختی دنیا و آخرت را برای خاد فراهم کند .مطابق با ای مقاله ،گانگی رفتار صحیح با نامحرم،
نحاه پاشش ،شناخت تهالیف شرعی و احهام دوره بلاغ ،تقایت ایمان و معنایت و استمداد از خدای متعال ،نگرش
مثبت به ارزش های اسالمی ،دانش نسبت به گناهان کبیره جنسی و پیشگیری از رار گرفت در ما عیتهای تحریک
برانگیز ،ار ابها و تعهدات اخال ی وجاد دارد(.کد مقاالت،18 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 :
)IN19
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 فع جنسی
مقاله فع جنسی به عناان یهی از مقاالت  12گانه مؤلفههای برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه ،بیانگر آشنایی
با مسای پایه ای مانند یستی تربیت جنسی ،تفاوت میان آمازش جنسی و تربیت جنسی ،تشخیی رفتار جنسی
طبیعی و غیرطبیعی ،راهبردهای خایشت داری جنسی ،دور نگاه داشت کادکان از تحریهات جنسی ،خطرات رابطه
جنسی خارج از ازدواج و رابطه شرعی می باشد که نشانگر تاکید بر پیشگیری از برانگیختگی جنسی ،بی بند و باری
جنسی و اهمیت خایشت داری است( .کد مقاالت)IN19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 :
 کیستی جنسی و جنسیتی
اهمیت شناخت تفاوت جنس زیستی و جنسیت افراد ،احساس و اندیشه افراد در مارد جنسیت خاد و اینهه خاد را
گانه به دیگران معرفی میکنند ،از جمله مقاله های فرعی است که در مؤلفههای برنامه درسی تربیت جنسی خانه-
مدرسه در ذی مقاله اصلی الگاهای تمای جنسی و عاطفی از سن تز آثار پژوهشی به دست آمده است .کسب هایت
جنسی 1به عناان بخشی از هایت شخی که بازتابدهنده درک شخصی او نسبت به امیال جنسیاش میباشد و همی
طار هایت جنسیتی 2به معنای تشخیی ذهنی فرد از خاد به عناان مرد یا زن ،از جمله مااردی هستند که در ای
مقاله رار دارند .هم نی در ای مقاله مطابق با برخی از آثار پژوهشی ،تاکید بر جهت گیری رفتاری متناسب با
نقش جنسیتی ( و البته معرفی افرادی که تمای به پاشش و زینت جنس مخالف دارد) و همی طار تمای و ارزش
ائ شدن به جنس مخالف مطرح شده است که باید از تبعیض ها و خشانتهایی که بر اساس جنسیت انجام میشاد
دوری جست .کد مقاالت()IN9 ،3
 شاهراه اطالعاتی -رسانهای

به مرور شبهه های تلایزیان محلی از حالت محلی خارج شدند و به واسطه ی ماهااره های ارتباطی در سراسر دنیا
اب مشاهده شدند .بعد از آن دنیای الهترون یهی و استفاده از اینترنت در جاامع گسترش یافت و در حال حاضر در هر
خانه ای رایانه یا گاشی همراه متص به اینترنت در دسترس است .گفت و گای تلفنی و پیامهی ،ارسال تصایر و

1 . sexual identity
2. gender identity
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ارتباطات تصایری اینترنتی ،پیشنهاد دوستی یا آشنایی اینترنتی ،ساءاستفاده های سایبری همگی از پیامدهای ماثر
یا مخرب فناوریهای اطالعاتی و رسانه ای است که در سنتز آثار پژوهشی ،مارد تاجه رار گرفته است .به ای صارت
که در اکثر آثار ،ضم بررسی نتایج مخرب رسانه ها و فناوری ارتباطات ،نقش ماثر و پیشگیرانه آن نیز مارد عنایت
باده است .به عناان مثال ،مقاله های فرعی شام خطرات و تهدیدات رسانه ها ،فضای مجازی ،هرزه نگاری ،شبهه
های ماهاارهای ،دوستیهای اینترنتی ،سایتهای غیراخال ی و ضد ارزشی میباشد .البته در کنار آن ،اهمیت،
ارزشمندی و تاانایی کاربست سااد رسانهای ،کلیپ ها و انیمه های پرمحتاای فرهنگی ،داستانهای تلایزیانی،
پاسترهای آمازشی یا هر ایده خال انه دیگری هم ذکر شده است( .کدمقاالت)IN14 ،18 ،17 ،8 ،15 ،2 :
 همدلی و همیاری سازمانی
شناخت مراکز حمایت کننده اجتماعی و خدمات آنها در حازه تربیت جنسی که ادر به ایجاد ارتباط مطلاب میان
کادک ،والدی  ،خانااده ها و دیگر مراکز خدماتی میباشند ،یهی دیگر از مقاله های  12گانه برنامه درسی تربیت
جنسی خانه -مدرسه است .مطابق با ای مقاله ،برای نمانه ،گانگی گزارش و نحاه درخااست کمک از مراکز ذی
صالح در هنگام خشانت ،ساءاستفاده جنسی یا آزار و اذیت یا دریافت تسهیالت درمانی و مشاورهای و اینهه افراد ه
خدمات اجتماعی ،بهداشتی ،مشاورهای یا حقا ی میتاانند دریافت نمایند در ای مقاله رار دارد .به بیان دیگر ،آشنایی
با نهادها و سازمآنهای دولتی و غیردولتی و خدمات آنها  ،که به ناعی امهان دستگیری و پشتیبانی از گستره تربیت
جنسی را دارند ضروری تلقی می شاد که البته در میان آثار پژوهشی تنها یک اثر به آن اشاره کرده باد(.کد مقاله:
)IN15
 حق در ترازوی عدالت

جامعه با حقاق خاد از جمله حقاق جنسی و باروری بیشتر شده است و افراد در تالش هستند تا از حقاق خاد در
زمینه های بهداشتی ،سالمتی ،فرهنگی و اجتماعی بهرهمند شاند .اما ه بسیار اشخاصی هستند که به دلی ناآشنایی
با حقاق و تهالیف خاد همیشه مارد تعدّی و اجحاف رار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و
اجتماعی باز میمانند .یادگیری مسای حقا ی در حازه تربیت جنسی به معنای تاانمندی فرد در پیشگیری از بروز
مسای حقا ی و تاانایی ح آنها و انجام ا دامات الزم ،ب  ،حی و بعد از بروز اتفا اتِ دارای ابعاد حقا ی است .هم
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با پیشرفتهای صارت گرفته در حازه های مختلف علام زیستی و انسانی در جاامع مختلف ،نیاز به آشنایی افراد هر
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نی از آنجاییکه آمازش های حقا ی جنسی و باروری ،با هدفِ حفاظت از خاد ،گانگی مرا بت از خانااده و
فرزندان ،گانگی مااجهه با مجرمی یا عاام و عناصر تسهی کننده جرم ،نحاه همهاری مردم با نهادهای انتظامی
و حقا ی و آشنایی با شیاهها و شگردهای مجرمانه است ،به نظر تعمیق ای مهم در میان سنی مختلف حائز اهمیت
است .از ای روی ،حق در ترازوی عدالت به عناان مقاله ای که به پیاند میان مسای جنسی و باروری با گستره انان
میپردازد ،حق بهرهمندی از بهداشت و سالمت جنسی و جسمی ،گانگی پیگیریهای انانی ساءاستفاده و تجاوز
جنسی ،شناخت حقاق آزاردیده و ربانی ،اانی ازدواج ،سقط جنی  ،زنا ،حق برخارداری از بهداشت باروری و بارداری
و مانند آن را پیگیری می نماید که البته در میان آثار پژوهشی تنها یک اثر به آن اشاره کرده باد(.کد مقاله)IN15 :
 بازتاب هنجارهای فرهنگی -اجتماعی بر مسای جنسی
هنجارها و ارزش ها از مهمتری مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی هر جامعهای است و برای شناخت فرهنگ هر جامعه
ای ابتدا باید سراغ ای پدیده ها رفت .بدون وجاد هنجارها به عناان ااعد رفتاری اکثریت افراد ،افراد در تدوی اهداف
و آرمآنهای اجتماعی خاد د ار مشه خااهند باد .هنجارها ضم مشخی نمادن کنش ها و گانگی تعامالت مردم
در شرایط و ما عیتهای مختلف ،نظم و انسجام اجتماعی را به وجاد می آورند .از ای رو به واسطه وجاد ارزش ها و
هنجارهای متعدد و متناع در جاامع ،وجاد فرهنگ های مختلف ه به صارت عام و ه به طار اخی در مسای
جنسی اب رویت است .اانی و هنج ارهای ماجاد در هر فرهنگ و جامعه تعیی کننده رفتارهای اب

بال در هر

فرهنگ می باشد .وجاد تناع فرهنگی باعث ایجاد ارزش ها ،هنجارها و اعتقادات گاناگان نسبت به مساله جنسی شده
است و در وا ع همی امر اهمیت و ضرورت تربیت جنسی هماهنگ با فرهنگ را آشهار میسازد .تردیدی نیست که
مساله جنس و جنسیت تحت تاثیر مسای تاریخی ،روابط و هنجارهای مسلط اجتماعی ،باورهای جمعی و تفهرات
تاریخی و فرهنگی است .شه گیری مقاله بازتاب هنجارهای فرهنگی -اجتماعی بر مسای جنسی به واسطه وجاد

نقش های جنسیتی و نقش آمازی جنسیتی متناسب با جنس خاد ،شناخت حدود بهداشت و سالمت جنسی متناسب
با فرهنگ جامعه و شناخت مسای جنسی در ار اب فرهنگ خادی است که بیانگر تاثیر فرهنگ و جامعه پذیری
جنسی است(.کدمقاالت)IN10 ،9 ،16 ،19 ،5 ،8 ،17 ،15 ،4 :
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مقاله های فرعی هم ان مجماعه ای ساختاریافته از باورها درباره ویژگیها و صفات شخصیتی زنان و مردان ،شناسایی
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نتایج سنتز داده ها در آثار پژوهشی داخلی و خارجی نشان از اهمیت هم افزایی و مشارکت کنشگران مختلف در برنامه
درسی تربیت جنسی خانه – مدرسه می دهد .بیشتری فراوانی در میان  19اثر پژوهشی وارد شده به فرایند سنتز ،به
معلم و مربی در محیط مدرسه و سپس به والدی  ،مرا بی و دیگر اعضای خانااده اختصاص به عناان کلیدی تری
کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه و مدرسه اشاره داشته است .بنا بر یافتههای پژوهشی از سنتز داده ها ،دانش
آمازان با  14درصد و سپس متخصصان با  11درصد که شام کارشناسان بهداشتی -پزشهی ،متخصصان تربیت
جنسی ،کارشناسان بهداشت و سالمت ،کارشناسان بهداشت و خانااده ،مربیان آمازش خانااده ،روانشناسان کادک و
تربیتی می باشند ،فراوانی های بعدی را به خاد اختصاص داده اند .نتایج نشان می دهد که یافتههای پژوهش های
صارت گرفته در حازه تربیت جنسی از نقش علما و رهبران دینی و همی طار مدیران مدارس ،سازمآنهای غیردولتی،
برنامه ریزان درسی و مشاوران مدرسه هر ند اندک غاف نشده اند  .تصایر شماره 3کنشگران برنامه درسی تربیت
جنسی خانه -مدرسه را به تفهیک درصد نشان می دهد.

3% 3%

3%
3%

29%

معلم/مربی
8%

والدی /مرا بان/خانااده
دانش آمازان
متخصصان

11%

علما و رهبران دینی
مدیران مدرسه
سازمان های غیردولتی

برنامه ریزان درسی
26%

شه  .3ار اب کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه به تفهیک درصد
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14%

مشاوران مدرسه

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه
بحث و نتیجه گیری

همراه ی و هم افزایی خانه و مدرسه در تربیت جنسی از جمله مسایلی است که در سال های اخیر ،به دنبال شهست
هایی که در اجرای برنامه درسی تربیت جنسی مدرسه محار در بسیاری از کشارها بدون حمایت و ارتباط با خانااده
ها وجاد داشته است ،مارد تاجه جدی رار گرفته است که البته هناز تالش جدی و جامعی در ای خصاص انجام
نگرفته است .در ایران نیز با وجاد ارزش و اهمیت برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه ،برنامه مدونی برای آن
وجاد ندارد .شاهد ای امر ،پژوهش های متعددی است که صرفاً به تربیت جنسی در مدرسه و سطاح تحصیلی(طاوسی،
شفیع آبادی ،سلیمی بجستانی 1399 ،بیگی ،فقیهی ،ناطقی ،جاالیی ،)1397 ،یا به طار محدود بر لزوم حضار خانااده
در تربیت جنسی (اصغری نهاح ،شریفی ،عام بارز )2019 ،اشاره دارند که البته آفت کلی گایی و انحراف ذه
مخاطب از ماضاع اصلی و غفلت از تاجه به ای مهم ،از جمله کاستی های پژوهش های انجام گرفته است .ای پژوهش
سرآغازی بر تالّد و تهای برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه و تغییر گستره تاجه میباشد.
هدف ای پژوهش ،سنتزپژوهی کنشگران و مؤلفههای برنامه درسی تربیت جنسی خانه – مدرسه بر اساس مطالعات
صارت گرفته در پیشینه پژوهشی باده است .به ای منظار کلیدواژه های "تربیت جنسی"" ،برنامه درسی تربیت
جنسی"" ،تربیت جنسی مدرسه محار"" ،تربیت جنسی خانه محار"" ،تربیت جنسی خانااده محار" و "تربیت جنسی
خانه -مدرسه" در پایگاه های اطالعاتی نارمگز ،مگیران ،پایگاه استنادی علام جهان اسالم در بازههای زمانی  1389تا
 1399جستجا شدند .در ای مطالعه به یافتههای  19اثر پژوهشی مرتبط با هدف پژوهش مراجعه شد و خروجی
حاص از سنتز یافتههای آنان در الب الگایی ،ادغام و ارایه گردید .در ای تحقیق ،با بهره مندی از مطالعه نظام مند،
کنشگرانی که تاانایی سهمبری در برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه و همی طار مؤلفههایی که می بایست
مارد تاجه رارگیرند ،احصا شد .پس از وارسی مداومِ مقاله های فرعی ،مقاله های  12گانه ای به عناان مؤلفههای

بر پایه مقاله های تهای یافته ،دامنه مالفه "شریان حیاتی سالمت و بهداشت"  ،ارایه اطالعات ،نگرش های مثبت و
مهارت های مستمر به افراد جهت ارتقای سطح بهداشت فردی و عمامی و به طار اخی شناخت و پیشگیری و درمان
رفتارها و بیماریهای پرخطر جنسی و یا غربالگریهای بهداشتی سالمت و مرا بتهای جسمی و جنسی باروری و یا
بهداشت مادر و کادک ،امار جمعیت و تنظیم خانااده ،بهداشت و سالمت روان و اختالالت جنسی میشاد .یافتهها در
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برنامه درسی تربیت جنس خانه -مدرسه شه گرفت و نامگذاری شد.
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پژوهش های مختلف بیانگر اهمیت شناخت و تشخیی انااع لمس ،خادمحافظتی ،اانی بدنی ،انااع آزارهای جسمی
و جنسی ،انااع سااستفاده و خشانت ،انا اع تجاوز جنسی ،ا دامات مناسب در زمان و بعد از حادثه باد که گستره مالفه
"تعرض تا تجاوز :از پیشگیری تا درمان" را در بر می گیرد .آگاهی از سیر رشد انسان ،تفاوتها ،ویژگیها و ساختار
جسمی و جنسی بدن دختر و پسر ،شناخت نام اندام های جنسی ،عالیم بلاغ ،تغییرات جسمی و هیجانی و نگرش
مثبت به تغییرات خاد ،در بردارنده مالفه"رشد ،نما و بالیدگی"است .یافتههای پژوهش ها گایای آن باد که فقدان یا
کمباد روابط اجتماعی یا وجاد روابط اجتماعی مخرب ،میتااند سالمت جسمی ،روانی و جنسی کادک یا ناجاان را
به خطر بیاندازد .بنابرای مقاله ای با نام "شبهه ارتباطی انسانی :م به تاان ما" ،شه گرفت که به طار کلی یستی
و گانگی زیست در حلقه ارتباطات را شام می شاد مانند ارتباط والدی و فرزندان ،نقش والدی  ،تاثیر خانااده و
دوستان بر رفتارهای جنسی ،اهمیت ازدواج و تشهی خانااده ،شیاه های بر راری ارتباط و گفت و گا با خایشاوندان
نزدیک و دیگر افراد ،حریم روابط در تعام با جنس مخالف.
پژوهش ها نشان دادند که برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه با مجماعه ای از ویژگی ها و مهارت های زندگی
ارتباط تناتنگی دارد(رحمانی ،عارفی ،افشاری نیا ،امیری 1397 ،رضای فرد ،رباط جزی،عمرانی )1396 ،ویژگیهایی
که به طار ذاتی در افراد وجاد ندارند بلهه نیازمند آمازش و تمری بسیار در ما عیتهای مختلف هستند .در ای
تحقیق ،عناصر همگنی مانند تاانایی ابراز وجاد و جراتمندی در نه گفت  ،احترام به خاد و همه افراد از هر جنس ،نژاد
و فرهنگ ،عزت نقش ،خادمدیریتی ،تاانایی در نظارت درونی ،تفهر ،تفهر انتقادی و سازنده ،مهارتهای ح مسئله،
تجزیه و تحلی  ،یادگیری انتخاب های خاب و مناسب ،تصمیم گیری ،تصمیم گیری جنسی ،انتخاب های جنسی و
پیامدهای هر یک ،مهارتهای ارتباطی ماثر ،درک بی فرهنگی ،مهارت های اجتماعی ،خادابرازگری مثبت ،خادشناسی،
مشارکت و همهاری ،روش های جستجای کمک ،تصایر بدن مثبت ،در مقاله "مهارتهای بهزیست " جا گرفتند.

برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه نیز از ای امر جدا نیست( لتاش ،محمدجانی 1397 ،مزیدی ،خدمتیان،
 1396شیرازی فرع ،عابدی سرآسیا ،محمدیان 1394 ،محفاظی ماسای ،جعفرنژاد 1394 ،محمدی ،مرزو ی،
 .)1391در ای برنامه درسی ،عفاف ،حجاب ،غیرت ،رفتار صحیح با نامحرم ،نحاه پاشش ،شناخت تهالیف شرعی و
احهام دوره بلاغ ،تقایت ایمان و معنایت و استمداد از خدای متعال ،نگرش مثبت به ارزش های اسالمی ،دانش نسبت
به گناهان کبیره جنسی و پیشگیری از رار گرفت در ما عیتهای تحریک برانگیز ،ار ابها و تعهدات اخال ی
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یافتهها ی پژوهش های مختلف نشان داد همان طار که برنامه درسی به معنای عام متاثر از اصال ارزشی و دینی است،

زهرا حجازی و همکاران ،سنتزپژوهی مولفهها و کنشگران برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه

جزئی از مقاله "ارزش مداری و نقشآفرینی معنایت " هستند .مقاله دیگر "فع جنسی" می باشد که به عناان یهی
از مقاالت  12گانه برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه ،به کلیه اعمال و عاام پیشگیری ،پرهیز و مهار غریزه
جنسی پیش از رابطه سالم جنسی در الب ازدواج اشاره دارد .ای مقاله کنترل حااس پنجگانه از ما عیت ها ،رفتارها
و تخیالت تحریک کننده ،مفاسد بی بند و باری جنسی ،پرهیز از پیدایش و استمرار خیاالت جنسی ،جداسازی مح
خااب ،نخااباندن کادکان در یک بستر ،پیشگیری از به کارگیری شاخی و طنز های جنسی ،شناسایی ارزش لذت
جنسی به شیاه مسئاالنه و مطمی در حازه ازدواج شر عی ،پرهیز از خادارضایی ،فحشا و ت فروشی در ناجاانان و
عاام روسپی گری را شام می شاد.
"کیستی جنسی و جنسیتی" مقاله دیگری است که با کسب هایت جنسی و اهمیت شناخت تفاوت جنس زیستی و
جنسیت افراد ،جهت گیری رفتاری متناسب با نقش جنسیتی ،احساس ،تمای و ارزش ائ شدن به جنس مخالف،
شناخته می شاد .یهی دیگر از ماضاعاتی که در یافتهها ی پژوهش های مختلف به آن پرداخته شده باد ،پیاند میان
تربیت جنسی با رسانه و فضای مجازی است(تربتی ،تاجیک اسماعی  ،خسروی 1398 ،رضای فرد ،رباط جزی ،عمرانی،
 1396رحمانی ،عارفی ،افشاری نیاز ،امیری )1397 ،که در الب مقاله های فرعی هم ان ،فرصت و تهدیدات ،هرزه
نگاری ،شبهه های ماهااره ای ،منابع ام و ناام در اینترنت ،دور نگاه داشت کادک از تحریهات جنسی از طرف
رسانه ،اینترنت و دوستی های اینترنتی ،سایت های غیراخال ی و ضد ارزشی ،فرهنگ فضای سایبری و دنیای آن الی ،
معرفی سریال ها و انیمه ها و کلیپ های پرمحتاای فرهنگی ،معرفی او ات فراغت ارزشمند ،اینترنت پاک ،نظارت بر
بازی ها و وسای بازی کادکان و ناجاانان ،به عناان"شاهراه اطالعاتی -رسانهای" شه گرفته است .در میان  19اثر
پژوهشی تنها یک تحقیق(رحمانی ،عارفی ،افشاری نیا ،امیری )1397 ،به مقاله"همدلی و همیاری سازمانی" در برنامه
درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه که بیانگر آشنایی با مراکز کمک رسان در هنگام سااستفاده و خشانت ،مراکز

باشد ،پرداخته است که نشانگر اکتشاف شهافی جدی در میان مؤلفههای مارد بحث در تربیت جنسی است .ای انشقاق
البته در میان پژوهش های بررسی شده ،در مقاله" حق در ترازوی عدالت" نیز که مبی حقاق بشر ،شناخت حقاق
انسانی ،عم به حقاق انسآنها ،حقاق آزاردیده ج نسی یا شناخت انان ازدواج می شاد نیز مشهاد است(رحمانی،
عارفی ،افشاری نیا ،امیری .)1397 ،مقاله دیگری که از برآیند سنتز یافتههای پژوهشی حاص شد" ،بازتاب هنجارهای

108

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مشاوره ،اهمیت مشاوره به جاانان و خانااده ،شناخت خدمات مشاوره و سازمآنهای دولتی و غیردولتی تسهی گر می

پژوهشهای تربیتی شماره  ،42بهار و تابستان 114 -78 ،1400

فرهنگی -اجتماعی بر مسای جنسی" است(یزدانی ،سهرابی شگفتی 1397 ،لتاش ،محمدجانی 1397 ،بیگی ،فقیهی،
ناطقی 1396 ،رشید ،حسینی اص نظرلا)1396 ،
ای بدان معناست که اانی و هنجارهای ماجاد در هر فرهنگ و جامعه تعیی کننده رفتارهای اب

بال در هر

فرهنگ می باشد .وجاد تناع فرهنگی باعث ایجاد ارزش ها ،هنجارها و اعتقادات گاناگان نسبت به مساله جنسی شده
است و در وا ع همی امر اهمیت و ضرورت تربیت جنسی هماهنگ با فرهنگ را آشهار میسازد .وجاد مقاله های
فرعی هم ان جامعه پذیری جنسی ،شناسایی نقش های جنسیتی و نقش آمازی جنسیتی متناسب با جنس خاد،
آگاهی از مسای جنسی در ار اب فرهنگ خادی ،اهمیت فرهنگ در تفسیر رفتارهای جنسی  ،انتقال میراث
فرهنگی با تاجه به فرهنگ ایرانی-اسالمی  ،شناخت ارزش ها و هنجارهای جنسی مارد پذیرش جامعه ،سنت ها و
اعتقادات گذشتگان در خصاص تربیت جنسی ،همگی روش کننده ای مقاله می باشند.
الزم به تاضیح است که نتایج سنتز داده ها نشان داد در میان عناصری که بالقاه تاانایی مشارکت در برنامه درسی
تربیت جنسی خانه -مدرسه را دارا هستند به ترتیب اولایت ،معلم و مربی در محیط مدرسه  ،والدی  ،مرا بی و دیگر
اعضای خانااده ،دانش آمازان ،متخصصان و رهبران دینی رار داشتند که تقدم حضار معلمان در مدرسه و والدی در
خانه ،خاد مهر تاییدی بر اهمیت برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه است .در تبیی یافتههای کنشگران ،می
تاان گفت ،ای

شم انداز منبعث کننده اجزایی است که می تاانند در کنار یهدیگر رار گیرند و تصمیمات برنامه

ریزان درسی را متاثر سازند و نقش آبادگرانه ای در پهنه برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه داشته باشند ضم
اینهه برنامه درسی مذکار از تجارب ،بصیرت ها و دریافت های ژرف و عمیق آنها کامیاب می گردد .به همی دلی ،
کیفیت برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه تا حد زیادی متاثر از عناصر مشارکت کننده در آن است .ثمره کلیدی
پژوهش حاضر ،با تاجه به نتایج  ،استااری بیشتر در فقدان برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه و پیشرو بادن

تربیت جنسی خانه – مدرسه باد .بر ای اساس ،اگر رسالت ،بهره مندی از برنامه درسی تربیت جنسی خانه -مدرسه
به طار ماثر و کارا باشد ،باید در ای حازه برنامه ریزی اصالی از حیث مشارکت کنندگان دخی در آن و ارتباط ماثر
میان مدارس و خانااده ها وجاد داشته باشد و مؤلفهها ی شناسایی شده را در تدوی و سازماندهی برنامه درسی تربیت
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 مدرسه مارد تاجه رار داد و عمق اندیشی بیشتری از باب داشت نگاه میان رشته ای و بی المللی-جنسی خانه
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Synthesis Research of Components and Actors of Home-School Sexual
Education Curriculum
Zahra Hejazi1, Mostafa Ghaderi2, Alireza Sadeghi3, Parvin Samadi4, Zahra Niknam5

Abstract
Purpose of this study is to extract the components and elements of the home-school sex
education curriculum. Research method in this research, is the synthesis of related
research works taken from databases in the period of 2010 to 2020. 376 scientific
researches were identified and after the necessary studies, 19 researches entered the first
stage of synthesis; using the Suškevičs, Hahn and Rodela synthesis method, an optimal
combination of their results was presented. An appraiser was used to recode the
findings, clearly state what has been done, and show the usage of certain and defensible
indicators for selecting input studies. According to the findings of synthesis, in the
home-school sexual education curriculum, 12 entries were identified including: 1. Vital
Arteries of Health, 2. harassment to rape: From prevention to treatment, 3. Growth,
Development and Maturity in Human Life Cycle, 4. Human Communication Network:
me exponent us, 5. Welfare skills, 6. Value driving and role-playing spirituality, 7.
Sexual act, 8. Sexuality and gender identity, 9. Information-media highway, 10.
Organizational empathy and cooperation, 11. Right, on the scale of justice, and 12. the
reflection of socio-cultural norms on sexual issues. Among the elements of the sexual
education curriculum to participate, were identified teachers, parents, students, and then
specialists and religious scholars.
Kaywords: sexual education, sexual education curriculum, home-school sexual
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