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، کشورومنطقههرفرهنگیهنجارهايبهبستهل جنسییآموزش مسا:مقدمه

درمهمیبسیارنقش،والدیندهند کهنشان میزیاديمطالعات. استمتفاوت

،میانایندرو کنندمیایفاجنسیلیمسامورددرکودکانباکردنصحبت

ازل رایاین مسابه خصوص دختران، نوجوانانبیشترواستبارزترمادرجایگاه

پژوهش حاضر نیز با هدف درك عمیق تجارب . گیرندمیفراخودمادران

  .انجام شددختر ل جنسی به فرزندان یمادران از آموزش مسا

گیري نمونه .اي کیفی از نوع پدیدارشناسی استاین پژوهش مطالعه: کارروش

ي نمونه. بر هدف و تا حد رسیدن به اشباع انجام گرفتبا استفاده از روش مبتنی 

. ي ساکن در شهر مشهد بودندساله 18تا  11مادر داراي فرزند دختر  13مطالعه 

ي نیمه ساختاریافته استفاده شد و تحلیل آوري اطالعات از مصاحبهبراي جمع

  .ها به روش تحلیل محتواي مورس صورت گرفتداده

مضمون اصلی که هر کدام حاوي طبقات و  4هش در طی پژو: هایافته

آموزش": مضامین اصلی عبارت بودند از. زیرطبقاتی بودند، استخراج شد

مناسبسن"،"جنسیيرابطهيدربارهآموزش"،"قاعدگیوبلوغيدرباره

  ."جنسیلیمساآموزشبرايمناسبفرد"و"جنسیلیمساآموزشبراي

لیمساآموزشخصوصدرفرهنگیتحوالتتماموجودبا:گیرينتیجه

بعضیباهاخانوادهوجامعهدرعرفیفرهنگچنانهم ،هاخانوادهدرجنسی

،حیطهایندربرخورد کرده و مادراناحتیاطباجنسیلیمساآموزشجوانب

جهتآموزشیمداخالتاجرايوطراحیلذا. کنندمیکفایتعدماحساس

برايمدرسهوخانههمراهیوهماهنگیلزومومادرانآگاهیسطحارتقاي

  .رسدبهتر ضروري به نظر میگیرينتیجه

  مادران ،آموزش جنسی، دختران نوجوان:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

نهاد خاصی انجام شده و با منافع  شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و بدون حمایت مالیي علوم تربیتی و روانشناسی دانشکدهگروه روان با تاییدطالعهاین م

کنندگان در این شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و شرکتي علوم تربیتی و رواناز همکاري ریاست محترم کلینیک دانشکده. اي نداشته استنویسندگان رابطه

.گرددپژوهش سپاسگزاري می
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مقدمه

آموزش جنسی
1

فرایندي طوالنی است که از طریق آن، افراد اطالعات  

ها کنند و عقاید، نگرشو دانش الزم را در مورد مسایل جنسی کسب می

به این نوع آموزش . دهندهاي خود را در این رابطه تشکیل میو ارزش

شناختی و اجتماعی، روان- تمام ابعاد جنسیت مانند ابعاد زیستی، فرهنگی

، عاطفی )اطالعات، دانش(هاي شناختی کند و به حوزهمذهبی توجه می

هاي ارتباطی و مهارت(و رفتاري ) هاها و نگرشاحساسات، ارزش(

آموزش جنسی، اصطالحی گسترده ). 1(شود مربوط می) گیريتصمیم

ي کالبدشناسی انسان که شامل اي توصیف آموزش دربارهاست که بر

هاي بدن که در تولید مثل نقش دارند، یک عضو جنسی یا دیگر قسمت

ي دخول، چنین شامل اطالعات پایه دربارههم. شوداز آن استفاده می

سالمت تناسلی، ارتباطات عاطفی، روش صحیح استفاده از وسایل 

بارداري و دیگر جوانب رفتار جنسی پیشگیري از بارداري، قاعدگی، 

ي سقط جنین و این آموزش در گسترش آگاهی درباره. انسان است

  ).2(کند هاي مقاربتی نقشی اساسی ایفا میبیماري

اند که ي آموزش جنسی به این توافق دست یافتهمحققین در زمینه

صحبت کردن با کودکان در مورد اعمال و روابط جنسی به این معنا 

بلکه . هاي جنسی را در بین جوانان افزایش خواهد دادنیست که فعالیت

در جوامعی که به نفع ). 3(دهند شواهد، عکس این روند را نشان می

گذاري شده است، تاثیر هاي جنسی در مدارس، سیاستوجود آموزش

اند هاي جنسی نوجوانان گزارش کردهها را در تاخیر فعالیتاین آموزش

برگوندر). 4(
2

کنند که هم تربیت جنسی رسمی و و همکاران بیان می 

هم آموزش جنسی توسط والدین، با تاخیر در ظهور رفتارهاي جنسی در 

نوجوانان، تعداد شرکاي جنسی کمتر و افزایش استفاده از کاندوم و سایر 

بنابراین بسیاري از کارشناسان ). 5(هاي کنترل بارداري مرتبط است روش

هاي جنسی جامع هم از طریق منابع رسمی و هم از ش آموزشموافق افزای

طریق والدین هستند که به نوجوانان در گرفتن تصمیمات سالم جنسی 

در یک . دهندمیه و رفتارهاي پرخطر جنسی را کاهش کمک کرد

یابی که هاولزمینه
3

ي تاثیر خانواده بر رفتار جنسی نوجوانان به درباره 

- کارانه دربارهي محافظههاي مادرانهکه نگرشانجام رساند، مشخص شد 

  ).2(اندازد ي جنسی، بلوغ یا رفتار جنسی را به تعویق میي رابطه

با این حال، آموزش جنسی بسته به هنجارهاي فرهنگی هر منطقه و هر 

چون هلند، گشودگی زیادي کشورهایی هم. تواند متفاوت باشدکشور می

نوجوانان در مورد مسایل جنسی نشان داده و براي صحبت با کودکان و 

ي منابع سالمت جنسی در هایی براي بحث در این مورد و ارایهفرصت

                                                
1Sexual Education
2Vanderberg 
3Hovell

ي آمریکا، در ایاالت متحده). 3(کنند خانه، مدرسه و اجتماع فراهم می

نوجوانان اولین بار در مدارس راهنمایی در مورد مسایل جنسی به صورت 

پرتغالی، افراد جوان تا /ر فرهنگ اسپانیاییبینند اما درسمی آموزش می

- اي درباره مسایل جنسی دریافت نمیقبل از بارداري هیچ آموزش رسمی

ها کنند، این در حالی است که نرخ بارداري نوجوانان در این فرهنگ

یعنی در کشورهاي آمریکاي التین بسیار بیشتر از هر نژاد دیگر و میزان 

. ها باال استهاي مقاربتی در آنایدز و بیماريهاي عفونی ناشی از بیماري

در کشورهاي آمریکاي التین، تجارب نوجوانان در مدارس راهنمایی 

ماند ها در مورد مسایل جنسی، ناکام میدهد که سئواالت آننشان می

)6.(  

ي ماهاجان و شارمامطالعه
4

دهد از آن جایی ي هند نشان میدر جامعه 

شود، ي جنسی در این جامعه، تابو محسوب میطهي رابکه صحبت درباره

توانند آزادانه با والدین خود در این باره صحبت کنند و نوجوانان نمی

کنند با والدین خود در به عالوه، نوجوانانی که سعی می. راهنمایی بگیرند

هاي جنسی خود صحبت کنند در بیشتر موارد ناکام ارتباط با کنجکاوي

ي مسایل جنسی با فرزند خود، لدین از صحبت دربارهمانند زیرا وامی

بنا . بخشی ارایه دهندهاي رضایتروند و یا قادر نیستند که پاسخطفره می

به این دالیل، نوجوانان براي به دست آوردن اطالعات جنسی خود به 

روند که احتمال دریافت ها و دوستان خود میسمت اینترنت، کتاب

اشتباه از این منابع وجود دارد و این سوءتعبیرها و هاي نامعتبر و پاسخ

تواند در طول زندگی فرد باقی ها در ارتباط با مسایل جنسی میکژفهمی

کنند که این نیاز وجود دارد که بنابراین این محققان بیان می. بماند

اطالعات جنسی به نوجوانان از طریق منابع معتبر انتقال داده شود تا از این 

  ).7(توانند با تغییرات دوران نوجوانی بهتر کنار بیایند طریق ب

ي دیگري که توسط شتی، کولی و پاتیلمطالعه
5

در هند صورت گرفته  

ي آموزش جنسی با اي نداشتند که دربارهاست نشان داد که مادران عالقه

ها معتقد بودند که دختران تنها باید آن. دختران خود صحبت کنند

با این حال این مادران قبول . با مادر خود صحبت کنندي قاعدگی درباره

ي دخول و دیگر جوانب شان دربارهداشتند که مهم است تا دختران

ي این مسایل را مربوط به آموزش جنسی آگاه شوند ولی صحبت درباره

).2(آور توصیف نمودند خجالت

- شي رفتار جنسی در کشورهاي در حال توسعه، تحت تاثیر نگرمطالعه

هاي متفاوت و گاهی متضادي در طول تاریخ بوده است و به دلیل 

هاي فرهنگی، معرفی و کاربرد آموزش جنسی در مدارس این محدودیت

پذیرد و صحبت والدین درباره ي مسایل جنسی با کشورها صورت نمی

                                                
4Mahajan and Sharma
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ها این نوع نگرش. شودفرزندان خود، امري غیر عادي محسوب می

- والدین دلیلی نمی. رو به رشد، سیطره دارد ها است که در جوامعمدت

بگیرند و  شان در ارتباط با دخول جنسی و تولید مثل یادبینند که فرزندان

رسد که این موضوع از نقطه نظر جامعه یک تابو میبیشتر بدانند و به نظر 

گذارند که براي ها بر این واقعیت صحه میشود اما آنمحسوب می

ي تغییرات گوناگونی که در دوران است که دربارهنوجوانان بسیار مهم 

- ها را به سمت فعالیت جنسی بیشتر میدهد و تمایل آننوجوانی رخ می

فقدان . ي مهم از زندگی استدوران نوجوانی، یک مرحله. کند، بدانند

- هاي ناخواسته، سقط جنین و بیماريتواند به حاملگیدانش مناسب می

ي این مسایل را با وجوانانی که صحبت دربارهن. هاي مقاربتی منجر شود

ها، کنند، به سمت منابع دیگري مانند فیلموالدین خود، سخت ارزیابی می

این منابع امکان دارد که . روند تا بیشتر بدانندها و غیره میاینترنت، کتاب

. اطالعات صحیحی را در اختیار فرد نگذارد و منجر به آشفتگی فرد شود

بهتر است که اطالعات صحیح و کافی از طریق منابع رسمی به بنابراین، 

  ).2(نوجوانان منتقل شود 

ي دیاالرد اشاره کرده است که تغییرات مهمی در نگرش والدین درباره

با ورود به قرن . شان به وجود آمده استآموزش مسایل جنسی به فرزندان

داده است و بیست و یکم، نگرش والدین از منفی به مثبت تغییر جهت 

بیشتر والدین معتقدند که آموزش مسایل جنسی باید در نظر گرفته شود تا 

اما با این ). 2(اند، در امان بمانند نوجوانانی که از لحاظ جنسی فعال شده

رارا، فرناندز و ویهوجود، پژوهش ویه
1

بیانگر ناتوانی و مشکالت مختلف 

ی فرزندان خود و درخواست ي تربیت جنسها در زمینهوالدین و خانواده

. ها از مراکز آموزشی براي توجه به این حوزه استو انتظار آن

اند که هاي والدین گزارش کردهپژوهشگران مذکور، بر مبناي دیدگاه

ها نسبت به انتقال و آموزش مسایل جنسی به فرزندان خود داراي آن

س و معلمان دهند که مداراعتماد و اطمینان کافی نبوده و ترجیح می

  ).8(اي این کار را انجام دهند حرفه

تواند تنها از طریق افزایش آگاهی و پیشگیري از بارداري نوجوانان نمی

در واقع، میزان زیادي . آموزش جنسی در مدارس مورد توجه قرار گیرد

). 3(شود از آموزش بهداشت یا سالمت جنسی از خانواده آغاز می

افراد براي آموزش در مورد باورهاي  والدین به طور خاص بهترین

). 9(شان هستند خانوادگی در مورد روابط صمیمانه و جنسی به فرزندان

شان را به عنوان یک هاي ساالنه بسیاري از کودکان والدینیابیدر زمینه

این در حالی است که مطالعات . شناسندمنبع مهم براي تربیت جنسی می

شان در مورد قاعدگی تا دختران با والدینسوم اند که یکعملی دریافته

- درصد نوجوانان هرگز با مادران 43کنند و قبل از شروع آن، گفتگو نمی

                                                
1Vieira, Fernandes and Vieira

شان در مورد مسایل جنسی صحبت ها هرگز با پدراندرصد آن 72شان و 

).3(اند نکرده

کنند که والدین نقش بسیار به این ترتیب مطالعات زیادي پیشنهاد می

شان در مورد مسایل جنسی ایفا حبت کردن با کودکانمهمی را در ص

کنند، در این میان، جایگاه مادر بارزتر از دیگران است و بیشتر می

). 1،3،10(گیرند میاي بهداشتی را از مادران خود فرا نوجوانان رفتاره

هاي جنسی مبتنی بر خانواده بر سالمت نوجوانان و ارتباط تاثیر آموزش

  ).11(دین قویا نشان داده شده است صحیح کودك و وال

اي در مطالعه. در ایران، مطالعات محدودي در این زمینه انجام شده است

ي بلوغ و نگرش و ایران نشان داد که سطح دانش دختران درباره

تر از حد ها نسبت به این پدیده، بسیار پایینرفتارهاي صحیح بهداشتی آن

انتقال اطالعات صحیح از والدین به  انتظار است که این امر به علت عدم

چنین بنا بر  یک مطالعه، میانگین میزان توجه هم). 12(باشد دختران می

هاي اصلی تربیت جنسی یعنی بهداشت هاي شهر اصفهان به حوزهخانواده

. تر از سطح متوسط استي جنسی، پایینجنسی، اخالق جنسی و آینده

- ها در زمینهع بیانگر ناتوانی خانوادهنتایج حاصل از این تحقیق، در مجمو

صادق مقدم و همکاران در ). 13(ي تربیت جنسی فرزندان خود است 

تحلیلی - نیازهاي آموزش جنسی والدین را به روش توصیفی 1384سال 

درصد مادران قادر به  9/25بررسی کردند و نتایج نشان داد که تنها 

نتایج، اهمیت آموزش . ندشان بودپاسخگویی صحیح به سئواالت فرزندان

ي دیگري در کرمان  مطالعه).  14(دهد و توانمندسازي مادران را نشان می

دهد که اکثریت والدین، نگرش منفی نسبت به آموزش جنسی نشان می

نتایج این مطالعه، تغییر نگرش در سطوح اجتماعی و . شان داشتندنوجوانان

کالنتري و ). 15(کند پیشنهاد میافزایش اطالعات والدین در این زمینه را 

اي در خصوص تجارب مادران گرگانی از آموزش همکاران در مطالعه

گیرند که با وجود تمام شان نتیجه میبلوغ و مسایل جنسی به دختران

چنان ي ایران، همتحوالت فرهنگی در خصوص موضوع بلوغ در جامعه

ع بلوغ با احتیاط ها با موضوفرهنگ عرفی غالب در جامعه و خانواده

).12(کند شدید و به صورت خاموش برخورد می

دهد که نگرش والدین به آموزش مسایل مطالعات ذکر شده نشان می

جنسی در سطحی پایین یا متوسط قرار دارد و از طرفی به دلیل ضعف 

سیستم آموزش رسمی در مدارس نیز تنها منبع رسمی براي انتقال این 

- لذا کشف نگرش. ه خصوص مادران خواهند بوداطالعات، والدین و ب

هاي واقعی والدین نسبت به نوع اطالعاتی که در مورد مسایل جنسی 

ها از باورهاي هاي آنکنند و تاثیرپذیري ایدهشان فراهم میبراي فرزندان

بنابراین این . رسدفرهنگی و مذهبی در این مورد ضروري به نظر می
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بهجنسیمسایلب مادران از آموزشپژوهش با هدف درك عمیق تجار

  .شدشان انجامدختران نوجوان

  کارروش

روشازشانفرزندانجنسیتربیتبهنسبتوالدیننگرشکشفبراي

پدیدارشناسینوعازوکیفیتحقیق
1

کیفیتحقیقروش. شداستفاده

کنندگان مفید به دست آوردن اطالعات عمیق و غنی از شرکتبراي

- شود، بنابراین مناسبهاي انسانی توجه میبه کلیت پدیده است و در آن

در). 12(شود ي تجارب انسانی محسوب میترین روش براي مطالعه

آنکهافراديازرااطالعاتپژوهشگرنیزپدیدارشناسیيمطالعه

مرکبتوصیفیبهوکردهآوريجمعاندکردهتجربهراخاصيپدیده

توصیفراشانتجربهکهافراديتمامیدیدازتجربهيجوهرهمورددر

افرادتجاربمشتركوجهبرپدیدارشناسنوعیبه. رسدمیاند،نموده

هدفکهنمودعنوانتوانمی. داردتمرکزخاصيپدیدهآنمورددر

مورديپدیدهمورددرمتعددافرادتجاربکاهشپدیدارشناسی،اصلی

است پدیدهآنمورددراساسیبنیاديتوصیفیکسمتبهبررسی

)16.(  

شهري ساکنساله18تا11دخترنوجوانانمادرانتمامتحقیقيجامعه

گیري مبتنی بر هدفدر این مطالعه از روش نمونه. مشهد بودند
2

براي  

ي انتخاب فرد در این روش، پایه. کنندگان استفاده شدانتخاب شرکت

ي مورد نظر و هدف او از پدیدهبراي شرکت در پژوهش، اطالعات غنی 

نبودآنهدفطرحایندرکهجاآناز). 17(گردآوري اطالعات است 

دهیمتعمیماست،شدهاستخراجآنازنمونهکهجمعیتیبهرانتایجکه

تاگیرينمونهلذابود،والدینتجاربازايگستردهکشفهدفبلکه

مصاحبهسهازپسکهطوريبهیافت،ادامهاشباع،حدبهرسیدنزمان

به. یافتخاتمهگیرينمونهبود،قبلیهايدادهتکرارهادادههاآندرکه

18تا11دختراننفر از مادران13ازحاضرپژوهشينمونهترتیباین

حضورمشهدشهرعمومیهايمحیطدرشده است کهتشکیلايساله

دررسانیاطالعطریقازکهبودشیوهاینبهگیرينمونهفرایند. داشتند

شرکتبرايبودندشرایطواجدکهمادرانیازمجازيفضايهايگروه

برعالوهپژوهشبهورودهايمالك. آمدعملبهدعوتپژوهشدر

ومصاحبهانجامبهتمایلساله،18الی11دخترفرزندیکحداقلداشتن

  .بودجنسیمسایلآموزشمورددرخودهايتجربهبیان

ساختاریافته استفاده شد ي نیمهها از روش مصاحبهآوري دادهبراي جمع

- پذیر و اکتشافی در پژوهشاي انعطافکه به دلیل فراهم آوردن مکالمه

فردهربرايمصاحبه،اجرايازقبل). 18(هاي کیفی مناسب است 

                                                
1Phenomenological
2Purposive Sampling

پژوهشگرانتوسطپژوهشيدربارهمختصريتوضیحشوندهمصاحبه

سن،مورددراطالعاتیشاملفرمیکنندگانشرکتوشدایهار

دخترسنوشغلیوضعیتتاهل،مدتتاهل،وضعیتتحصیالت،

ازهامصاحبهاینانجامدراخالقیمالحظات.کردندپرراشاننوجوان

ناشیکهچرابودتوجهموردمهمموضوعیيمنزلهبهپژوهشیتیمسوي

ازبسیاريکهاستاجتماعیزندگیازايحوزهحساسیتوطبیعتاز

شورايازمجوزاخذازدانند لذا پسمیخصوصیايحوزهراآنافراد

دانشگاهشناسیروانوتربیتیعلوميدانشکدهشناسیروانگروهاخالقی

صورتبهاخالقیتعهدرعایتها نیزمصاحبهجریاندرمشهد،فردوسی

دلخواهزماندرگیريکنارهحقها،دادهبودنمحرمانهآگاهانه،رضایت

  .رسیدکنندگانمشارکتکتبیتاییدبهصداضبطياجازهو

دخترباجنسیمسایلبارابطهدرآیا"کهبوداینمصاحبهاصلیسئوال

برايکاوشیهايسئوالازآنازپسو. "چرا؟کنید؟میصحبتخود

توسطهامصاحبه. شداستفادهتجربهاستخراجوهامصاحبهشدنترعمیق

ضبطهاتمام مصاحبهوشدندانجامحاضرتحقیقپژوهشگرانازیکی

هامصاحبهمتنازپژوهشتیماعضايتوسطزمانهموشدهصوتی

شدهبرداريیادداشتهايمصاحبهآنازپس. شدبرداريیادداشت

. گردداصالحهاآناشتباهاتتاشدکنترلکنندگانمصاحبهتوسط

شناسی دانشگاه ي علوم تربیتی و روانکلینیک دانشکدهدرهامصاحبه

بهدقیقه 60تا  45متوسططوربهمصاحبههروشدفردوسی مشهد انجام

چنان تماسگیريپیفرصتکنندگانشرکتبهدر ضمن. انجامیدطول

هدادبگذارند،اختیاردرراشانتجاربازبیشترياطالعاتبخواهندچه

  .شد

مورسمحتوايتحلیلروشازهادادهتحلیلجهت
3

تحلیل. شداستفاده

برايمناسبیروشوداردهاپژوهشدرارزشمنديجایگاهمحتوا

براينوشتارهامحتوايروشایندر.استکیفیروشدرپژوهشگران

دارندوجودهادادهبیندرکهالگوهاییواصلیهايمایهدروناستخراج

- مصاحبه - 1:پژوهشگرمنظوربه این. گیرندمیقرارتحلیلوتجزیهمورد

چندینراهانوشتهدستمتنودهدمیگوشدقتبهنوبتچنددرراها

وروخوانیبارچندینشدهبردارينسخهمتن - 2. کندمیمروربار

بهمهمهايقسمت -3. شوندمیمتمایزهاقسمتسایرازمهمهايقسمت

) مایهدرونیاتم(دارمعنیودهندهتشکیلواحدهايترینکوچک

- میمرورکلماتاینسپستهیه،هاتمازفهرستی - 4. شودمیشکسته

بر اساسوگرددمشخصوروشنهاآنمفهومومعنادرشباهتتاشوند

همانيادامهدر - 5. گیرندمیقرارزیرطبقهیکدرها،تمبینمحوریت

قرارطبقهیکدرهمبهمربوطهايزیرطبقهاستقرایی،وکاهشیجریان

                                                
3Morse Content Analysis



  انو همکارالهه عابدینی                                               

. بودند پزشک نفر 2 و داراي مدرك دکترا نفر 2 کارشناسی ارشد،

  .بودند دارخانه بقیه و شاغل 

 آموزش شامل اصلی مضمون 4 مادران با شده انجام هايمصاحبه

 مناسب سن جنسی، يرابطه يدرباره آموزش قاعدگی، و

 جنسی، مسایل آموزش براي مناسب فرد و جنسی مسایل

- هر یک از این مضامین به طبقات و زیرطبقاتی تقسیم شده

  .اندها ذکر شدههر یک از آن 1اند که در شکل 

 با جنسی مسایل با رابطه در آیا که شدمی پرسیده مادران

 و صریح طور به معموال هاآن نه؟، یا کنندمی صحبت شان

 آغاز شاندختران در قاعدگی خاص طور به و بلوغ يمسئله

 سمت به کنندهمصاحبه توسط وقتی سپس و کردندمی

 از آگاهی لزوم عدم یا لزوم مثل جنسی مسایل سایر به

 گاه آن شدند،می هدایت جنسی رفتار جوانب سایر و 

 و کرده صحبت هاییآموزش چنین ضرورت عدم یا ضرورت

 و تجارب تدریج به نیز مصاحبه پیشروي با .کردندمی بیان

 طور به هاییآموزش چنین براي مناسب سن خصوص در

- نوجوان دختر با را مسایل این باید که کسی عنوان به مناسب

  .آمد دست به دانند،می مناسب که هاییشیوه چنینهم کند،

مضامین، طبقات و زیرطبقات تجارب مادران از آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان

 مادر خود که ايتجربه حتی و گرفتندمی عهده بر قاعدگی

 مطلع چگونه که این( است داشته قاعدگی و رسیدن بلوغ

                                             1395 مردادو  تیر، )4( 18ي اصول بهداشت روانی، سال 

 بین در هاادغام و یکدیگر روي طبقات لغزیدن مرورها،

 نهایت در تا شودمی تکرار آن قدر نهایی، هايطبقه

 يدرباره رضایت احساس و هاداده بین در قبول قابل

  ).12(برسند 

 هاي زیرروش از پژوهش فوق تحلیل به اعتماد قابلیت

کنندگانمشارکت بازنگري
1

 اصالح و تایید براي 

- شرکت از نفر 5 از که ترتیب این به .هابنديطبقه

 و کرده ارایه هاداده تفسیر به را بازخوردهاي خود 

 یا هست هاآن تجارب يکنندهمنعکس ما تفسیرهاي

هانمونه در گوناگونی حداکثر
2

 و هاداده زمانهم تحلیل ،

- جمع براي مناسب و کافی زمان دادن و پژوهش تکمیل

 سنی میانگین داراي حاضر پژوهش در کنندهشرکت

 تاهل زمان مدت میانگین. سال بودند 67/4 معیار انحراف

 سنی میانگین چنینهم. سال بود 26/3 معیار انحراف

 نفر 2 تعداد. سال بود 29/1 معیار انحراف با سال 13

 کارشناسی، نفر 3 دیپلم، نفر 2 سیکل، تحصیلی مدرك

                                                
1Participant Checking
2Maximum Variation of Sampling

کارشناسی ارشد، نفر 2

 مادران، از نفر 6

مصاحبه متن از

و بلوغ يدرباره

مسایل آموزش براي

هر یک از این مضامین به طبقات و زیرطبقاتی تقسیم شده .شد استخراج

اند که در شکل 

مادران از وقتی

شاننوجوان دختران

مسئله به مشخص

می دادن پاسخ به

به راجع صحبت

 جنسی يرابطه

ضرورت به راجع

بیان را خود دالیل

در هاآن يایده

مناسب فرد و کلی

کند، مطرح شان

  

مضامین، طبقات و زیرطبقات تجارب مادران از آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان -1 شکل

 ناخودآگاه طور به مادران: قاعدگی و بلوغ ي درباره

 و بلوغ يمرحله به ورود براي را خود دختر فرزند کردن

قاعدگی خاص طور به

بلوغ به زمان در

ي اصول بهداشت روانی، سال  جلهم 206

مرورها، این. گیرندمی

طبقه و اولیه هاينوشته

قابل ثبات به پژوهشگران

برسند  هازیرطبقه و هاطبقه

قابلیت رعایت منظور به

بازنگري - الف: شد استفاده

طبقه و کدها احتمالی

 تا خواستیم کنندگان

تفسیرهاي آیا که کنند تصدیق

حداکثر رعایت - نه؟ ب

تکمیل براي بازخورد

  .)18(ها داده آوري

  نتایج

شرکت مادران ينمونه

انحراف سال با 37/40

انحراف با سال 02/15 هاآن

37/13 نوجوان دختران

مدرك داراي مادران از

  

درباره آموزش - الف

کردن آماده مسئولیت
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در) شدهدادهاوبهحسیچهوهنگامیچهدرکسی،چهتوسطشده،

به. استبودهتاثیرگذاربسیارخود،دختربهبلوغبهمربوطمسایلانتقال

گفتبهمخودمبلوغهنگاممادرم":کهکردمطرحمادريمثالعنوان

حسهمانکردمسعیهممنوايشدهخانمخودتبرايدیگرتوکه

دیگرمادريیاو"کنممنتقلدخترمبهراغرورونفسبهاعتمادخوب

بودم،خجالتوعذابدراتفاقاینازخیلیخودمچون":داشتبیان

اینگفتماوبهوکندتجربهرابدهايحساینهمدخترمنداشتمدوست

مضموناین."افتدمیاتفاقدختريهربرايواستطبیعیايمسئله

بهقاعدگیوبلوغآموزشضرورتازمادرانکهدالیلیيعمدهاصلی

  :شدشاملرازیريطبقهسهکردند،میمطرحشاندختران

برايراشاندختراننمودنآمادهمادراناغلب:نشدنغافلگیر - 1

بهبلوغسنبهورودازقبلراهاآنودانستهخودوظایفازقاعدگی

مادرانازیکیمثال. کردندمیآمادهاتفاقاینازنشدنغافلگیرمنظور

بدونهونخورهجاوافتاداتفاقاینوقتینترسهکهاینبراي": داشتبیان

  ."نیفتادهاتفاقغریبیوعجیبچیزکه

درمادرانآموزشدرکهموضوعاتیازیکی:شرعیمسائلرعایت - 2

اینمانند. بوداسالمیشرعینکاترعایتداشت،عمومیتدوراناین

نیزآنازپسوبخواندنمازتواندنمیدورهایندرکهگفتماوبه":که

روپاکیونجسیچطورکهدادمتوضیحبهش"،"کندغسلحتماباید

  ."کنهرعایت

مورددرآموزشهنگاممادران:ايتغذیهوپزشکینکاترعایت - 3

غذاییيبرنامهرعایتدوره،اینمدتطولبهداشتی،مسایلبهقاعدگی

به":کهکردندمیبیانگونهاینمادرهامثال. کردندمیاشاره... و خاص

بهترهوطبیعیهدورانایندرشکموکمردردکهدادمتوضیحدخترم

بهداشتیمسایلقاعدگی،مدتطولمورددر"یا"نخورهسردغذاي

  ."دادمتوضیحبراشبهداشتینوارتعویضواستحمامزمانمدتمثل

خودآگاهطوربهمعموالمادران:جنسیيرابطهيدربارهآموزش - ب

بهمربوطمسایلوجنسیيرابطهبهراجعدادنآگاهیازخودتجارببه

صحبتکنندهمصاحبهباجنسیرفتارهايهايجنبهسایریاجنسیآمیزش

مسایلیچنینکردنمطرحضرورتبهراجعکههنگامیمگرکردند،نمی

اینبههاآن"نه"یا"آري"پاسخمبنايبرکهشدمیسئوالهاآناز

يدربارهآموزشضرورت"يطبقهدوبهاصلیمضموناینپرسش،

"جنسیيرابطهيدربارهآموزشضرورتعدم"و"جنسیيرابطه

مادرانسويازشدهارایهدالیلمبنايبرهاآنازیکهرکهشدتقسیم

  .شدندتقسیمآیندمیادامهدرکهزیرطبقاتیبه

  :جنسیيرابطهيدربارهآموزشضرورت) 1

  معتقدمادرانازبعضی:امروزمجازيدنیايدرزندگیالزامات)1/1

خصوصبهمجازيدنیايطریقازکهفراوانیاطالعاتعلتبهکهبودن

کهاستضروريشود،میمنتقلشانفرزندانبههارسانهسایرواینترنت

صحیحطوربهرااطالعاتایناعتمادقابلمرجعیکعنوانبهنیزهاآن

: کهکردمطرحمادريمثالعنوانبه. دهندقرارشانفرزنداناختیاردر

ودارنددسترسیمجازيفضايواینترنتبههابچهامروزدنیايدر"

ایندرمناگرومیشهسرازیرهااونسمتبهمسایلبهمربوطاطالعات

ايدیگهجايازاشتباهیاطالعاتممکنهنگمچیزيهیچبهشرابطه

طریقازغربفرهنگ": گفتمیدیگرمادريیاو"بشهدادهبهش

اینمتوجهرودخترمبایدمنرسیده،ماکشوربهاینترنتوماهواره

  ."بکنممخالفجنسبايرابطهمورددرهاتفاوت

بهمادران :مخالفجنسبرابردرواجتماعدرخودازمحافظت) 2/1

- آسیبومخالفجنسمقابلدرجسمیوروانیصدماتازترسسبب

فرزندمورددرهایینگرانیاطالعی،کمعلتبهشانفرزندانبودنپذیر

بفهمهالزمهدخترم":کهکردندمیمطرحمثالبرايودارندخوددختر

ایندربهشممکنههمجامعهتويوکنهمراقبتبدنشازبایدچطورکه

"بدونهروابطاینمورددرکهبهترهخاطرهمینبهبشهپیشنهاداتیموارد

اذیتیوآزارموردونخورهگولتابدونهرومسایلجوراینباید"یاو

  ."نگیرهقرار

- میمطرحرامسئلهاینمادرانازکمیتعداد :جنسیمیلکنترل) 3/1

خواهندجنسیامیالدچاردورانایندرشانفرزندانباالخرهکهکردند

درکنند،صحبتشاندخترانبامسایلگونهاینبهراجعهاآناگروشد

مثالبراي. کردخواهندکنترلراخودامیالترراحتنیزهاآنمقابل،

صحبتدخترمباجنسیمسایلبهراجعمنوقتی":کهکردبیانمادري

بدمموردایندرصحیحیاطالعاتوکنمکمکبهشتونممیکنممی

  ."کنهکنترلروامیالشچطورکه

ازبعضی:زناشوییزندگیبهورودبرايصحیحاطالعاتداشتن) 4/1

نقشپذیرشوآمادگیبرايراجنسیيرابطهبهراجعصحبتمادران

بهخصوصایندراغلبودانستندمیضروريشانفرزنداندرجنسیتی

بیانمادرانازیکیمثال. کردندمیرجوعموردایندرخودتجارب

خیلیوبودنگفتهبهمهیچیمامانمکردنعروسکهرومن":کهداشت

حساینهمدخترمکهندارمدوستوخوردمآسیبوداشتمبديحس

موردایندرنیزدیگرمادري."کنمشآمادهکهالزمهوکنهتجربهرو

داشتهآمادگیوبدونهاياندازهتاروابطاینمورددرباید":کهگفت

همرواونهاينیازترراحتوببرهلذتهمسرشبابودنازبتونهتاباشه

  ."کنهبرآورده

  :جنسیيرابطهيدربارهآموزشضرورتعدم) 2

  برايلزومیکهمادرانیازبعضی:هاحرمتشدنشکسته)1/2
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مطرحراایندیدند،نمیجنسیيرابطهيدربارهمستقیمهايآموزش

آشنایان،ودوستانطریقازمستقیمغیرطوربهشانفرزندانکهکردندمی

باهاآنکهندارددلیلوشوندمیآشنامسایلاینبا... و هافیلمها،کتاب

به. بشکنندراشانفرزندانوخودبینحریممسایل،اینکردنمطرح

پررووواردترندمسایلاینبهماازپسرهاودخترهااالن":مثالعنوان

جایگاه"و یا"کنمصحبتباهاشمسایلاینمورددرهممناگرمیشه

  ."میرهبینازمابینحیاييپردهومیشهدارخدشهمادر،عنوانبهمن

مسایلکردنمطرحمادرانازتعدادي:زودرسبلوغبهرسیدن) 2/2

کهبودندمعتقدچوندانستندنمیضروريراجنسیيرابطهبهمربوط

مطلعمقابلدرواندازدمیتعویقبهرابلوغمسایل،اینازآگاهیعدم

. شدخواهدشاندختراندرزودرسبلوغسببروابطگونهاینازشدن

چیزيروابطاینمورددرمناگر ": کردمطرحمادريمثالعنوانبه

  ."بشهبالغزودترمیشهباعثبگمبهش

ازصحبتکهبودندمعتقدمادرانازبرخی:شدنتحریکبیشتر) 3/2

وکندمیایجادفکريدرگیريومشغلهشانفرزندانبرايمسایلاین

:کهکردندمطرحهاآنمثالعنوانبه. شودمیهاآنجنسیتحریکسبب

اجازهبهشکهمونهمیاینمثلکنمصحبتباهاشموردایندراگر"

بهتره":یاو"کنهتحریکروخودشوکنهفکرمسایلاینمورددربدم

تويمیشهباعثبراشهااونکردنبازچونبمونهخاموشمسایلاین

  ."بشهترسختهمکنترلشوبشهتحریکبیشتروبرهفروتخیالت

آموزشمورددرمادران:جنسیمسایلآموزشبرايمناسبسن -ج

برايودانندمیمناسبرامختلفیسنیمقاطعجنسی،مختلفمسایل

ایندالیلهمینبر اساسکهکنندمیمطرحرامختلفیدالیلهاآن

  :استشدهتقسیمطبقهسهبهمضمون

ازبعضیيدربارهآموزشمعتقدندمادرانازکمیتعداد:کودکی - 1

وازدواججنس،دوکالبدشناسیهايتفاوتمثلابتداییجنسیمسایل

مادريمثالعنوانبه. شودآغازکودکیدورانازبایدشدنداربچه

کودکیازبایدمسایلاینمورددرکردنصحبت": کردمیمطرح

وقتیواقعامنکنه،پیداادامهزندگیازمقطعهربامتناسبوبشهشروع

بهشچیدونستمنمیمیاددنیاکجاازبچهپرسیدمیوبودکوچیک

کهمشاهداتیباکودکیازمندختر": کردبیاندیگرمادريیاو"بگم

وشدآشنامسایلاینباابتداییخیلیطوربهداشتحیواناتآمیزشاز

هازمینهایندرمااین کهبرايشدبابیهاآموزشهمینکنممیفکر

  ."باشیمداشتههمباخوبیيرابطه

بهرانوجوانیوبلوغسننیزمادرانازبعضی): بلوغسن(نوجوانی - 2

کردنمطرحبرايسنترینمناسبداردکهماهیتیوهاویژگیيواسطه

:کهکردندمیمطرحمادرانمثالبراي. دانستندمیجنسیمسایل

سالدوبهنسبتجنسیمسایليدربارهکنجکاویشکنممیاحساس"

و"بگیرهصحیحاطالعاتکهزمان مناسبیهاالنوشدهبیشترکامالقبلش

خودشازبتونهکهکنهمیکمکنوجوانیازالزمهايآموزش"یا 

  ."بیادکناردرستمیشهمواجهباهاشونکهمسایلیباوکنهمراقبت

يدربارهآموزشبرايضرورتیکهمادرانیتمام: ازدواجزمان - 3

زمانتابایدآموزشاینکهبودندمعتقددیدند،نمیجنسیيرابطه

: کهکردمطرحمادريمثالبراي. بیفتدتعویقبهازدواجبرايآمادگی

هاآنبرايازدواجازقبلیادانشگاهدرکههاییکالسطریقازدخترم"

نیازيزمانایناززودتروشودمیآشنامسایلاینباشودمیگذاشته

  ."نیست

اینبهپاسخدرمادران: جنسیمسایلآموزشبرايمناسبفرد - د

ودانندمیمناسبجنسیمسایلآموزشبرايراکسیچه"کهسئوال

کهدانستندمیفردترینمناسبرامتفاوتیافرادمختلف،دالیلبه"چرا؟

- میمجزايطبقهسهشاملاصلیمضموناینهاآنهايپاسخمبنايبر

  .بینیدمیادامهدرکهشود

يعهدهازخوبیبهخودشانکهبودندمعتقدمادرانازبعضی: مادر - 1

ایندانندمیصالحونیازکهطوريبهتوانندمیوآیندمیبروظیفهاین

به. باشندهاآنسئواالتپاسخگويوکردهمطرحشاندخترانبارامسایل

مطرحباهاشرومسایلاینخودممن":کهکردبیانمادريمثالعنوان

اومدپیشبراشايمسئلهاگروبشهفراهماعتمادشيزمینهتاکنممی

  ."نیستاونبهمنازنزدیکترکسهیچچونبگهخودمبهبیادبتونه

ایندرکافیاطالعاتنداشتندلیلبهمادرانازخیلی: مشاور - 2

رامتخصصینومدرسهمشاورانشان،فرزنداننیازنشناختنوهازمینه

مادريمثالبراي. دانستندمیمسایلاینآموزشبرايافرادترینمناسب

وندارمزمینهایندرروزيبهوکافیاطالعاتمن": کهکردمطرح

خیلیوبکنمباهاشروهاصحبتاینکهبهترهچطوردقیقاکهدونمنمی

  ."کنهکمکبهشزمینهایندرمتخصصیامشاوریککهبهتره

مادرانازکمیتعداد: خانوادهاعتمادموردوصمیمیافرادازیکی - 3

ازیکیودخترشانبینبیشترصمیمیتوجودعلتبهکهکردندمطرح

صحبتدرخودشانحیايوخجالتدلیلبهیاوفامیلیاخانوادهافراد

افرادازیکیکهدهندمیترجیحفرزندشان،بامسایلاینبهراجعکردن

مثالبراي. بکندراکاراینهستهماعتمادشانموردالبتهکهخانواده

مسایلشبیشترودارهنزدیکیيرابطهشخالهبااون": کردمطرحمادري

مورددرمبچهبانمیشهروممنوکنهمیمطرحاونباموردایندررو

  ."کنمصحبتجنسیمسایل

  بحث 

  مسایلآموزشازمادرانيتجربهعمیقدركهدفباحاضرپژوهش
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هاي آن که تحت تاثیر شان انجام شد و یافتهجنسی به دختران نوجوان

4کنندگان قرار داشت، در قالب باورهاي فرهنگی و مذهبی شرکت

آموزش": بودند ازعبارتندمضامیناین. اصلی ارایه گردیدمضمون

سن"،"جنسیيرابطهيدربارهآموزش"،"قاعدگیوبلوغيدرباره

مسایلآموزشبرايمناسبفرد"و"جنسیمسایلآموزشبرايمناسب

  ."جنسی

طوربهوبلوغيمسئلهباجنسیمسایليدربارهآموزشبحثآغاز

"قاعدگیوبلوغيدربارهآموزش"مضمونواقعدروقاعدگیخاص

غیر صورتبهکههستندمادراناینحاضرحالدرکهاستایننشانگر

حالیدراین. دارندعهدهبررادخترانبلوغآموزشيوظیفهرسمی

جایگاهمادرانکهدهندمینشانزمینهایندرنیزمطالعاتیکهاست

نوجوانانبیشترودارندموردایندرشانفرزندانباصحبتدرمشخصی

از). 1،3،10،12،19(گیرند فرامیخودمادرانازرابهداشتیرفتارهاي

يمسئلهبرپژوهشدرکنندهشرکتمادرانياولیهتاکیددیگر،طرف

باجنسیمسایلبارابطهدرچگونه"کهاینبهپاسخدرقاعدگیوبلوغ

يدهندهنشانتلویحیطوربهتواندمی،"کنند؟میصحبتشاندختران

هايجنبهسایرقاعدگیوبلوغيمسئلهنوجوانیيدورهدرکهباشداین

هايتعریفبربناکهحالیدردهد،میقرارالشعاعتحتراجنسیمسایل

جنسی،يرابطهيدربارهپایهاطالعاتشاملجنسیآموزشيشدهارایه

بارداري،ازپیشگیريوسایلازاستفادهصحیحروشتناسلی،سالمت

درمادرانبراياما)2(شود مینیز... وجنینسقطيدربارهآگاهی

- آموزشوفرهنگیموانعدلیلبهگاهیونداردقرارآموزشیاولویت

تاکیدموردکمترمخالفجنسباروابطحدودمورددرمذهبیهاي

  .گیردمیقرار

وبلوغيدربارهآموزش"مضمونطبقاتازیکیحاضريمطالعهدر

درمذهبیعواملتاثیرنشانگرکهبودشرعیمسایلرعایت،"قاعدگی

نیزدیگرايمطالعهدرکهطوريبهباشد،میمادرانآموزشدهیجهت

  ).20(باشد میبلوغدورانضرورينیازهايازکهاستشدهدادهنشان

ازبعضیکهاستاینحاضرپژوهشدرتوجهجالبنتایجازیکی

ازرا"مخالفجنسبرابردرواجتماعدرخودازمحافظت"مادران

اند،کردهمطرح"جنسیيرابطهيدربارهآموزشضرورت"دالیلجمله

استشدهبیانخوییمرقاتیوسیستانینورييمطالعهدرکهحالیدر

يدربارهآموزشازهاآنموردایندرمادرانذهنینگرانیوجودباکه

دانستند میجنسیآموزشاولویتآخرینراآنورفتهطفرهروابطاین

مورددرمادرانازبرخیکهدیگريدلیلمورددرچنینهم). 20(

مطرححاضريمطالعهدر"جنسیيرابطهيدربارهآموزشضرورت"

درزندگیالزامات"هاآنکهترتیباینهمین طور است، بهاند،کرده

- میدلیلیراهارسانهسایرواینترنتبهدسترسیو"امروزمجازيدنیاي

مقابلدراعتماد،قابلمرجعیکعنوانبهبایدکهاینبردانستند

کهاستحالیدراین. دهندقرارشانفرزنداناختیاردرصحیحاطالعاتی

نوجوانانکهدهدمینشانهنديجامعهدرشارماوماهاجانيمطالعه

دستبهبرايوالدینازجنسیاطالعاتدریافتدرناکامیازپس

روندمیمنابعیسایرواینترنتسمتبهخوداطالعاتگونهاینآوردن

با). 7(دارد وجودهاآنازاشتباهونامعتبرهايپاسخدریافتاحتمالکه

يدربارهآموزشضرورت"دالیلجملهازمادرانبرخیکهاینوجود

ولیدانستندمیشانفرزندان"جنسیمیلکنترل"را"جنسیيرابطه

آموزشبرايضرورتیکهمادرانیسويازشدهمطرحدالیليعمده

بیشتر"و"زودرسبلوغبهرسیدن"دیدند،نمیجنسیيرابطهيدرباره

ومادرانایندراطالعاتکمبودنشانگرتواندمیکهبود"شدنتحریک

- فرهنگدرتحقیقاتنتایجزیرا. باشدفرهنگیغلطباورهايتاثیراتیا

اینمورددرکودکانباصحبتتنهانهکهدهدمینشانغربیهاي

راآنبلکهدهدنمیافزایشجوانانبیندرراجنسیهايفعالیتمسایل،

  ).3- 5(اندازد میتاخیربه

کهحالیدرکهاستاینحاضرپژوهشدراهمیتحایزنتایجازیکی

وبلوغيدورهرا"جنسیمسایلآموزشبرايمناسبسن"مادراناکثر

يدربارهآموزشداشتنداعتقادمادرانازبرخیولیدانستندمینوجوانی

يزمینهکهشودآغازابتداییطوربهکودکیيدورهازبایدمسایلاین

بعديمقاطعدربیشترآموزشبرايکودكومادرتعامالتدرراالزم

برمبتنیجنسیهايآموزشتاثیریافته،اینباسوهم. کندمیفراهم

نشانقویاوالدینوکودكصحیحارتباطونوجوانانسالمتبرخانواده

  ).11(است شدهداده

جنسیمسایليدربارهآموزشدرمادرانازبرخیکهاینوجودبا

پاسخدرحاضرپژوهشمادرانازبسیارياماکردندمیکفایتاحساس

وکردهمطرحرا"مشاور"،"جنسیمسایلآموزشبرايمناسبفرد"به

هايشیوهازناآگاهیوزمینهایندرخوداطالعاتکمبودراآنعلل

سایردرکهاينتیجه. کردندمیبیانموردایندراطالعاتانتقالصحیح

بر مبنايکهانددادهنشانواستشدهگزارشزمینهایندرمطالعات

ايحرفهمعلمانومدارسکهدهندمیترجیحهاآنوالدین،هايدیدگاه

کنند اقدامشانفرزندانبهجنسیمسایلآموزشوانتقالبهنسبت

وشرمدلیلبهنیزمادرانازکمیتعدادکهاستذکرقابلالبته). 8،21(

- زمینهایندرشانفرزندانبهاعتمادموردافراديکهدادندمیترجیححیا

استشدهاشارهآنبهنیزدیگرمطالعاتدرکهعاملیدهند،آموزشها

  ).2،12(دانست فرهنگیعواملازناشیراآنتوانمیو

  آموزشوسیعموضوعبراستکوچکیيمقدمهحاضر،پژوهش



  انو همکارالهه عابدینی                                                                                    1395مردادو  تیر، )4(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 210

هايپژوهشمستلزممسئله،اینتردقیقشناختبه یقینجنسی،مسایل

ازمذکوريمسئلهبهفقطحاضرپژوهشدر. استحیطهایندربیشتر

شهرمناطقازبرخیدروداشتهساله18تا11دخترکهمادرانیمنظر

مسایلموضوعکهجاآنازچنینهم. شدپرداختهبودند،ساکنمشهد

خاصیحساسیتداراياجتماعیوفرهنگینظرازمايجامعهدرجنسی

خودداريمصاحبهدرخودتجاربکاملبیانازمادرانازبرخیاست،

وطراحی .باشدمیپژوهشاینهايمحدودیتيجملهازکهکردند

لزومومادرانآگاهیسطحارتقايجهتآموزشیمداخالتاجراي

بهترگیرينتیجهبرايراستاایندرمدرسهوخانههمراهیوهماهنگی

آتیپژوهشیهايطرحدرکهشودمیپیشنهادچنینهم. گرددمیپیشنهاد

هايآموزشازنوجوانانهايتجربهازهادادهغنايبرافزودنمنظوربه

  .گیرندقرارپژوهشموردنیزپسرانوشوداستفادهنیزشانوالدین

  گیرينتیجه

فرهنگیتحوالتتماموجوددهد که باهاي این پژوهش نشان مییافته

درآنازهایینمونهکههاخانوادهدرجنسیمسایلآموزشخصوصدر

وجامعهدرعرفیفرهنگچنانهمشدند،مالحظهحاضرپژوهشمادران

برخوردشدیداحتیاطباجنسیمسایلآموزشجوانببعضیباهاخانواده

نقشنشانگرمطالعاتازبسیاريکهاینوجودباکهطوريبه.کندمی

ایندرمادرانباشند،میمسایلگونهاینآموزشدرمادرانيبرجسته

.کنندمیکفایتعدماحساسحیطه،

  ضمیمه

  ي اجرا شده در پژوهشساختاریافتهي نیمهنمونه سئواالت مصاحبه

گذاشتهسرپشتراکودکیدورانشمافرزنددانیدمیکهطورهمان

متفاوتدنیاییاست،شده"نوجوانی"نامبهجدیديدنیايواردواست

تغییراتیازیکی. ...بسیار سئواالتبااستکردهتجربهتا کنونآن چهبا

واستبلوغيمسئلهشودمیمواجهآنبانوجوانیدوراندرمافرزندکه

شماباداشتمدوست... استقاعدگیخاص،يمسئلهدخترهاباارتباطدر

  داشتهموضوعاینازفرزندتانوخودتجربیاتمورددرگفتگوییوگپ

  

  .باشم

  نه؟/بلیچرا؟اید؟کردهصحبتخودفرزندباارتباطایندر

اید؟دادهبرایشتوضیحاتیچه- 

شد؟ایجادفرزندتاندراحساسیچهشماتوضیحاتموقع- 

چیست؟قاعدگیيمسئلهبهزنیکعنوانبهشماحس- 

يمسئلهکردنمطرحبرايمادرهايصحبتبیندرپلیکردنپیدا(- 

ودخترتانوخودتانبینخصوصیاز دنیاي": مثالعنوانجنسی، به

این دنیايببیند گفتید؟ درراآننبایدکسیهرکهخصوصینواحی

نواحیبهمربوطکهجنسیمسایلباارتباطدرگاههیچخصوصی

  )"اید؟کردهصحبتشود،میاوخصوصی

  کردید؟صحبتاوبامسایلیچهباارتباطدربیشتر- 

آگاهیجنسی،مسایلباارتباطدرشمافرزندکهاستنیازيچه- 

  باشد؟داشته

چهفرزندتانبهجنسیمسایلآموزشبرايمناسبسنشمانظربه- 

  چرا؟است؟زمانی

شماآیانباشد،بحثيکنندهشروعجنسی،مسایلباارتباطدراواگر- 

  شوید؟میقدمپیشمسایل،اینبهپرداختنبراي

فرزندشتاباشدداشتههاییویژگیچهبایدوالدیکشمانظربه- 

  بگیرد؟کمکاوازجنسیيحیطهدرخودسئواالتباارتباطدربتواند

  چیست؟مشاورومدرسهطریقازمطالباینانتقاليدربارهشمانظر- 

شماباخودبااليجنسیمیلباارتباطدرشمافرزندکنیدتصور- 

بهراهکاريچه... استشدهآزاردهندهکهکندمیبیانوکندمیصحبت

  دهید؟میپیشنهاداو

دارد؟کنجکاويجنسیمسایلباارتباطدرشمافرزندکنیدمیفکر- 

خودکنجکاوياینمنابعیچهازدهید؟میپاسخاوکنجکاويبهچگونه

  کند؟میارضارا

کنندنمیصحبتخودفرزندانباجنسیمسایلباارتباطدرکهوالدینی

  دهند؟میارایهرادالیلیچه
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