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 غریزه متعادل شدر هدف با انسان، زندگی اولیه مراحل از که است جنسی، مجموعه اقداماتی تربیت و هدف: زمینه

کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر  گیري شخصت افراد نقش مهمی ایفا می گرفته و در شکل صورت جنسی
 بر تربیت جنسی دانش آموزان نوجوان شهرستان تربت حیدریه انجام گردید.

تر و پسر مقطع متوسطه پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه آماري را دانش آموزان دخ ها: روش
گیـري   نفـر بـه روش نمونـه    300دادند. از بین جامعه پـژوهش   تشکیل می 1398 -99 تربت حیدریه در سال تحصیلی

ي  پرسشـنامه  استاندارد خودکارآمـدي جنسـی برگرفتـه از    پرسشنامه اطالعات گردآوري اي انتخاب شدند. ابزار سهمیه
وتوسـط رگرسـیون خطـی تجزیـه و تحلیـل       24نسخه   SPSSبا نرم افزارها  ر بود. دادهخودکارآمدي عمومی شوارتز

 شدند.

عوامل خانوادگی و ویژگی هاي شخصیتی افراد در مجمـوع  ، هاي تربیت جنسی سه متغیر روش ،طبق نتایج برنتایج: 
قـدرت  ) از بیشـترین  β=26/0هاي تربیت جنسـی، (  روش %) از واریانس تربیت جنسی را پیش بینی نمودند.23( حدود

-) در رتبهβ =-19/0( و ویژگی هاي شخصیتی افراد )β =-22/0( پیش بینی کنندگی برخوردار بود. عوامل خانوادگی
 هاي بعدي قرار داشتند.

 بـاالترین  از افـراد،  شخصیتی هاي ویژگی و خانوادگی عوامل جنسی، تربیت هاي روش ،ها برطبق یافته :گیري نتیجه
 افـراد،  زندگی مختلف ابعاد بر آن تأثیر و موضوع حساسیت به توجه با. بودند برخوردار کنندگی و تاثیر بینی پیش قدرت

 ایـن  پـرورش  براي را بهتري مسیر تا کند می کمک آموزشی نظام جنسی به متصدیان تربیت بر موثر عوامل شناسایی
 .گیرند پیش در تربیتی مهم بعد

 :  ها واژه دیکل
ــت، ــی،  تربی ــت جنس تربی

 زشنوجوانان، آمو

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

هـایی اسـت کـه در سـاحت تربیتـی       تربیت جنسی یکی از مقولـه 

اسالم مورد توجه قرار گرفته، و همواره از حـوزه هـاي چـالش    

 تربیت جهانی، بهداشت انگیز تربیتی محسوب می شود. سازمان

کـه   جسـم مـی دانـد    و احسـاس  ذهن، میان هماهنگی جنسی را 

 ارتقا شخصیت، در مسیر را انسان اجتماعی و عقالنی جنبه هاي

 ). 1دهد ( می قرار عشق و ارتباط ایجاد

در معناي فراگیر، تربیت جنسی، ناظر بر سـه حـوزه، بهداشـت،    

اخالق و آینده جنسی است و اولین قدم در این زمینه، آموزش و 

). البته 2( اي مرتبط با بهداشت جنسی استه ارتقاي سطح آگاهی

ط مربو دانشي یهاراصلی تربیت جنسی نباید صرفاً ا گیري جهت

ــیر موابه  ــتیبا، باشد. بلکه جنســ حانی ي و رومعنود بعاا یســ

ــد و ار قرص تاکید خارد هم مورا  جنســـــــیمسایل   به دهـــــ
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ــامرتبط ت طالعاو امفاهیم زش موازات آمو و ناتومی آ بـــــــــ

ر مواحی و رونسانی ي، انب معنوابر جو، انینسژي افیزیولو

 از ). با این حـال اهـدافی چـون، جلـوگیري    3( نمایدجنسی تاکید 

واگیــردار  هــاي بیمــاري بــروز کــاهش ناخواســته، بــارداري

 غریـزه  رشـد  مطلوب هاي روش و بکارگیري )، مراقبت4جنسی(

جنسـی بـراي تربیـت جنسـی      شخصـیت  در جهت تکامل جنسی

ــر5مطــرح اســت ( ــی اي). ب ــوزش ثمربخش ــی، آم ــاي جنس  ه

 مقبـول  شناسـی  و روش شده تعیین اهداف با دقیق، هاي مداخله

 نظـام  فقـدان  درسـت،  بینـی  جهان ). البته عدم6( ضروري است

فیزیولـوژیکی و   صرفا الهی، دید و نظري مبانی مبتنی بر تربیتی

باعـث   آن اجتمـاعی  و اخالقی روانی، معنوي، هاي جنبه از غفلت

 ). 7( باشد ورغوطه بحران در این شده، بشر

UNESCO و  فهم افزایش عنوان تحت را اهداف این بعد تربیتی

 و ها مهارت پرورش ها، نگرش و ها ارزش احساسات، دانش، بیان

 ). مجموعه8( کنـد  معرفـی مـی   پرخطرجنسـی  رفتارهـاي  کاهش

در  برخی کشورهاشی زمورب آتجاو گرفته م نجاي اهش هاوپژ

هشی ومبانی پژ ازقابل توجهی ات مستند، جنسیتربیت ي مینهز

 فراهم رامختلف د بعاي آن در اپیامدهازه و ین حودر اتجربی و 

و همکــاران، در مــورد  Kirbyمطالعــه فراتحلیلــی  آورده اســت.

تاثیرات برنامه هاي تربیت جنسی در کشورهاي مختلف، نشانگر 

کـه ایـن   موفقیت آمیز بودن اکثر این برنامه ها مـی باشـد. چـرا    

برنامه ها به نحو چشمگیري سوء رفتارهـاي جنسـی را اصـالح    

کرده، شیوع عادات مخاطره آمیز جنسی را کاهش داده و باعـث  

). بر 9افزایش آگاهی نوجوان در مورد بهداشت جنسی شده اند (

مراکز آموزشی باید مجموعـه اي از اطالعـات    Kevanطبق نظر 

ارهـاي سـالم جنسـی بـه     و آگاهی هاي سازنده را در زمینه رفت

نوجوانان منتقل نموده تا بتواننـد در مـوارد مقتضـی تصـمیمات     

برخی از نظـام هـاي آموزشـی نتـایج      ).10آگاهانه اتخاذ نمایند (

که در برخی  حالی در کسب نموده اند ، مطلوبی از تربیت جنسی

و ایـن   جنسی مد نظر بوده مسائل آموزش به توجه صرفاً دیگر

 سـبب  بلکـه  نمـوده  کنترل و جنسی را هدایت زهغری تنها نه امر

 نیـز گردیـده   بعـدي  انحرافـات  سـاز  زمینـه  و جنسـی  تحریکات

 ). 11، 12است (

اي  در ایران نیز حوزه تربیت جنسی همواره به دلیل وجود پـاره 

از ابهامات، سوء تفاهم هاي نظري و فکري و موانـع اجرایـی بـا    

ین امر، زمینه سـاز  مشکالت فراوانی دست به گریبان بوده و هم

بروز بسیاري از معضالت اجتماعی و انحرافات رفتاري در میان 

 تربیـت  در مـدارس  میـزان  هـر  ). بـه 13نسل جوان شده است (

 منطقـی  و اصـولی  جـامع،  هـاي  برنامـه  و هـا  از روش جنسـی 

 ). افـرادي 14شـد (  خواهد انجام کنند، تربیت کامل تري استفاده

 شرکت جنسی هاي آموزش رنامهب در کالس ها، سمینارها و که

 چرا ).15کنند، درك بهتري از مسائل جنسی خواهند داشت ( می

 و مسـؤلیت پـذیري   شـود  می باعث جنسی مناسب آموزش که

 تـأخیر  بـه  منجر ) و16یابد ( افزایش جنسی امور از درك افراد

). از طرفـی عوامـل   17( جنسی در نوجوانان شـود  روابط شروع

بر جامعـه از حیـث فرهنگـی، میـزان      بسیاري چون فضاي حاکم

آگاهی و توجه خانواده ها، تعامالت فرزنـدان بـا والـدین نیـز در     

) همچنـین  18تربیت جنسی کودکان و نوجوانان موثر می باشد (

در  صـحیح  دانـش  بـه  نسبت کودکان و نوجوانان میزان آشنائی

آن و نحـوه معاشـرت    کارکردهاي و خصوص اندام هاي جنسی

می تواند تربیت جنسی را تحت تاثیر قـرار دهـد    با جنس مخالف

). با این حال نتیجۀ پژوهش ها در ایران نشان مـی دهـد کـه    19(

برنامـه درسـی راه را بـراي ورود بـه ایـن موضـوع، بـا وجـود         

تأکیدات دینی، علمی و ضرورت هاي فرهنگی و اجتماعی همـوار  

یگـر  نکرده و تربیت در این زمینه با سکوت نظام آموزشی، بـه د 

رسانه ها از جمله ماهواره،اینترنت، شبکه هـاي مجـازي وغیـره    

) و برنامه درسی تربیت جنسی به یکـی از مولفـه   9واگذار شده (

). لـذا بـا   7هاي کم اهمیت در نظام آموزشی تبـدیل شـده اسـت (   

ــوغ و     ــژه در دوران بل ــه وی ــن موضــوع ب ــت ای ــه اهمی ــت ب عنای

عوامل موثر بر نوجوانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی 

تربیت جنسی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تربـت  

 . حیدریه انجام گرفته است
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 هاروش 
در  1398-99سـال تحصـیلی    در تحلیلـی  -توصـیفی  این مطالعه

 دانـش  آمـاري کلیـه   شد. جامعـه  انجام حیدریه تربت شهرستان

بودنـد. حجـم نمونـه بـا      آموزان دختـر و پسـر مقطـع متوسـطه    

 n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q)( فاده از فرمول کوکراناست

نفر تعیین گردید و مشارکت کنندگان به روش نمونه گیـري   300

سهمیه اي انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعـه شـامل اشـتغال    

به تحصیل در دوره هاي اول و دوم متوسـطه، دارا بـودن سـن    

 هش بود.سال و رضایت کامل به شرکت در پژو 18تا  12بین 

اسـتاندارد   پرسشنامه پژوهش، این در اطالعات گردآوري ابزار 

بــر اســاس پرسشــنامه ي   خودکارآمــدي جنســی بــود کــه    

ــوارتزر   ــومی ش ــدي عم ــط ) 1981( (GSE-10) خودکارآم توس

سـوال   10 ودارايساخته شـده   )1392( وزیري و لطفی کاشانی

ح (صفر اصـال صـحی   اي، ازکه در یک پیوستار چهار گزینه است

. در شـده اسـت  کامال صـحیح اسـت)، نمـره گـذاري     3نیست) تا (

پژوهش هاي مقدماتی اولیـه، پایـایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از      

دو نیمــه کــردن  ، 86/0روش انــدازه گیــري آلفــاي کرونبــاخ    

 .گزارش شده است 81/0 ، و روش گاتمن81/0 براون -اسپیرمن

کرونبـاخ  در پژوهش حاضر نیز پایایی ابـزار بـه وسـیله آلفـاي     

پرسشنامه در ایران  به دست آمد. روایی 83/0محاسبه گردید و 

و بــا اســتفاده از نظــر    محتــوا روایــیبــا اســتفاده از روش  

 7متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. متغیرهـاي فـردي شـامل    

متغیر، سن، جنس، رشـته تحصـیلی، مقطـع تحصـیلی، وضـعیت      

محــل  تاهــل، منبــع کســب اطالعــات در مــورد تربیــت جنســی و

مجـوز   اخالقی، مالحظات جهت سکونت (شهر یا روستا) بود. به

اخـذ و   رضـوي  خراسـان  پـرورش  و الزم از سازمان آمـوزش 

 حیدریـه و  و پـرورش تربـت   آمـوزش  هماهنگی ها بـا مـدیریت  

 ایفاء خود ها بصورت پرسشنامه گرفت. صورت مدارس مدیران

 پژوهشـگر و در  حضـور  در پسـرانه  مـدارس  در تفکیـک  بـه  و

 الزم آموزش که خانم کارشناس نفر یک توسط دارس دخترانهم

گردید. با توضیح  تکمیل ،بود پژوهشگر دریافت نموده توسط را

اهداف پژوهش و آماده کردن دانش آموزان به لحـاظ روحـی و   

 آنان در زمینه محرمانه ماندن اطالعات نزد پژوهشگر روانی، به

مه هـا، داده هـا بـا    شد. پس از جمع آوري پرسشنا اطمینان داده

تجزیـه و تحلیـل گردیـد.     24نسـخه   SPSSاستفاده از نرم افزار 

 پیرسـون  همبستگى ضریب ازعالوه بر شاخص هاي توصیفی، 

(ورود  گـام  بـه  روش گـام  بـه  چندگانـه  رگرسـیون  تحلیـل  و

متغیرهــاي مســتقل یــک بــه یــک و بــه ترتیــب اهمیــت و داشــتن 

 .شد استفاده بیشترین رابطه به مدل)

 تایجن 
ــوع  ــه،   300از مجمـ ــده در مطالعـ ــرکت کننـ ــوز شـ ــش آمـ دانـ

%) پسر و مابقی دختر بودند. از نظر سـنی تعـداد   33/47نفر(142

%) بـین  67/50نفـر (  152سال و  14تا 12%) بین 33/49نفر (148

 22سال قرار دارند. در بین دختران دانـش آمـوز تنهـا     17تا  15

%) از پاسـخ دهنـدگان   3/93نفـر (  280%) متأهل بودند. 33/7نفر (

ــع    ــکونت داشــتند. از نظــر مقط ــابقی در روســتا س شــهري و م

نفـر   175%) در دوره اول متوسـطه و  66/41نفـر(  125تحصیلی 

%) در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودنـد. بـه   34/58(

%) در رشـته علـوم انسـانی،    41( نفر 123لحاظ رشته تحصیلی، 

%) در 33/22( نفـر  67ه علوم تجربـی،  %) در رشت33/29( نفر 88

%) هـم در هنرسـتان هـاي کـار و     34/7( نفر 22رشته ریاضی و 

 دانش مشغول به تحصیل بودند.

نتایج در خصوص بررسـی روابـط بـین متغیرهـاي پـژوهش و      

تربیت جنسی بیانگر این است که بـین ویژگـی هـاي شخصـیتی     

سـی،  دانش آمـوزان، عوامـل خـانوادگی، روش هـاي تربیـت جن     

محتواي متون تربیت جنسی، و میزان پایبندي به تربیت جنسـی،  

اهداف تدوین شده تربیـت جنسـی و عوامـل اجتمـاعی و تربیـت      

 )>001/0p(جنسی پژوهش رابطه مسـتقیم آمـاري و معنـاداري    

 ). 1وجود داشت (جدول

 معنادار رابطۀ پژوهش (که متغیر اصلی هفت پژوهش حاضر در

از روش  اسـتفاده  بـا  و انتخـاب  شـتند) دا تربیت جنسـی  متغیر با

 متغیـر  و هـا  آن میـان  روابـط  چگـونگی  گـام،  به رگرسیون گام

  اصلی پژوهش، خود متغیرهاي میان نیز روابط و  تربیت جنسی

 در  جنسی تربیت بر مرتبط عوامل بینی شد. معادلۀ پیش ارزیابی
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 اصلی پژوهش و تربیت جنسی متغیرهاي رابطه. 1 جدول

  سطح معنا داري ضریب همبستگی پیرسون اصلی متغیر هاي

  >001/0p 562/0 روش هاي تربیت جنسی

  >p 001/0 442/0 عوامل خانوادگی

  >p 001/0 477/0 ویژگی هاي شخصیتی افراد

  >p 001/0 234/0 محتواي متون تربیت جنسی

  >p 001/0 211/0 اهداف تدوین شده تربیت جنسی

  >p 001/0 209/0 عوامل اجتماعی

  >p 008/0 153/0 روش هاي ارزشیابی تربیت جنسی
 

 نآنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره عوامل مرتبط بر تربیت جنسی دانش آموزا. 2 جدول

 نام متغیر
 ضریب رگرسیون
 (استاندارد نشده)

 ضریب رگرسیون
 (استاندارد شده)

 سطح معنا داري tآماره 

 000/0 673/4 262/0 620/0 روش هاي تربیت جنسی

 001/0 504/3 222/0 630/0 ویژگی هاي شخصیتی افراد

 001/0 -367/3 -190/0 -433/0 عوامل خانوادگی
 

 گام انجام گرفت. سه

به شرح زیر می باشد. بـه   متغیرهنتایج حاصل از رگرسیون چند

متغیـر وارد   3 تنهـا  اصـلی پـژوهش،    متغیـر  9 میان از طورکلی،

معادلـه خـارج    از و سـایر متغیرهـا   ندرگرسـیون شـد   معادلـۀ 

 ). از میان متغیرهـایی کـه وارد معادلـه شـدند،    2گردیدند (جدول

هاي تربیت جنسی با ضـریب رگرسـیون اسـتاندارد شـده      روش

)262/0 =β   باالترین قدرت پیش بینی کنندگی تربیـت جنسـی را (

دارا بودند. ویژگی هاي شخصیتی افـراد بـا ضـریب رگرسـیون     

) در جایگاه دوم و عوامل خانوادگی با β=222/0ه (استاندارد شد

) در جایگاه سـوم  β=-190/0ضریب رگرسیون استاندارد شده (

 .قرار داشتند

 بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر تربیت 

جنسی دانش آموزان دختر و پسـر مقطـع متوسـطه شهرسـتان     

متغیرهـاي پـژوهش،    نمیـا  تربت حیدریه بود. نتایج نشان داد از

سه متغیر، روش هاي تربیت جنسی، عوامل خانوادگی و ویژگی 

تربیـت جنسـی    متغیر تأثیر را بر هاي شخصیتی افراد، بیشترین

نیـز عوامـل مختلـف     Gevorgyanداشـتند. در پـژوهش    پژوهش

هـاي   خانوادگی از جملـه توانمنـدي والـدین نسـبت بـه آمـوزش      

اطالعـات الزم و ضـروري    جنسی که باعث می شود فرزندان به

). 20همسو می باشـد (  ،در این خصوص دسترسی داشته باشند

 و هـا  روش از کـودك  تربیت جنسـی  در والدین که میزان هر به

 جنسی تربیت کنند، استفاده و منطقی  اصولی جامع، برنامه هاي

بصـورت جـامع    جنسی ). تربیت21شد ( خواهد انجام تري کامل

واده و در سـنین کـودکی انجـام مـی     که بخش عمده آن در خـان 

 از چارچوبی کند تا کمک نوجوانان و کودکان به تواند می شود،

 ذهـن  در بحرانـی را  و پیچیـده  و اجتماعی بهداشتی موضوعات

 ). 22نماید ( ایجاد

ها و  جو حاکم بر خانواده که در پژوهش دیگري مشخص گردید

ربیـت جنسـی   میزان ارتباط عاطفی والدین بـا فرزندانشـان بـر ت   

 سالم و هدفمند بسیار تاثیر گذار است. به اعتقاد محققـان، دوره 

 از تـا قبـل   اسـت  مادران و پدران براي زمان بهترین بلوغ از قبل
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 جنسـی را  خطـرات  از پیشگیري هاي پیام رفتارهاي جنسی آغاز

). همچنـین نقـش خـانواده و    23نماینـد (  ارائـه  خـود  فرزنـدان  به

تربیت جنسی فرزندان غیـر قابـل انکـار    روابط موجود در آن بر 

است و چون والدین به عنوان منبع ارجح براي پرداختن بـه بعـد   

تربیت جنسی کودکان و نوجوانان مطـرح شـده انـد، الزم اسـت     

عالوه بر عالقه مندي، تمایل و احسـاس راحتـی بـا فرزنـدان، از     

). 24، 25توانمندي کافی در ایـن زمینـه نیـز برخـوردار باشـند (     

) 11، 16، 21، 25ایج ایـن پـژوهش بـا پـژوهش هـاي گذشـته (      نت

هـاي دیگـر نشـان     همسو می باشد. نتایج این پژوهش و پژوهش

تواند در تربیـت   دادند که خانواده به عنوان یک عامل اثرگذار می

 جنسی کودکان و نوجوانان نقش مهمی داشته باشد.

سب نتایج مطالعه حاضر مشخص کرد که کاربرد راهبردهاي منا

تربیتی تاثیر معنا داري بر تربیت جنسی نوجوانان دارد. هر چـه  

روش هــاي بــه کــار بــرده شــده در طــرح ایــن گونــه مســائل از 

ــزان     ــد، می ــوردار باش ــویتري برخ ــی ق ــی و تجرب ــتوانه علم پش

دسترسی به موفقیت در تربیت جنسی بیشـتر خواهـد بـود. ایـن     

باشد. آن هـا،  ) همسو می 5نتیجه با مطالعه رحمانی و همکاران (

فقــدان آگــاهی از چگــونگی ارائــه مفــاهیم جنســی،عدم احســاس 

راحتی در طرح این مسئله، ترس از شکستگی حـریم هـا و عـدم    

آگاهی از زمان مناسب بـراي ارائـه آمـوزش هـاي جنسـی را از      

 چالش هاي مربوط به روش هاي تربیت جنسی معرفی کردند.

امینی در پژوهش خود بیان نمود، آموختن و ادراك حقیقت ها و 

ــه      ــان، ارائ ــی در نوجوان ــاي جنس ــت ه ــی از فعالی ــب ناش عواق

ــاي مــذهبی  ــارچوبی از ارزش ه ــاعی و خــانوادگی و  -چه اجتم

آموختن این نکته به نوجوان که، کجا و در کدام موقعیت ها بایـد  

ت کلیـدي در  احساسات و هیجان هاي خود را بروز دهد، از نکـا 

). بهـره بـردن از   7روش هاي تربیت جنسی به شـمار مـی رود (  

روش هــاي مناســب در تربیــت جنســی بــه ویــژه در پاســخ بــه 

کنجکاوي هاي جنسی کودك و نوجـوان نـه تنهـا باعـث فعالیـت      

جنسی زود هنگام او نمی شود، بلکـه در بـه تعویـق انـداختن آن     

جکاوانه کودکـان در  ). سواالت کن26نیز نقش مهمی ایفا می کند (

صورتی که با روش هاي درست و منطقـی قـانع نشـوند، بـراي     

ماهواره، شـبکه   اینترنت، دیگري ازجمله هاي یافتن جواب به راه

 آورند، که می روي همساالن خصوص گروه  به هاي مجازي و

 کنجکاوي هایشان برابر در را درستی پاسخ تنها نه مسیرها این

ایجـاد   و آن هـا  انحـراف  سـبب  اسـت  نممکـ  بلکه دهد، قرار نمی

  ).27شود ( جامعه و فرد خود براي مشکل

پژوهش حاضر به بررسی تـاثیر برخـی از متغیرهـا بـر تربیـت      

جنسی نوجوانان پرداخت و قطعا مولفه ها و عوامل دیگـري نیـز   

هستندکه تاثیر زیادي بـر آن دارنـد، لـذا پیشـنهاد مـی شـود در       

غیرهـا نظیـر عوامـل زیسـت     پژوهش هـاي آتـی تـاثیر سـایر مت    

شناختی، روابط بین فردي و عوامل بهداشتی مورد بررسی قرار 

 گیرد. همچنین با توجه به نتایج به دسـت آمـده و لـزوم وجـود    

 و نیـز  رسمی در ایـن بحـث   غیر و رسمی آموزشی هاي برنامه

 مسـایل جنسـی   آموزش خصوص در فرهنگی گسترده تغییرات

 ایـن  بـا  شـدید  احتیاط با و موشخا برخورد و ایران، جامعه در

 بـراي  مناسـب  و کافی اطالعاتی مسئله، پیشنهاد می شود؛ منابع

دانش آموزان در قالب محتواي آمـوزش رسـمی در دوره هـاي    

مختلف تحصیلی توسط نظام آموزشی ارائه گردد. بـا توجـه بـه    

اشراف، تأثیر گـذاري، جایگـاه و نقـش بـی بـدیل و برجسـته ي       

ان و آموزش پزشکی در زمینـۀ ایـن گونـه    وزارت بهداشت، درم

آموزش ها، پیشنهاد می شود، عـالوه بـر برگـزاري دوره هـاي     

ویژه تربیت جنسی فرزندان براي والدین، پکیج ها و بسـته هـاي   

آموزشی خاص تربیـت جنسـی توسـط ایـن وزارتخانـه تهیـه و       

 تدوین شده و در اختیار خانواده ها و مدارس قرار گیرد.

 در ایـران  جنسـی  تربیت موضوعات در گرفته صورت مطالعات

از دانـش   محدودي تنها نیز حاضر تحقیق در و است اندك بسیار

 بررسی مورد آموزان نوجوان دختر و پسر در یک شهرستان را

لذا نتایج مطالعه ممکن است به سـایر شـرایط قابـل     گرفتند. قرار

 تعمیم نباشد.

 گیرينتیجه 
هاي موثر بر تربیت جنسـی، روش   نتایج نشان داد از بین متغیر

هاي تربیت جنسی، عوامل خانوادگی و ویژگی هـاي شخصـیتی   

افراد، از بیشترین قدرت پـیش بینـی کننـدگی برخـوردار بودنـد.      
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نتایج مطالعه مـی توانـد اطالعـات مفیـدي را در اختیـار والـدین،       

معلمان و مجریان نظام تعلیم و تربیت قرار دهد تا با اسـتفاده از  

هاي مناسب و منطقی، شرایط را به گونه اي فراهم آورنـد   روش

تا دانش آموزان نوجوان به بهترین شـیوه و بـر اسـاس مراحـل     

رشدي و روانشناختی و مبانی دینی و اخالقی از تربیـت جنسـی   

 .شایسته اي برخوردار شوند

 و قدردانی تشکر 
از همکــاري دانــش آمــوزان و مــدیران مدارســی کــه در تکمیــل  

مه هاي پـژوهش همکـاري داشـتند، صـمیمانه تقـدیر و      پرسشنا

 تشکر می شود.

 تأییدیه اخالقی  
پژوهش حاضر با جلب رضایت آگاهانه مشارکت کنندگان انجام 

گرفته و به افراد شرکت کننده در مـورد محرمانـه بـودن نتـایج     

بـه   مصـوب طـرح   اطمینان داده شد. همچنین این پژوهش با کـد 

ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربـت  د13220603951008 شماره

 .حیدریه به ثیت رسیده است

 منافع تضاد 

ر این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     د

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
یـا   هـا،  داده آوري جمـع  یـا  مطالعه طراحی و پردازي ) مفهوم1(

یرآبـادي،  سید حسن حسینی خها:  داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 حسین مومنی مهمویی، مهدي زیرك، احمد اکبري

سید حسن حسینی خیرآبادي، حسین مقاله:  نویس پیش ) تهیه2(

 مومنی مهمویی

سـید حسـن    مجلـه:  بـه  ارسـال  از پـیش  نوشـته  دسـت  ) تایید3(

 حسینی خیرآبادي، حسین مومنی مهمویی
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   Abstract 

 Background & Aim: Sex education is an action that has been taken from the earliest 
times of human life, with the aim of balanced growth of sexual instinct and plays an 
important role in shaping the personality of individuals. The present study aimed to 
investigate factors affecting the sexual education of students in Torbat Heydariyeh. 

Methods: The present study is a descriptive-analytical study. The population was male 
and female high school students in Torbat Heydariyeh, during the academic year of 
2019-2020. Using Cochran's formula and quota sampling method, 300 students were 
selected as samples. The data collection instrument in this study was a standard sexual 
self-efficacy questionnaire devised by Vaziri and Lotfi (2013) based on Schwartzer 
General Self-Efficacy Questionnaire (GSE-10) (1981). Data were analyzed by SPSS 24 
through step-by-step multiple regression, the relationship between variables and the 
dependent variable was measured. 

Results: The results revealed that there is a direct and significant relationship (P 
<0.001) between the seven main and dependent variables. The adjusted R2 in the third 
step showed that sexual education methods (Beta=0.262) had the highest predictive 
power, family factors   Beta=0.433, and family factors (B = -0.443) and personality 
traits (B = 0.630) are in other rankings. 

Conclusion: The present study investigated the effect of some factors on sex education 
and found that among the considered variables, sexual education methods, family 
factors and personality traits of individuals, had the highest predictive power and effect 
on adolescent sexual education given the sensitivity of the issue and its impact on 
various aspects of people's lives, identifying the effective factors, helps families, society 
and those in charge of the education system to take a better path to cultivate this 
important educational dimension. 
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