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 چکیده
 پایه دختران اضطراب بر مادران به جنسی تربیت هایمؤلفه آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 جامعه. بود کنترل گروه و آزمونپس – آزمونپیش با تجربی پژوهش روش. گرفت صورت ششم و پنجم

 94-93 تحصیلی سال در قدس شهرستان ششم و پنجم پایه دختر آموزان دانش کلیه پژوهش این آماری

 30 حاضر پژوهش نمونه. بود( STAI) برگر اشپیل صفت _ حالت اضطراب پرسشنامه نیز تحقیق ابزار. بودند

 و شدند انتخاب ایخوشه تصادفی روش به که بودند قدس شهرستان ابتدایی مدارس آموزان دانش از نفر

 آزمونپیش نمونه افراد تمام از ابتدا. گرفتند قرار آزمایش و کنترل گروه دو در ساده تصادفی روش به سپس

 تربیت هایمؤلفه آموزش تحت جلسه شش طی آزمایش گروه آموزان دانش مادران ادامه در. شد گرفته

 آزمون از استفاده با وتحلیلتجزیه نتایج. شد گرفته نمونه اعضای از آزمونپس انتها در و گرفتند قرار جنسی

ANCOVA (متغیری تک کوواریانس تحلیل )صد در 99 با گروه دو بین معناداری تفاوت دهندهنشان 

 کمتر اضطراب نشانگر کنترل گروه در و آزمایش گروه در اضطراب متغیر شدۀ تعدیل میانگین. بود اطمینان

 گروه در شده تعدیل میانگین نیز حالت اضطراب متغیر و صفت اضطراب متغیر در. بود آزمایش گروه در

 بنابراین است؛ یافته کاهش آزمایش گروه در حالت و صفت اضطراب که داد نشان کنترل گروه در و آزمایش
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 اضطراب کاهش بر مادران به جنسی تربیت هایمؤلفه آموزش که رسید نتیجه این به محقق حاضر پژوهش در

 .است بوده مؤثر دختران

 .اضطراب جنسی، تربیت :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ثباتی، تمرکز بر خود، احساس عبور و بیمفهوم نوجوانی به معنای سنین کشف خود، سنین 

ای است که در آن (. نوجوانی دوره1،2014هاست )آرنتگذر و سنین احتماالت و امکان

شاهد تغییرات سریعِ احساسی، فیزیکی و اجتماعی هستیم. بر اساس تعریف سازمان جهانی 

)رضایی، فرخی، شود سالگی اطالق می 19تا  10، این دوره به سنین (WHO)بهداشت 

(. سنین پیش از دبیرستان زمانی است که انسان با تغییرات فراوانی 1397دارابی، محمدی،

شود که این تغییرات شامل پیدایش تفکر در مورد خود، رفتن به سمت استقالل و مواجه می

، 3و فرانکو 2بلوغ جنسی و همچنین تغییرات در روابط و تجربیات اجتماعی است )کوزینیو

(. بلوغ یک مرحلۀ انتقال از کودکی 8،2010و بروارد 7، چودهوری6، اینسو5، رنکورت4تترن

اند از؛ رسش شود که عبارتبه نوجوانی است که فرایندهای سریع رشدی را شامل می

(. بلوغ یک نقطه 11،2011و ییلماز 10، اوزتورک9جسمانی و رشد روانی و اجتماعی )دولگون

پذیری در است و ممکن است یک دریچه مهم برای آسیب توجه در فرایند رشدعطف قابل

ای برای افراد جوان ایجاد کرده تواند مشکالت ویژهمقابل اضطراب باشد. این دورۀ سنی می

های روانی همچون ها را در معرض ابتال به آسیبهای فردی، آنو با توجه به تمام تفاوت
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ها (. بیشتر پژوهش3،2009و هیوارد 2لین فلدنر، 1های اضطرابی قرار دهد )ریردانانواع اختالل

دهند که نوجوانان در این شرایط در خطر ابتال به افسردگی، اضطراب و مشکالت نشان می

(. 9،2010، موگان8، آنگولد7، کاستلو6، میلر5، شاناهان4گیرند )کاپلندعاطفی عمومی قرار می

اب در دوره نوجوانی زمانی که دهد که بسیاری از عالئم اضطرمطالعات زیادی نشان می

کنند و از آنجایی که آید بروز میهای بلوغ و تغییرات جنسی در افراد پدید میویژگی

تواند منجر ای در این سن در مورد تصویر بدن وجود دارد، همین موضوع میحساسیت ویژه

ضطراب (. ا12،2011و جکارد 11، سیلورمن10به افزایش اضطراب دختران نوجوان شود )کارتر

عنوان یک پدیده مهم و رایج در مراکز آموزشی که بسیاری از نوجوانان با آن درگیر به

شود ها مشخص میهستند، نوعی اشتغال ذهنی است که با تردید در توانایی

(. 1391؛ به نقل از عسلی طالکویی سلیمی بجستانی و شفیع آبادی و 13،2009)بمبموتی

های اضطرابی های اختاللاند که نشانهخود گزارش کرده ابراهیمی و دهداری نیز در پژوهش

اند وجود دارد پزشکی نداشتهاز نوجوانانی که هرگز اختالل روان %30الی  %20در حدود 

 (.1391)ابراهیمی و دهداری،
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رضایت از شکل بدن و حتی چهره نیز یکی دیگر از اشتغاالت ذهنی نوجوانان در این 

ای دارند و دائماً در حال بررسی چهره وره به بدن خود توجه ویژهها در این دسنین است، آن

(. برخی از روانشناسان نقطه زمانی 1،2013ها هستند )فورتنبریو اندامشان و تغییرات آن

اند. این دگرگونی در اوایل پیدایش غریزه جنسی در کودک را بلوغ جنسی تعریف کرده

پیش از میل جنسی خالی بود، بعد از بلوغ با  دهد و نوجوانی که تا چندینوجوانی رخ می

های جنسی (. تجربه1396شود )ثابت،دریافت درک حسی مربوط به امور جنسی تحریک می

گذارد. انجمن زنان دانشگاهی آمریکا بلوغ بر روی احساس خود ارزشمندی نوجوان تأثیر می

نفس یجه رسیدند که اعتمادبهدر تحقیقاتی که در زمینه بلوغ و جنسیت انجام دادند به این نت

(. (. همچنین 2،1996دختران در این سنین نسبت به پسران کاهش بیشتری دارد )مارتین

اند که زنان بیش از مردان در معرض ابتال به اختالالت های انجام شده نشان دادهپژوهش

با شروع (. 6،2014و ریچترلوین 5، یوول4، تسوتی3خلقی و اضطرابی قرار دارند )هوروویتز

دوران نوجوانی افراد غالباً نسبت به تعاریف، مفاهیم و رفتارهای مربوط به جنسیت خود 

های توانند با توجه به آنچه از هنجارها و نقشتصویر هماهنگ و منسجمی کسب کرده و می

اند، موقعیت خود را تعیین کرده و هویت جنسی مناسبی کسب جنسیتی فرهنگ خود آموخته

های دورۀ بلوغ عنوان یکی از چالش(. هویت جنسی نوجوانان نیز به1397،کنند )حسامی

ای که نوجوان در آن زندگی های جنسیتی و افراد و نهادهای جامعهمعموالً تحت تأثیر نقش

 (.9،2014و کوه ولت 8، گرب7گیرد )گروسکند قرار میمی
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های ظهور ویژگیاز بُعد جسمانی و فیزیولوژیک بلوغ جنسی با ترشح غدد جنسی و 
شود ها در دختران مشخص میثانوی جنسی از قبیل احتالم در پسران و قاعدگی و رشد سینه

تواند در (. قاعدگی که با تغییرات بیولوژیکی عمدۀ بلوغ مرتبط است، می1396)ثابت،
های روانی، جنسی، هیجانی و شناختی دختران نوجوان تأثیر گذاشته و حتی منجر به جنبه
ها شود. تحقیقات نشان داده که در کشور ما موضوع قاعدگی و الت خلقی در آناختال

و حمزه  1گیرد )گلچینندرت در خانه یا مدرسه موردبحث و آموزش قرار میبهداشت آن به
تواند های جسمانی بلوغ در نوجوانان می(. نشانه4،2012و حمزه گردشی 3، فخری2گردشی

که خود پندارۀ نوجوان، طورینیز تأثیرات زیادی بگذارد به هادر شرایط هیجانی اجتماعی آن
ها تحت تأثیر تغییرات جسمانی قرار گیرد فرایندهای شناختی او و تمام رفتارهای ناشی از این

 (.8،2012و واکر 7، باسکار6، رز5)کوو
هایی است که منجر به حفظ و ارتقای سالمت بهداشت بلوغ شامل اصول و مراقبت

شود که این امر بیش از هر های بعد میانی و عاطفی فرد در این دوره و دورهرو –جسمی 
(. آموزش برنامه جامع تربیت جنسی 1393چیز نیاز به آموزش دارد )علیمرادی، سیمبر،

صورت مؤثری در کاهش خطرات ناشی از بلوغ و تغییرات آن تأثیرگذار باشد تواند بهمی
(. تربیت جنسی اینطور 14،2013و لینچ 13، اسپیچلی12، سیبروک11، لنگفورد10، لیم9)کومار
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ها و گیری نگرششود؛ فرایند به دست آوردن و کسب اطالعات برای شکلتعریف می
باورها در مورد جنسیت و مسائل جنسی، روابط و صمیمیت. برنامه جامع تربیت جنسی 

ن طراحی شده پذیری جوانان و نوجوانامنظور مشارکت برای افزایش سالمت و انعطافبه
شود که توسط های جامع بهداشت عمومی در نظر گرفته میعنوان یکی از برنامهاست و به

(. 2013 4و بورک 3، اسمیت2، فوتیناتوس1سازمان بهداشت جهانی گسترش یافته است. )دافی
تربیت جنسی باید یک برنامه مؤثر   بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که برنامه جامع

و  8، اسمیت7، ریسجیو6، رز5ها باشد )اوتبر طبق نیاز نوجوانان و والدین آنو 
ها و متناسب با عنوان یک برنامه دقیق و منطبق بر واقعیت(. تربیت جنسی به9،2011وداکس

سن فرد تعریف شده است که در آن در مورد جنسیت، روابط و سالمت و ایمنی باروری با 
های اجتماعی (. امروزه با گسترش رسانه2011شود )گلدمن،میتوجه سن فرد، آموزش داده 

سرعت ها بهسرعت تغییر کرده است و این رسانهمجازی، شیوۀ دسترسی به اطالعات به
ترین زمان در دسترس همه قرار اند که اطالعات را در کمجایگزین ارتباطات سنتی شده

شود در ریق به نوجوانان منتقل میدهند. مشخص نیست چقدر از اطالعاتی که از این طمی
و  12، بالدوین11، اتینگتون10افزایش دانش صحیح نوجوانان مؤثر باشد )جونز
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ای از ( در تحقیقاتی که انجام دادند مجموعه2006) 3و مک کلند 2(. فاین1،2014سیپسما
منظور گذاران و طرفداران بههای تحقیقاتی را برای تشویق محققان، سیاستدستورالعمل

های درسی و تغییر شرایطی که نوجوانان در مورد جنسیت و ها، ایجاد برنامهآوری دادهجمع
کنند، ارائه دادند. شوستر و همکاران نیز در پژوهشی که انجام دادند سالمت تحصیل می

اشاره کردند که صحبت والدین با نوجوانان در مورد تربیت جنسی، به دلیل جایگاه 
ها داشته باشد تواند تأثیر مثبتی بر سالمت آنا برای نوجوان دارند، میهفردی که آنمنحصربه
(. بر این اساس چندین 10،2008و کلین 9، ژو8، ایستمن7، کانوس6، الیوت5، کرونا4)شوستر

( و یونسکو WHOالمللی همچون سازمان بهداشت جهانی )سازمان بزرگ بین
(UNESCOحمایت )تربیت جنسی در مدارس،  های بسیاری را برای موضوع آموزش

 اند.های عمومی فراهم کردهها و موقعیتخانواده
توسط سازمان  2009المللی آموزش جنسی که در سال باتوجه به برنامه راهنمای بین

(: 11،2009های مهم تربیت جنسی شامل این موارد هستند )یونسکویونسکو منتشر شد، مؤلفه
دار و بط عاشقانه، بردباری و احترام، ارتباط مدتعشق و روا -روابط: خانواده، دوستی -1

ها و منابع آموزش جنسی، تأثیر ها و نگرشها: ارزشها و مهارتها، نگرشارزش -2ازدواج 
گیری، مهارت امتناع در روابط، دریافت حمایت و کمک همساالن در رفتار جنسی، تصمیم

ها، ساختار شر، جنسیت و رسانهفرهنگ، جامعه و حقوق بشر: جنسیت، فرهنگ و حقوق ب -3
توسعه انسانی: آناتومی و فیزیولوژی جنسی و  -4جنسیتی جامعه، خشونت مبتنی بر جنسیت 

رفتارهای جنسی: مسائل  -5باروری، تولیدمثل، بلوغ، تصویر بدنی، حفظ حریم خصوصی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sipsma, H 

2. Fine, M 

3. McClelland, S 

4. Schuster, M. A 

5. Corona, R 

6. Elliott, M. N 

7. Kanouse, D. E 

8. Eastman, K. L 

9. Zhou, A. J 

10. Klein, D. J 

11. UNESCO 
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مسائل جنسی و بهداشت  -6جنسی، جنسیت و چرخه زندگی جنسی، رفتارهای جنسی 
، مراقبت و HIVهای مقاربتی، ی: پیشگیری از بارداری، درک و شناخت بیماریبارور

 درمان.
های تربیت جنسی آورده شده و عنوان مؤلفهبا توجه به مواردی که در جدول یونسکو به

 6رسد از بین این های فرهنگی موجود، به نظر میبا در نظر گرفتن فرهنگ کشور و تفاوت
ها ها و مهارتها، نگرشارزش - 2روابط،  –1توان از محورهای محور در کشور ایران می

های تربیت ی، در آموزش مؤلفهتوسعه انسان - 4ه و حقوق بشر و محور فرهنگ، جامع -3
 جنسی استفاده کرد.

با گسترش مناطق شهری و تنوع فرهنگی در شهرها متخصصین سالمت نیاز به مداخالت 
ای در جوانان روشی مؤثر و بانفوذ برای نیازهای گسترده و ارتقاء آموزش و تربیت جنسی را

های ای نشان نداده که آموزش صحیح مؤلفه(. هیچ مطالعه2،2010و فلیکر 1دانند )پلمی
و  3تربیت جنسی به نوجوانان باعث افزایش رفتار پرخطر جنسی در آنان شود )فینر

ر خانواده بر سالمت نوجوانان و های جنسی مبتنی ب(. تحقیقات تأثیر آموزش4،2013فیلبین
ارتباط صحیح کودک و والدین را قویاً نشان داده است )ابوالقاسمی، مرقاتی خویی، 

اند که (. بسیاری از پژوهشگران حوزه روانشناسی نیز بر این نکته تأکید کرده1389تقدیسی،
ودک است ترین روابط و مناسبات فرد در طول گستره زندگی، چگونگی روابط والد کمهم

 (.1395)کاکابرایی،
ی دینی نیز اصول تعلیم و تربیت با موازین اخالق انسانی همخوانی دارد و با رهنمودها

این است  مقصود از تربیت جنسی، از دیدگاه اسالمی (.1388مغایرتی ندارد )لطف آبادی، 
ل ا در مسائرسد، حالل و حرام رای تربیت کنیم که وقتی به سن بلوغ میگونهکه فرد را به

بندوباری جنسی جنسی تشخیص دهد، به وظایف زناشویی و همسری آگاه باشد، از بی
 (.1387وخوی او باشد )فقیهی، شکوهی یکتا، پرند،بپرهیزد و راه و رسم عفت اسالمی خلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pole, J. D 

2. Flicker, S 

3. Finer, L. B 

4. Philbin, J. M 
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گویی به سؤاالت کودکان در زمینه مسائل تربیت جنسی مباحث متعددی را )از پاسخ
رسانی و آگاهاندن نوجوانان از جنسی و مراقبت از خود تا اطالعجنسی و آموزش بهداشت 

شود )شفیع ورزیدن( شامل میمسائل بلوغ، تغییرات جسمی، روانی و مسائل مربوط به عشق
منظور پیشگیری از انحرافات جنسی و پرورش رفتارهای (. در متون دینی نیز به1393آبادی،

هایی ترین فرد به آنان آموزشعنوان نزدیکلدین بهسالم جنسی در کودکان و نوجوانان، به وا
المللی (. برطبق راهنمای بین1392داده شده است )مرقاتی خویی، ابولقاسمی، تقدیسی،

ترین اهداف برنامه تربیت منتشر شده، مهم 2009آموزش جنسی که توسط یونسکو در سال 
 :باشدشده در جدول زیر میجنسی در مدارس شامل موارد مطرح

رسد آموزش موارد مربوط به تربیت جنسی به والدین شده به نظر میبه مطالب ارائهبا توجه 
 :چندین اثر خواهد داشت

 2009 یونسکو مدارس، در جنسی تربیت برنامه کلیدی موضوعات و مفاهیم. 1 جدول

 (1مفهوم کلیدی )
 روابط

 (2مفهوم کلیدی )
 هاها و مهارتها، نگرشارزش

 (3مفهوم کلیدی )
 فرهنگ، جامعه و حقوق بشر

 مباحث:
 خانواده 1-1
دوستی، عشق و روابط  2-1

 عاشقانه

 بردباری و احترام 3-1

ازدواج و دار، ارتباط مدت 4-1
 والدینی

 مباحث:
ها و منابع ها، نگرشارزش 2-1

 آموزش جنسی
تأثیر هنجارها و همساالن در  2-2

 رفتار جنسی
 گیریتصمیم 2-3
 های امتناع در روابطمهارت 2-4
 دریافت حمایت و کمک 2-5

 مباحث:
 جنسیت، فرهنگ و حقوق بشر 3-1
 هاجنسیت و رسانه 3-2
 ساختار جنسیتی جامعه 3-3
خشونت مبتنی بر جنسیت ازجمله  3-4

های جنسی و سوءاستفاده
 زاهای آسیبکشیبهره

 (4مفهوم کلیدی )
 توسعه انسانی

 (5مفهوم کلیدی )
 رفتارهای جنسی

 (6مفهوم کلیدی )
 مسائل جنسی و بهداشت باروری

 مباحث:
آناتومی و فیزیولوژی  4-1

 جنسی و باروری
 تولیدمثل 4-2
 بلوغ 4-3
 بدنیتصویر  4-4
حفظ حریم خصوصی و  4-5

 صحت جسمانی

 مباحث:
مسائل جنسی، جنسیت و  5-1

 چرخه زندگی جنسی
 های جنسیرفتار جنسی، پاسخ 5-2

 

 مباحث:
 پیشگیری از بارداری 6-1
درک، شناخت و کاهش خطر  6-2

های مقاربتی ازجمله ابتال به بیماری
HIV 

، مراقبت، درمان و HIVبرچسب  6-3
 حمایت
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باعث افزایش تعامل والدین و نوجوانان خواهد شد که با توجه به نیاز نوجوانان به رابطه  -1
بود ها تسهیل گر خواهد مناسب با والدین، در پاسخ به این نیاز و ایجاد صمیمیت بین آن

 روابط(. -1)مفهوم کلیدی 
صورت صحیح به فرزندان باعث کاهش با آموزش مباحث مربوط به تغییرات بلوغ به -2

نفس آنان و درک صحیح از دوران بلوغ و ها، کمک به افزایش عزتاضطراب آن
ها، ارزش -2آمادگی برای پذیرش تغییرات در نوجوان خواهد شد )مفهوم کلیدی 

 .ها(ها و مهارتنگرش
با آموزش مباحث مربوط به عشق و رابطه انسانی باعث افزایش آگاهی نوجوانان از  -3

 -1کند )مفهوم کلیدی هیجانات خود خواهد شد که به کاهش اضطراب کمک می
 روابط(.

با آموزش مسائل مربوط به تغییرات فیزیولوژیک دوران بلوغ و تأثیر آن بر خلق و  -4
تغییرات و آمادگی بیشتر خواهد شد که این  عواطف نوجوان باعث آگاهی وی از این

 توسعه انسانی(. -4امر نیز بر کاهش اضطراب تأثیر خواهد داشت )مفهوم کلیدی 

با توجه به اینکه در کشور ما مسئلۀ تربیت جنسی مغفول مانده و توجه زیادی به آن نشده 
بوده و درصدد  ویژه مادراناست، پژوهش حاضر با هدف آموزش تربیت جنسی به والدین به

های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب است به این سؤال پاسخ دهد که آیا آموزش مؤلفه
 ه پنجم و ششم مؤثر است؟دختران پای

 روش پژوهش
آزمون با گروه کنترل بود. در این آزمون پسروش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی پیش

صورت تصادفی ابتدایی شهرستان قدس بهنفر از دانش آموزان پایۀ پنجم و ششم  30طرح 
صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین ای انتخاب شده و باز بهخوشه

شده در هر دو های انتخابمیزان اضطراب آزمودنی شدند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل
 6متغیر مستقل  .رفتگیری قرار گآزمون مورد اندازهوسیله پیشگروه کنترل و آزمایش به

هفته متوالی بود. یک  6های تربیت جنسی به مادران دانش آموزان در جلسه آموزش مؤلفه
آزمون هفته پس از آخرین جلسۀ آموزشی مادران، دانش آموزان مجدداً تحت ارزیابی پس

 قرار گرفتند.
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( STAI)صفت اشپیل برگر  -شده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب حالتابزار استفاده
توسط اشپیل برگر  1970گزینه خود گزارشی است که در سال  40نامه شامل بود. این پرسش

مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. هدف از  1983و همکاران ارائه گردیده است و در سال 
گیری خالصی از اضطراب به عمل آید تا مبنای محکمی برای تجدیدنظر این بوده که اندازه

گزینه  20ی بین بیماران مبتال به اختالالت اضطرابی از افسردگی فراهم شود. تشخیص افتراق
وجه، گاهی، عموماً و تقریباً همیشه و از هیچاول اضطراب حالت )آشکار( با چهار گزینه به

ی تقریباً هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اضطراب صفت )پنهان( با چهار گزینه 40تا  21سؤال 
نامه از میزان اعتبار و پایایی زیادی برخوردار سنجند. این پرسشه را میاوقات و تقریباً همیش

های اضطراب همبستگی باالیی گزارش است. بین مقیاس اضطراب صفت و دیگر آزمون
 83/0تا  79/0از  TMASشده است. همبستگی این مقیاس با مقیاس اضطراب آشکار تایلر 

و با مقیاس  58/0تا  52/0از  AACTو همبستگی بین اضطراب صفت با صفات عاطفه 
صفت هماهنگی درونی  -نامه اضطراب حالتگزارش شده است. پرسش 93/0اضطراب کتل 

و برای  92/0های مختلف در مقیاس حالت باالیی دارد. میانه ضرایب آلفا در گردهمایی
 (.1384گزارش شده است )عبدلی، 90/0مقیاس صفت 

 شرح جلسات آموزشی

 صورت خالصه آورده شده است:جلسات آموزشی به در جدول زیر شرح
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 شرح جلسات آموزش تربیت جنسی به مادران -2جدول 

سه
جل

 

 تکالیف محتوا اهداف

1 

آشنایی اعضا با 
های بلوغ مؤلفه

و تغییرات 
 جنسی

آموزش لزوم پرداختن به تربیت جنسی با تأکید بر 
اهداف تربیت جنسی در سن بلوغ در روانشناسی 

دیدگاه دین اسالم در بحث تربیت و توضیح 
جنسی با عناوین: نوجوان کیست؟ تربیت جنسی 

 در روانشناسی، تربیت جنسی در اسالم

شده لطفاً با توجه به موضوعات مطرح
نظر خود را در مورد تربیت جنسی 
بنویسید و در جلسه بعد همراه خود 

 بیاورید

2 

آموزش 
تغییرات جسمی 
و روانی دوره 
بلوغ بر اساس 

اصول 
 روانشناسی رشد

 آموزش تغییرات فیزیکی دوره بلوغ در دختران
آموزش تغییرات روانی دوره بلوغ در دختران با 
عناوین: بلوغ چیست؟ انواع بلوغ، تغییرات جسمی 

های مشترک بلوغ در دختران و دوره بلوغ، نشانه
پسران، بلوغ روانی و عقلی، اختالالت بلوغ 

 روانی، رشد هویت.

طول هفته به تغییرات جسمی، اعضا در 
روانی و رفتاری دختران خود دقت 

تغییر را در  3کرده و هر نفر حداقل 
فرزندش یادداشت کرده و برای هفته 

 خواند.بعد در جلسه می

3 

آموزش 
های روش

صحیح ارتباط با 
نوجوانان با 
توجه به 

 تغییرات بلوغ

آموزش نحوه صحیح مواجهه با تغییرات جسمی 
ر دوره بلوغ. آموزش نحوه صحیح دختران د

مواجهه با تغییرات روانی دختران در دوره بلوغ. 
آموزش نحوه صحیح مواجهه با تغییرات رفتاری 

های دختران در دوره بلوغ. با عناوین: ویژگی
دوره نوجوانی، نیازهای دوره نوجوانی، خانواده و 
نوجوان، رابطه افقی والدین با نوجوان، ارتباط 

 وجوانصحیح با ن

مادران باید یک نمونه از مواجهه 
شده در این جلسه را طی هفته آموخته

آتی با دخترشان انجام دهند و نتیجه را 
صورت کتبی هفته آینده گزارش به

 دهند.

4 

آموزش 
بهداشت جنسی 
و پیشگیری از 
انواع مشکالت 
ناشی از تغییرات 

 بلوغ

آموزش بهداشت دوره قاعدگی. آموزش تغذیه 
دوره بلوغ. آموزش ورزش برای کاهش صحیح 

مشکالت تغییرات دوره بلوغ. خودارضایی. با 
عناوین: تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، ورزش 

های در دوران قاعدگی، خودارضایی و روش
 پیشگیری و کاهش آن در نوجوان.

های خود را به مادران آموخته
دخترانشان انتقال دهند و حداقل دو 

صورت در جلسه بعد به مورد از نتایج را
 کتبی گزارش دهند.

5 

آموزش مفهوم 
عشق و 

ورزی در عشق
 دوره نوجوانی

ورزی. آموزش لزوم پرداختن به عشق و عشق
های صحیح آموزش توضیح عشق و شیوه

ورزی به دختران توسط مادران. با عناوین: عشق
احساسات و ابراز احساس در نوجوانی، صحبت 

ارتباط آن با تشکیل در مورد عشق، عشق و 
 ورزیهای عشقخانواده، زبان

اعضا باید در طول هفته آینده به  -1
( های عشقشیوه ورزی )پنج زبان عشق

در خانواده خود دقت کنند و زبان 
ی خود را عشق خود و اعضا خانواده

کشف کنند و برای جلسه بعد یادداشت 
 کرده و بیاورند.

در اعضا باید در طول هفته آینده  -2
مورد عشق با دخترانشان گفتگو داشته 
باشند و با آموزش زبان عشق بازخورد 

 ها را در جلسه بعد گزارش دهند.آن

6 
خالصه و 

 بندیجمع
  بندیخالصه و جمع



 1399 هارب ،41 شمارة یازدهم، سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        130

 آمده از نمرات این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیلدستهای بهداده
هایی همچون میانگین، انحراف معیار، فراوانی و گردد. در سطح توصیفی از شاخصمی

استفاده  SPSS افزار آماریدرصد و در سطح استنباطی از روش تحلیل کواریانس توسط نرم
 شد.

 هایافته

ها مفروضه نرمال بودن در متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و قبل از آزمون فرضیه
 ی شد.کنترل بررس

های ی نرمال بودن متغیر اضطراب و مؤلفهآزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضه -3جدول 
 آن در دو گروه

 گروه آزمون متغیر
 اسمیرنف-آزمون کالموگروف

 سطح معناداری درجه آزادی آماره

 اضطراب
 آزمونپیش

 آزمایش
 کنترل

17/0 
20/0 

15 
15 

20/0 
15/0 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

14/0 
11/0 

15 
15 

20/0 
20/0 

 اضطراب پنهان
 آزمونپیش

 آزمایش
 کنترل

21/0 
15/0 

15 
15 

20/0 
20/0 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

17/0 
14/0 

15 
15 

051/0 
20/0 

 اضطراب آشکار
 آزمونپیش

 آزمایش
 کنترل

20/0 
16/0 

15 
15 

09/0 
20/0 

 آزمونپس
 آزمایش
 کنترل

18/0 
14/0 

15 
15 

18/0 
20/0 

 
های ی نرمال بودن در متغیر اضطراب و مؤلفدهد مفروضهنشان می 3همانطور که جدول 

 ( تأیید شد.p>0.05) 05/0آن در دو گروه با سطح معناداری باالتر از 
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ها در متغیر لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس F آزمون-4جدول 
 اضطراب در دو گروه موردمطالعه

 متغیره
 های آماریشاخص

 سطح معناداری F 2درجه آزادی  1درجه آزادی 
 08/0 28/3 28 1 اضطراب

ی یکسانی لوین برای بررسی مفروضه Fدهد، آزمون نشان می 4همانطور که جدول 
تأیید شد.  05/0تر از ها در دو گروه در متغیر اضطراب با سطح معناداری بزرگواریانس

(P>0.05.) 

 واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در متغیر اضطراب در دو گروه آزمون -5جدول 
 شاخص آماری

 منبع
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

F 
سطح 

 معناداری

 71/0 13/0 1 18/0 گروه

 00/0 196./73 1 76/281 آزمونپیش

 74/0 10/0 1 15/0 آزمونگروه*پیش

  26 23/37 خطا
 

  30 00/29235 کل

آزمون واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در دو گروه در متغیر  5با توجه به جدول 
F(1,26)اضطراب با =  (.p>0.05تأیید شد. ) 74/0و سطح معناداری  0.10

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر  -6جدول 
 اضطراب بین دو گروه

 شاخص آماری
 متغیرها

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

F 
سطح 

 معناداری
اندازه 

 اثر
توان 
 آزمون

 آزمونپیش
 گروه

51/7491 1 14/40 001/0 59/0 1 

84/4661 1 97/24 001/0 48/0 99/0 

 خطا

 کل

01/5039 27     

00/195093 30     
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نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل  6با توجه به جدول 
F(1,27)شدۀ متغیر اضطراب با = تفاوت معناداری را بین دو  001/0و سطح معناداری  24.97

 (.P<0.01در صد اطمینان نشان داد. ) 99گروه با 
بود که  66/89و در گروه کنترل  67/64میانگین تعدیل شدۀ این متغیر در گروه آزمایش 

مداخله، های پژوهش، پس از گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل عمل کرد. بر اساس یافته
آزمون و در مقایسه با آزمون گروه آزمایش، نسبت به پیشمیانگین تعدیل شدۀ نمرات پس

های داری پیدا کرد. با عنایت به یافتهگروه گواه، در مورد متغیر اضطراب تفاوت معنی
های تربیت جنسی به مادران در کاهش اضطراب توان گفت آموزش مؤلفهآمده میدستبه

 نجم و ششم مؤثر بوده است.پایۀ پ دختران

 گیریبحث و نتیجه

ها نشان داد که بین عملکرد گروه وتحلیل دادههای این پژوهش، نتایج تجزیهطبق یافته
آزمایش و گروه کنترل در پاسخ به پرسشنامۀ اضطراب تفاوت معناداری بود و نتایج نشان 

آزمون و در پاسخ به پس دهنده این بود که گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل عمل کرد
های تربیت جنسی نمرۀ اضطراب کمتری دریافت کرد که به این معنی بود که آموزش مؤلفه

توان تأثیرگذار بود و اضطراب دختران تغییر کرد؛ بنابراین بر اساس نتیجۀ این پژوهش می
مؤثر  های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششمگفت آموزش مؤلفه

( که 1983) 4و تارنووسکی 3، بال2، کیلمن1است. نتیجه این پژوهش با نتایج تحقیقات ونالس
های متفاوت بر کاهش اضطراب تأثیرگذار است، اند تربیت جنسی با شیوهگزارش کرده

( و 2013های پژوهش کومار و همکاران )باشد. همچنین نتایج تحقیق با یافتههمسو می
های دوره ( که گزارش کردند تربیت جنسی در کاهش آسیب1389اران )ابوالقاسمی و همک

باشد. با توجه به تعریف کلی که از بلوغ و افزایش سالمت نوجوانان مؤثر است همسو می
های اضطراب در این پژوهش ارائه شد با در نظر گرفتن این نکته که اضطراب دارای مؤلفه

های این رسد که در بُعد شناختی تأثیر آموزشجسمانی، شناختی و رفتاری است به نظر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wanlass, R. L 

2. Kilmann, P. R 

3. Bella, B. S 

4. Tarnowski, K. J 
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ها، افکار فاجعه سازی تحقیق بر رفتار و تعامالت مادران با دخترانشان باعث کاهش نگرانی
گرا اضطراب حاصل شناسان انسانهای ذهنی نوجوانان شده باشد. طبق نظریه روانو تکانه

دیدند که توضیحاتی در مورد عدم خود پذیری فرد است، در این پژوهش مادران آموزش 
ها با تغییرات معمول دوره بلوغ به نوجوانشان ارائه دهند که احتماالً این تعامالت آن

ای عمومی و همگانی پذیرفته عنوان پدیدهفرزندانشان باعث شده که نوجوانان تغییرات را به
ها مؤثر باشد. ب آنها بیانجامد و در کاهش میزان اضطرانوعی به خود پذیری بیشتر آنو به

کنترل نباشند بینی و قابلهایی که برای فرد قابل پیشبر طبق نظریات شناختی موقعیت
شوند. در این پژوهش مادران آموختند که احتمال بیشتری باعث ایجاد اضطراب در او میبه

ییرات ها از کلیات این تغدر مورد تغییرات دوره بلوغ با دخترانشان صحبت کرده و برای آن
صحبت کرده و چگونگی برخورد با تغییرات بلوغ را برای دخترانشان توضیح دهند. احتمال 

نوعی حس دارد این آگاهی باعث کاهش نگرانی دختران در مواجهه با این تغییرات و به
 نوبه خود در کاهش اضطراب تأثیرگذار بود.کنترل گری بیشتر شده باشد که به

های این دوره، های مهم رشدی افراد است و یکی از شاخصهبحران دوره بلوغ از چالش
شود. بر طبق باشد. تغییرات بلوغ باعث ایجاد مشکالتی برای نوجوانان میبلوغ جنسی می

و  1( و موریس2011(، کارتر و همکاران )1389تحقیقات نوری، کلیشادی و ضیاءالدینی )
ه به نحو معناداری افزایش پیدا ( میزان اضطراب نوجوانان در این دور2005اولندیک )

( و گلچین و 2012(، کو و همکاران )2013کند. بر اساس تحقیقات کومار و همکاران )می
( یکی از موارد مؤثر در ایجاد اضطراب در این سنین تغییرات ناشی از بلوغ 2012همکاران )

ه بخشی از جنسی است که دارای ابعاد جسمی و روانی متفاوتی است. بحث تربیت جنسی ک
ای دیرینه دارد. به هراندازه که تغییراتی در زمینۀ تربیت ایجاد تربیت به مفهوم عام است، سابقه

شود، تربیت جنسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. بر همین اساس الزم است که در جریان 
 های پژوهشی که بر روی نوجوانان انجام شده توجه شود. درآموزش تربیت جنسی به یافته

بسیاری از تحقیقات به اهمیت عملکرد خانواده بر رشد نوجوان اشاره شده است و ارتباط 
های بالقوه در دوره بلوغ مورد عنوان عاملی تأثیرگذار در کاهش آسیبوالدین و نوجوان به

تأیید قرار گرفته است. در بسیاری از تحقیقات ارتباط معناداری بین میزان گفتگوی والدین 
آمیز یافت شده است؛ ویژه مادران و دختران و کاهش رفتارهای جنسی مخاطرهبه و نوجوانان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Muris, P 



 1399 هارب ،41 شمارة یازدهم، سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        134

رسد با در نظر گرفتن اهمیت بلوغ جنسی و تأثیر بنابراین با توجه نتایج این پژوهش به نظر می
آن در ایجاد اضطراب در نوجوانان، آموزش صحیح تغییرات این دوره به دختران نوجوان 

 ویژه کاهش اضطراب، تأثیرگذار باشد.های آن بهدر کاهش آسیب تواندتوسط مادران می

های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی کشورمان گرفتن مالکردر این پژوهش محقق با در نظ
ها بر های تربیت جنسی به مادران پرداخت تا میزان اثربخشی این آموزشبه آموزش مؤلفه

های تربیت جنسی اصل شد که آموزش مؤلفهاضطراب دختران را ارزیابی کند و این نتیجه ح
 ها شد.به مادران بر اضطراب دختران تأثیر داشته و باعث کاهش میزان اضطراب آن

های فرهنگی با استفاده از راهنمای محقق در این پژوهش با در نظر گرفتن مالک
ارائه شده است، به آموزش  2009در سال  UNESCOالمللی آموزش جنسی که توسط بین

های بلوغ که در تربیت جنسی دورۀ نوجوانی اهمیت دارند به مادران پرداخت و مادران مؤلفه
خوبی درک کرده و ها و تغییرات بلوغ را بههفته آموزش، آموختند که ویژگی 6در طول 

ها اجازۀ ای با فرزندشان برقرار کرده و به آنبرای دخترانشان تبیین کنند، روابط صمیمانه
های مهم (. همچنین یکی از مؤلفه1های دوره بلوغ را بدهند )محور رد چالشصحبت در مو

آموزشی در این دوره اهمیت دادن به هویت جنسی بود و مادران آموختند که ابتدا به 
عنوان یک زن اهمیت داده و جنسیت خود را بپذیرند و به آن احترام بگذارند و خودشان به

هایی که در این (. یکی دیگر از مؤلفه3یز بیاموزند )محور سپس این احترام را به دخترشان ن
دوره آموزشی مورد تأکید قرار گرفت، آموزش عشق و مفهوم آن در دورۀ نوجوانی بود. 

عنوان مادران آگاه شدند که عاشق شدن در دورۀ نوجوانی و تمایل به جنس مخالف را به
ای به ته و بپذیرند که اگر انسان عالقهای برای تشکیل خانواده و ازدواج در نظر گرفمقدمه

جنس مخالف پیدا نکند، ازدواجی صورت نخواهد گرفت و آموختند که پیدایش این عالقه 
سالی تعریف کرده و فرزندشان را آگاه سوی بزرگعنوان گامی بهرا در فرزند نوجوانشان به

های دنیای و آدم تدریج که درک و شناخت او ازکنند که این تمایل طبیعی است و به
(. در ادامه 1تواند فرد مناسب را برای ازدواج انتخاب کند )محور اطرافش بیشتر شود می
ها یاد گرفتند که با آموزش مسائل بهداشتی و تغذیه مناسب دوره مادران طی این آموزش

( و خروجی این 4بلوغ در کاهش استرس فرزندشان نقش پررنگی ایفا کنند )محور 
بخش بود. از آنجایی که این کننده در طرح رضایتبه گفتۀ مادران شرکتها آموزش
ها و در کل آموزش شیوۀ مواجهه با تغییرات بلوغ در جامعۀ ما در مدارس و آموزش
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افتد، نوجوانان در این سنین با کمترین آگاهی با تغییرات جسمی و روانی ها اتفاق نمیخانواده
و نگرانی با اطالعاتی اندک و گفتگو با همساالن که منبع  این دوره مواجه شده و در ابهام

شوند. به نظر مناسبی برای رفع نگرانی این دوره نیستند، مجبور به حل کردن مسائل خود می
باید که جزو ها برای والدین نوجوانان و مسئوالن مدارس میرسد که اینگونه آموزشمی

های ممکن جلوگیری ه بیشتر از انواع آسیبهای نظام آموزشی قرار گیرد تا هر چاولویت
 شود.
اجرای پژوهش حاضر در سایر مقاطع تحصیلی موجب خواهد شد قدرت تعمیم نتایج  

توان در جامعه دانش آموزان پسر و همچنین اجرای این پژوهش را می .افزایش پیدا کند
ها به پدران در کاهش ها اجرا کرد و بررسی نمود که آیا آموزش این مؤلفهپدران آن

های بخش بودن آموزش مؤلفهاضطراب پسران نوجوان نیز تأثیر دارد یا خیر؟ با توجه به نتیجه
رسد تهیه بروشورها و ان در این تحقیق به نظر میتربیت جنسی در کاهش اضطراب نوجوان

وپرورش و هایی با محتوای شیوۀ صحیح آموزش جنسی در مراکز مشاوره آموزشکتابچه
ها و درنتیجه ها به مدارس برای دسترسی آسان والدین باعث افزایش آگاهی آنارسال آن

وجوانان شود. در پایان های دوره بلوغ در نهای تربیتی و کاهش آسیببهبود کیفیت سبک
وپرورش برای تأیید توان به مقاومت مسئوالن آموزشهای این پژوهش میاز محدودیت

عنوان یک موضوع هاست که بهموضوع پژوهش اشاره کرد زیرا مسئلۀ تربیت جنسی سال
های محقق و تبیین وپرورش در نظر گرفته شده بود که با صحبتاجرا در آموزشغیرقابل
ها صرفاً برای مادران خواهد بود و همچنین توضیح لزوم اجرای چنین پژوهشی موزشاینکه آ

های بعدی، راضی به همکاری و اجرای طرح در مدرسه شدند. برای پیشگیری از آسیب
های اجرای پژوهش بود زیرا برخی از مادران ها نیز از محدودیتهمچنین افت آزمودنی

ها در برخی جلسات را با چک بودند که حضور آنکننده در طرح دارای فرزند کوشرکت
 کرد.مشکل مواجه می
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. قم: انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام تربیت جنسی در اسالم (.1396) حافظ ثابت،
 .خمینی
 .. تهران: دانژهسالگی 9(. تربیت جنسی کودکان از تولد تا 1396) حسامی، فاران

 قرآن تالوت تأثیر(. 1397) محمد؛ فرخی، نورعلی؛ دارابی، فردین؛ محمدی، جواد رضایی،

 مشاوره فرهنگ فصلنامه .پرخطر رفتارهای مقابل در نوجوانان میزان خطرپذیری بر

 .98-79 وپنج،سی نهم، درمانی. سالروان و

 .چهر: تهران. کودک تربیت فنون(. 1393) عبداهلل آبادی، شفیع

 .سینا: تهران. اسپیلبرگر صفت_حالت اضطراب آزمون(. 1384) نسرین عبدلی،

(. اثربخشی 1391) عبداهلل شفیع آبادی، حسین؛ سلیمی بجستانی، سکینه؛ عسلی طالکویی،
گرایی دانش آموزان سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمالآموزش خوددلگرم

نامه فرهنگ مشاوره فصل .1391شهر تهران در سال  9دختر سال اول دبیرستان منطقه 
 .74-57چهارده. سال چهارم. درمانی.و روان

 دختران به بلوغ سالمت آموزش هایچالش(. 1393) معصومه سیمبر، زینب؛ علی مردانی،
 و دختران محور برای مدرسه مداخالت طراحی برای اولویتی: ایران در نوجوان
 .636-621.نشریه پایش. سیزدهم. پنجم .مادران

 و کودکان به جنسی آموزش(. 1387. )اکرم پرند، محسن، یکتا؛ شکوهی نقی؛ علی فقیهی،
 تخصصی – علمی فصلنامه دو. شناختیروان مطالعات و اسالمی دیدگاه از نوجوانان

 .80-51.هفتم. سوم. اسالمی تربیت
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کودک – والد ارتباط بر خانواده محور مسئله حل آموزش تأثیر(. 1395) کیوان کاکابرایی،
 هفتم، سال درمانی،روان و مشاوره فرهنگ . فصلنامۀابتدایی دورۀ دانش آموزان

 .85-61 وشش،بیست

: تهران. سالیبزرگ و جوانی نوجوانی( 2) رشد روانشناسی(. 1388) حسین آبادی، لطف
 .سمت

 تربیت(. 1392) حسین محمد تقدیسی، ناریا؛ ابولقاسمی، السادات؛ عفت خویی، مرقاتی
 و بهداشت دانشکده مجله. والدین هایدیدگاه تبیین کیفی مطالعه: کودکان جنسی
 .74-65.دوم. یازدهم. بهداشتی تحقیقات انستیتو

 دانش شایع هایاسترس بررسی (.1389) حسن ضیاءالدینی، رؤیا؛ کلیشادی، ربابه؛ نوری،
 .12-1صدوپنج، هشتم، و بیست. اصفهان پزشکی دانشکده مجله. تهران شهر آموزان
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