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 This study aims to provide patterns of health-oriented 

sexual education in different developmental periods 

qualitatively and by documentary analysis method. 

According to the specific sexual conditions and issues 

of the individuals, four periods of childhood, 

adolescence, youth and the post-marriage were 

considered. Based on the characteristics, tasks and 

developmental challenges, a specific strategic pattern 

for sexual education and health was obtained for each 

period. Pattern of health-oriented sexual education in 

childhood was identified with three components 

"protection, care and prevention", in adolescence with 

three components "care, prevention and control", in 

youth with three components "prevention, control and 

health" and in the post-marriage period with three 

components of "satisfaction, health and chastity". 

Success in each period is a prerequisite for the optimal 

realization of the pattern of the next period. These 

patterns show the developmental process of sexual 

education of individuals according to their 

developmental challenges and sexual education 

programs based on it in family and educational system 

will provide sexual health of individuals in all 

developmental periods. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

هیای  تلفی   در دوره  حور ه الگوهای تربیت جنسی  الیت تائاین تحقیق با هدف ار 
رشدی، به صورت کیف  و با روش تحفیل َاالنادی انجام شد. با توجه به شرایط و  سائل 
خاص جنسینگ  افراد، چهار دوره کیودک ، نوجیوان ، جیوان  و ای  اد اددوا  در ن یر 

های رشدی، برای هر دوره یک الگیوی  ها، تکالی  و چالش گرفله شد. براالاس ویژگ 
ربیییت و الییت ت جنسیی  بییه دالییت   یید. الگییوی تربیییت جنسیی   راهبییردی ویییژه ت

، در دوره « حاف ت،  راقبت و ایشیگیری» حور در دوره کودک : با اله  ؤلفه  الت ت
، در دوره جییوان  بییا الییه  ؤلفییه « راقبییت، ایشییگیری و  هییار»نوجییوان  بییا الییه  ؤلفییه 

 ین، الیت ت و تی »و در دوره ا  اد اددوا  با اله  ؤلفیه « ایشگیری،  هار و الت ت»
نییاد تحقیق  وفیول الگیوی دوره   شتص گردید.  وفقییت در هیر دوره، ایش« عفاف

های تحول   بعدی االت. این الگوها الیر تحول  تربیت جنس  افراد را با توجه به چالش
های تربیت جنس  بر  بنای  ن در خانواده و ن ام   ودش ،  دهد و برنا ه  نان نشان   

 های رشدی خواهد بود. نس  افراد در تمام دورهکننده الت ت ج ت  ین
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 مقدمه

 ساالمت تحقا  بارا  اساسای زیربناا  جنسی سالمت و تربیت
 اجتمااعی توسعه ها، خانواده ،ها زوج افراد، رفاه عاطفی، جسمی،

  اساسااا  . (WHO, 2010) کشورهاساات و جواماا  اقتصاااد  و
 بلکه دارند، بزرگی وظیفۀ نسل تداوم برا  تنها نه جنسی، ها  کنش

 و اجتمااعی روانی، فیزیولوژیکی، ها  فعالیت به بخشی سامان در
 مراحل به عمر پایان تا نطفه تشکیل از فرد هر رشد. مؤثرند معنو 
 و هااا ویژگی هریاا  کااه شااود می تقساایم مشخصاای و معاای 

 جنسی ویژه مراحل رشد، ها  جنبه تمام مانند. دارند خصوصیاتی
 هاا آمادگی نیازها، از که دارد وجود سنی ها  دوره برا  نیز خاصی

 سرچشامه بزرگسال یا و جوان نوجوان، کودک، زا درون اهداف و
 جنساای شاارای  و هااا ویژگی دارا  دوره هاار در فاارد. گیاارد می

 در تربیات و اسات متفاوت دیگر ها  دوره با که است مخصوصی
 تربیات امار، ایا . گیارد صاورت آن طبا  بر باید مختلفش ابعاد

 الگوهاا  قالا  در که کند می مند نظام ا  برنامه نیازمند را جنسی
 1جنساینگی نظار از را فرد سالمتی زمینة تا گردد ارائه شده حساب

 .کند فراهم تحول و رشد فرایند از دور هر در

 ساالمت ،(WHO, 2006) جهاانی بهداشت سازمان نظر از
 باا ارتباا  در اجتماعی و روانی جسمی، مطلوب وضعیت جنسی

 یاا اخاتالل یاا بیماار  وجاود عادم تنها و است جنسی تمایالت
 زندگی از ا  دوره هر در جنسی سالمت. شود نمی شامل را ناتوانی

 توجاه باا دیگار، سو  از .دارد متفاوتی ها  تعریف و ها نیازمند 
 و نوجوانی ها  دوره در ویژه به آن تعریف بودن فرهنگ به وابسته به

 هاا  ارزش و فرهناگ بار مبتنای و جاام  تعریف نیازمند جوانی،
 در غریازه شاکوفایی جنسای، ساالمت درحقیقت. است اسالمی

 توانمند  و بالندگی و رشد به فرد که ا  گونه به. است فطرت قال 
 بارا  الزم آماادگی و یافتاه دسات جنسای رفتار مدیریت در الزم

 ساالمت. یاباد می را ازدواج از پا  بارا  جنسای مناسا  کنش
 انااوا  خصااو  در جنساای بهداشاات شااامل همچناای  جنساای
 ماازم  هااا  بیمار  سااایر و جنساای هااا  عفونت و هااا بیمار 

 جنی  سق  و ناخواسته باردار  از ایمنی جنسی، رفتار بر تأثیرگذار
 جنسی، هویت و جنسی تمایالت صحیح گیر  جهت زودهنگام،

                                                           

1. Sexuality. 

 شاود می جنسای خشاونت و آزار سوءاساتفاده، از باودن دور باه و
 بنیااد  صاورت به جنسی سالمت(. 10۳1 میانجی، نورعلیزاده)

 شاامل جنسای تربیات. اسات مطلاوب جنسای تربیات محصول
 در انساان، جنساینگی درباار  تربیتای اقادامات و تدابیر مجموعه

 امیاال و هویت متعادل رشد جنسی، غریز  صحیح هدایت جهت
 .است رشد دور  هر در جنسی مناس  رفتار نیز و جنسی

 انجاام جنسای تربیات عرصاه در تاوجهی قابال ها  پژوهش
 باه توجاه ضارورت( 10۳0) دیگاران و یکتاشکوهی. است گرفته

 شمشااد  و زنادوانیان. دادناد قارار بررسی مورد را جنسی تربیت
 و رحمااانی و( 10۳0) جعفرنااژاد و موسااو محفااوظی ،(10۳۳)

 تربیات در آموزشای محتاوا  و  برناماه ارائاه باه( 10۳1) دیگران
 ،(10۳۱) زاده امیریاان و محماد  و زاده امیریان. پرداختند جنسی

( 10۳1) دیگاران و محمادجانی و( 10۳۱) دیگران و محمدبیگی
 ثابات. پرداختناد آن ملزوماات و مادارس در درسی برنامه ارائه به
 و اعرافای و( 10۳۳) فقیهای ،(10۳۱) دیگران و رهنما ،(10۳4)

 بررسای ماورد را جنسای تربیت و آموزش اصول( 10۳۳) دیگران
 تبیی  به( 10۳۳) سییتقد و خوییمرقاتی ابوالقاسمی،. دادند قرار

 نقاش باه و پرداختاه مربیاان دیدگاه از آموزان دانش جنسی تربیت
 تربیات هاا  اولویت و جنسای تربیات امر در ها سازمان و نهادها
 و اساماعیلیتاجیا  تربتای،. داشاتند اشااره آموزان دانش جنسی

 مطالعاه مورد را جنسی تربیت ساززمینه عوامل( 10۳۳) خسرو 
 اسااالمی ماادل بااه( 10۳۳) میااانجی نااورعلیزاده. دادنااد قاارار

 تنظایم الگو  به نیز( 10۳۱) عباسی و جنسی، رفتار ساز  مصون
 آماوزش   به عمدتا   نیز خارجی ها پژوهش. پرداخت جنسی رفتار

 ها  آسای  و هاابیمار  از پیشگیر  هدف با مدارس، در متمرکز
 برنامااه ،(۶41۱) دیگاران و 2جیلیاام. اناد پرداخته جنسای روابا 
 محمادجانی) دادند ارائه جنسی تربیت برا  باز  بر مبتنی درسی

 دیگااران و 4هااال ؛(۶410) 3ولااف، و بیلاای(. 10۳1 دیگااران، و
 بااه( ۶41۳) دیگااران و 6لیونااگ ؛(۶41۳) 5کاکیاااتوره ؛(۶41۱)

                                                           

2. Gilliam 

3. Bailey & Wolf. 

4. Hall. 

5. Cacciatore. 
6. Leung. 
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 غربای جنسی آموزش رویکردها  و جنسی آموزش برنامه بررسی
 . پرداختند آن ها  آسی  و

 آن جنسای، تربیات الگو  ارائه به پژوهشی کمتر بی ، ای  در
 تربیات خصاو  در. است پرداخته رشد ها  دوره به توجه با هم

 برخای( 10۳1) کااچیتکوف و الپیا  رشاد، ها  دوره در جنسی
 و کاودکی دوره در جنسای تربیات نیااز ماورد محتاوا  و تأکیدها

 مهمتااری ( 10۳1) فراهااانی فرمهیناای. انااد داده ارائااه را نوجااوانی
 از پایش) رشاد مختلاف هاا  دوره در جنسای تربیت موضوعات

 برخای( 10۳1) حساامی. اسات کرده بیان را( دانشگاه تا دبستان
 را کودکی دوره در جنسی تربیت در نیاز مورد محتوا  و اطالعات

 مورد محتوا  و اطالعات برخی( 10۳۳) دیگران و کلهر. داد ارائه
 و مزیاد . دادناد ارائاه را نوجاوانی دوره در جنسی تربیت در نیاز

 از چنااد تناای ها  دیاادگاه مقایسااه بااا نیااز( 10۳۱) خاادمتیان
 اهداف، بخش سه در جنسی، تربیت پیرامون مسلمان اندیشمندان

 ایا . دادناد ارائه آنان ها  دیدگاه مبنا  بر الگویی محتوا، و  روش
 جنبااه اینکااه از باایش و نبااوده رشااد  هااا  دوره بااه ناااظر الگااو
 .دارد محتوایی و آموزشی جنبه باشد، داشته شناختی روان

( 10۳۳) روزنفلااد و نوزبااام نیااز جنساای سااالمت حااوزه در
 رویکارد  باا را سالمند  تا کودکی از جنسی سالمت و بهداشت

 باه( 10۳۳) دیگاران و معماار . کردناد بررسای محور بهداشاتی
 نظاار از نوجااوان آمااوزان دانااش جنساای سااالمت مفهااوم واکاااو 
 و افشاار . پرداختناد والادی  آماوزش بار تمرکز با نظران صاح 
 تاا 11 دختران جنسی سالمت نیازها  بررسی به( 10۳1) دیگران

 تعریااف( 10۳0) دیگااران و رشااید  حسی . پرداختنااد ساااله 10
 و قرباانی. کردناد بررسای را آن اجزا  توصیف و جنسی سالمت
 را کودکانااه جنساای هااا  کنجکاااو  شااناخت( 10۳0) دیگااران

 ماورد آناان جنسای سالمت ارتقا  و آموزش بر ا  مقدمه عنوان به
 آماوزش ضرورت( 10۳1) دیگران و نژاد لطیف. دادند قرار بررسی

. کردناااد مطالعاااه را نوجاااوان دختاااران باااه جنسااای ساااالمت
 ساالمت به توجه با جنسی تربیت به نیز( 10۳۱) فراهانی فرمهینی

 رویکرد. است نداده ارائه زمینه ای  در الگویی اما پرداخته، جنسی
 باه توجاه باا جنسای ساالمت بار انادکی تمرکاز هاا پژوهش ای 

 اساالمی نگااه باا خصو  به جنسی، صحیح تربیت و پیشگیر 

 ارائاه به گرفته، انجام ها  پژوهش اینکه به توجه با رو، ازای . دارند
 مختلاف هاا  دوره در محور ساالمت جنسای تربیت ها  الگو 

 باه توجاه با و اند نداشته اسالمی و شناختی روان نگاهی با رشد ،
 اسات ضارور  کناونی، عصر در آن به مبرم نیاز و امر ای  اهمیت

 .شود انجام پژوهشی موضو  ای  در
 
 روش

 بارا . است 1َاسناد  تحلیل نو  از کیفی، ا  مطالعه پژوهش ای 
 تحلیل و َاسناد  ها  روش از اطالعات وتحلیل تجزیه و گردآور 
 متاون شاامل اساناد  جامعاه. شاود می گرفتاه بهره مت  محتوا 
 همچنای  و اخالقای و تفسایر  منااب  ،(حدیث و قرآن) اسالمی
 جنساای سااالمت و تربیاات زمینااه در گرفتااه انجااام هااا  پژوهش

 3اعتباار 2اصالت، دارا  مناب  و اسناد میان از اطالعات. باشد می
 هدفمناد صاورت باه پژوهشی، مسئله پیرامون 4تصدی  قابلیت و

 و لیانکل ) رود مای پایش مطالعااتی اشابا  مرحلاه تا و گردآور 
 ؛۶4۶1 7ماا ، راس و مارشاال  ؛1۳۳1 6اسااکات، ؛1۳۳1 5گوباا،

 و توصاایف در «دقاات(. »10۳0 منش، عرفااان و فسااایی صادقی
 پژوهشای همکار داشت  اول، دست مناب  به مستند و پرمایه تحلیل

 قارار سؤال مورد را پژوهشگر ها  تحلیل و تجزیه و فهم همواره که
 و اطالعاات باودن کامال و هاا داده گاردآور  شیوه بازبینی دهد،

 اطالعااات، عمیاا  و کاماال دقیاا ، ثباات تحلیلاای، راهبردهااا 
 ها داده پیاپی ها  کنترل منفی، موارد مورد در مستمر وجو  جست

 مخاااالف، هاااا  فرضااایه باااه دقیااا  توجاااه و اطالعاااات و
 و نظار  هاا  قضااوت بادون و عینی دقی ، ها  بردار  یادداشت

 رعایات مادارک، و اساناد ارائه به نیاز صورت در آنها حفظ و ثبت
 قال  در مستدل و مستند شواهد  ارائه و ها دستورالعمل و ضواب 

 ایا  راهبردهاا  جمله از آن، برا  درک و فهم قابل و روش  فرایند
 افازایش را نتاای  تصادی  و 8اعتمااد قابلیت که باشد می پژوهش

                                                           

1. Document analysis method (Documentary Research). 

2. Authenticity. 
3. Credibility. 

4. confirmability. 

5. Lincoln and Guba. 

6. Scott. 

7. Marshall and Rossman. 

8. trustworthiness. 
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 1کرساول، ،۶4۶1 ما ،راس و مارشاال ؛10۳4 ایماان،) دهد می
 و اطالعاات اناوا  از 2،«سااختار  اعتبار» در همچنی (. ۶441

 اساتفاده تفسایر در تنااق  یاافت  و حمایات تأیید، جهت ها داده
 باا متاون فهام نیاز 4«ذاتای اعتبار» در(. ۶411 3ایسنر،) شود می

 دیگاران باه امار ایا  کاه گیرد می انجام مهم مناب  به مستندساز 
 5آنج ،) نمایند ارزیابی و قضاوت فهم آن به نسبت دهد می اجازه

۶444.) 
 و سااماندهی مناد نظام صاورت باه آماده، دست به اطالعات

 از پاژوهش ایا  هادف، نظر از. گیرد می قرار نظر  پردازش مورد
 باا تحقیقاات ناو  ایا  هادف. اسات کااربرد  تحقیقات جمله

 منااب  از آماده دسات باه اطالعااتی و شناختی بستر از گیر  بهره
 زندگی سطح ارتقا  و نیازها کردن برطرف برا  موجود، پژوهشی

 ایا  کاه اسات بادیهی(. 1044 گال، و بورگ گال،) هاست انسان
 و اول دسات منااب  ها  داده مستدل و منطقی ها  فرآور  با مهم
 محور مهاارت و روزآماد آوردها  دسات باا منطبا  اعتماد، مورد

 تحلیال روش در اطالعات پردازش برا . است پذیر امکان انسانی
 براسااس اساناد از شاده اساتخراج اطالعات ابتدا کیفی، محتوا 

 و بناااد  مقوله کااااو ، مت  ماااورد ،(مااات ) محتاااوا واحااادها 
 مضامون در تفّهام و تأمال ساس  و گیارد می قارار وتحلیل تجزیه

 منطقای، گوناه به الزم تفسایرها  و ها استنبا  ها، استنتاج ها، مت 
 و مساتند صاورت باه همچنی  و تبیینی و معنایی بسندگی با همراه

 ؛1044 گااال، و بااورگ گااال،: ک.ر) پااذیرد می انجااام مسااتدل
 (.10۳0 ساروخانی، ؛10۳4 نوشاد ، و ایمان ؛1044 پور، رفی 

 
 ها افتهی

 اساسی، نیازها  ویژه، رشد  ها  ویژگی دارا  زندگی از دوره هر
 پاژوهش ایا  در. اسات دوره آن متناس  ها  تکلیف و ها چالش

 عنوان باه ازدواج از  پا  و جاوانی نوجاوانی، کاودکی، دور  چهار
 جنسینگی نظر از ا  دوره هر. گردید تعیی  رشد  تحول ها  دوره

 هاا چالش دارا  رشد ، ها  حیطه سایر همچون جنسی تربیت و
                                                           

1. Cresswell. 

2. structural corroboration. 

3. Eisner. 

4. substantive. 

5. Angen. 

 درساتی  باه اگار کاه اسات ساز سرنوشت و حساس ها  تکلیف و
 غیار در و تحقا  ا  شایساته شکل به جنسی تربیت گردند، تأمی 

 ای  واق ، در. شود می مواجه مشکل با جنسی سالمت صورت ای 
 حوز  در را خاصی تربیتی نیازها  رشد ، ها  چالش و ها ویژگی

 قرار مدنظر باید تربیت در که آورند می وجود به افراد در جنسینگی
 ایاا  بااا متناساا  جنساای تربیاات هااا  روش و راهبردهااا. گیرنااد
. گردنااد می تعیاای  دوره هاار مقتضاایات و هااا چالش و هااا ویژگی

 بار ساس  و اساتخراج دوره هار هاا  چالش ابتدا اساس، برهمی 
 دسات به محور سالمت جنسی   تربیت خا  الگو  ی  آن، طب 
 .آمد

 
 رشد، مختلف یها دوره در محور سالمت ی  جنس تیترب یالگوها. ۱ جدول

 ازهاین و ها چالش بر یمبتن

 رشد دوره
 رشدی تکالیف و ها چالش تحول و

 الگوی
 هر راهبردی
 دوره

 کودکی

 اول

 جنس  هویت گیری شکل −
 ناخواالله یاب  توجه −
 جنس  شبه های ارالش و ها کنجکاوی −
 جنس  شبه های بادی −
 احلمال  های الوءااللفاده −

  حاف ت،
 و  راقبت

 ایشگیری

 دوم

 (تمییز) بادشناال  و تشتیص الن −
 نوداد تولد بارداری، کیفیت در کنجکاوی −
 شوهر و دن روابط نحوۀ و

 دخلران در بفوغ تغییرات −
 جنس  تجاود و الوءااللفاده −
 ادیداری و جنس  دودرس بیداری −

  تال  جن  به احساس
 جنس  نا وفول عادات گیری شکل −

 نوجوانی

 بفوغ اضورال و نااایداری و ثبات  ب  −
 خود تلاری روحیه و گریزی قانون −
 ها الردرگم  −
  نف  الادی همسان و دواللان اد اذیری نفوذ −
 فردند −والد ارتباط دشواری و خجالت و شرم −
 خورالاد های فراغت و قوی هیجانات −
 شده بیدار جنس   یل −
 فشارهای و ها تکانه برابر در ناتوان  احساس −

 جنس 
  تال  جن  با روابط به گرایش −
 و انحرافات ها، نابهنجاری برخ  ایدایش −

 جنس  های  الیب

  راقبت،
 و ایشگیری

  هار
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 رشد دوره
 رشدی تکالیف و ها چالش تحول و

 الگوی
 هر راهبردی
 دوره

 جوانی

 جنس  هویت تثبیت دوره −
 دندگ  های  سئولیت برای   ادگ  −
 اختق  و  عنوی های گرایش −
 1واقع  جنس  گرایش برود −
 جنس  برانگیتلگ  و جوان   سل  −
  تال  جن  با ارتباط و عشق −
 و انفعال  خودتحریک  ناالالم، دندگ  البک −

 انحرافات دیگر
  حور فناوری شدۀ جنس  تعا تت و ها کنش −

 ایشگیری،
 الت ت  هار،

 از پس
 ازدواج

 جنس  الوادی ب  −
 جنس  روابط کیفیت و  هارت عدم −
 خانواده اد  راقبت در توجه  ب  −
 جنس −عاطف  صمیمیت حفظ در  شکل −
 عشق باخلن رنگ −
 جوی  اذیرش در  شکل و ها  ر ان در شکست −
 جنس  کارکردهای در اخلتل و  شکل −
 دناشوی  تعارضات −
 جنس  انحرافات دیگر و خیانت فرادناشوی ، روابط− 

 الت ت، ت  ین،
 عفاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحول و رشد ۀچهارگان یها دوره در یجنس سالمت و تیترب یالگوها. ۱ شکل

 جنسای ساالمت و تربیت راهبرد  الگوها  نمایانگر 1 شکل
 ،1 جدول طب  رشد  روند در. است رشد  مختلف ها  دوره در
 را ا  ویاژه راهبردها  که آید می پدید خاصی وضعیت دوره هر در

                                                           

 ابرراز خردت  در یابراار صررا    و ندارد یواقع بروز ینوجوان در یجنس شی. گرا1
 برروز یواقعر صرور  بر  شیگررا نیرا  یجروان دوره در اتر  اسر   ی بی  یهو 

 بر  یجنسر یواقعر یهر  شیگرا  یعر ف  شدن پخت  و رشد ب  جوان ن . کند یت
 یدسررت ورده  نیتررر  تهم از ش یگرررا نیررا کرر  کننررد یترر دایررپ تخرر    جررن 

 (.931۸ س  یا و س ی)ا شود یت تحسوب دوره نیا یجنس−یروان

 در مشاترک راهبردهاا  رشد  روند مقتضا  البته. برد کار  به باید
 راهبردهااا  همااان امااا اساات؛ فرد  منحصااربه راهبردهااا  کناار

 و ها شاایوه بااا و بعااد  دور  متناساا  ها  پیچیاادگی بااا مشااترک
 کاودکی دوره در. شاوند می عملیااتی تر  متفاوت گاه ها  تکنی 

 مهمتاری  که است کودکان فطر  معصومیت به ناظر «محافظت»
 ؛0۳  ،۶ج ،1010 بابویاه، اب ) باشاد می آناان رشاد  سرمایه

 از تر عااام مفهاومی «مراقبات(. »۶۳1  ،0ج ،1040 مجلسای،
 تاا اسات فرزنادان فعلای ها  داشاته به ناظر هم. است محافظت

 باه ناظر هم و نگردد تغییر دستخوش آنان، موجود جنسی سالمت
 تهدیاد را آناان جنسای ساالمت که است هایی زمینه و مخاطرات

 جنساای تجاااوز یااا آزار سوءاسااتفاده، از مراقباات یعناای کنااد؛ می
 تناسااالی، انااادام ورز  دسااات جنسااای، هاااا  باز  دیگاااران،
 نامعتبر مناب  از نادرست اطالعات کس  و جنسی ها  کنجکاو 

 هاا  موقعیت کااهش شاامل همچنای . اسات( همساالن مانند)
گاهی) یابی توجه و زا آسی   دیادن طریا  از کودکاان ناخواساته( آ

 در جنساای ها  صااحنه یااا خصوصاای هااا  موقعیت در والاادی 
 و رابینسا  ؛۶41۳ کاکیااتوره،) اسات... و تلفا  گوشی ها، رسانه

 باه نااظر نیاز «پیشاگیر (. »۶4۶4 3روستان، ؛۶411 2دیوی ،
 دوره، ایا  در انگار  سهل اثر در که است هایی آسی  و مشکالت

 کناد آسای  دچاار را کودکان جنسی آینده و آید وجود به تواند می
 ؛101  ،10۳4 دفریتااس، ؛۶41۳ جهاانی، بهداشت سازمان)

 دیگران، و فرساالر  ؛10۳۱ خدمتیان، و مزید  ؛10۳1 بهشتی،
 حساااامی، ؛10۳1 فراهینااای، فرمهینی ؛۶4۶4 روسااتان ؛10۳1
 (.10۳1 سلحشور، ؛10۳1
 فعلی ها  داشته به ناظر همچنان نوجوانی، دوره در «مراقبت»

 دساتخوش و حفاظ آناان موجود جنسی سالمت تا است فرزندان
 از مراقباات. 1 همچااون مخاااطراتی بااه ناااظر هاام و نگااردد تغییاار

 ساوق و دسترسی از مراقبت. ۶ جنسی؛ تجاوز یا آزار سوءاستفاده،
 و ناکاافی اطالعاات کسا  یا نامعتبر مناب  به نوجوانان کردن پیدا

 معنویات و عفاف به گرایش. 0 سایبر ؛ فضا  طری  از نادرست
 باا رابطاه و گرایی لذت به گرایش جا  به شرعی، تکالیف انجام و

 افاراد باا ارتباا  جا  به سالم، افراد با دوستی. 0 مخالف؛ جن 
                                                           

2. Robinson  & Davies. 
3. Rustan. 
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 گشااتگی خودگم جااا  بااه جنساای، هویاات یااافت . 1 و ناباااب؛
 دیگران، و رحمانی ؛10۳1 دیگران، و محمدجانی) است جنسیتی

 ؛۶41۳ کاکیاااتوره، ؛۶41۳ جهااانی، بهداشاات سااازمان ؛10۳1
 دیگااران، و تربتاای ؛۶4۶4 1شاایسارد، ؛10۳1 دیگااران، و ساایمبر
 دوره ای  در «پیشگیر (. »10۳0 دیگران، و یکتا شکوهی ؛10۳۳

 و انحرافاات. ۶ جنسای؛ هیجان و تحری . 1 از جلوگیر  به ناظر
 روابا  یاا هاا تماس خودارضاایی، چاون جنسای ها   نابهنجار 
 باااردار . 0 و جنساای؛ هااا  بیمار  و ها آساای . 0 جنساای؛
 جنسای میال باه ناظر نیز «مهار. »است نوجوان دختران ناخواسته
 باه نااظر مهاار دیگار، عباارت باه. اسات دوره ایا  در بیدارشده

 جنسای یا هیجانی ها  گرایش جنسی، فشارها  و ها برانگیختگی
 هایی آسی  و مشکالت به ابتال گاهی و دیگر جن  یا همجن  به

 کاه تواناایی یافت . است رو روبه آن با حاضر حال در فرد که است
 انحرافی ها  گرایش و نفسانی تمایالت و شهوت بر بتواند نوجوان

 و رحماانی) دهاد قارار خاود کنتارل تحت را آنها و کند غلبه خود
 دیگاران، و سیمبر ؛10۳1 دیگران، و محمدجانی ؛10۳1 دیگران،

 جهااانی، بهداشاات سااازمان ؛10۳4 دیگااران، و امیناای ؛10۳1
 (. 10۳0 دیگران، و یکتا شکوهی ؛10۳۳ دیگران، و تربتی ؛۶41۳
 و انحرافااااات بااااه ناااااظر جااااوانی دوره در «پیشااااگیر »

 جنسای توان گیر  اوج اثر بر دارد امکان که است هایی نابهنجار 
 همچناای  پیشااگیر (. 10۳1 دیگااران، و ساایمبر) شااود ایجاااد
 ناسااازگار  .1 جملااه از جنساای، آینااده در احتمااالی ها  آساای 

 ماننااد جنساای اخااتالالت و مشااکالت .۶ و همساار بااا جنساای
 دربار را جنسی درد کار، کم جنسی میل نعوظ، اختالل زودانزالی،

 کااه جنساای صاحیح بیاانش و اخااالق شاامل همچناای . گیارد می
 و رحماانی) اسات آیناده جنسای زنادگی کیفیات کنند  بینی پیش

 و امیناای ؛۶414 دیگااران، و 2چامراتریتیرونااگ ؛10۳1 دیگااران،
 سازگار  و کنترل تنظیم، توانایی به ناظر «مهار(. »10۳4 دیگران،

 باا ارتباا  و جنسای افسارگسیختۀ ها  برانگیختگی و هیجانات با
 و حاصالی ؛0۶  ،1ج ،101۶ دیلمای،) اسات مخاالف جن 
 نیز« سالمت(. »10۳۳ شجاعی، و آذربایجانی ؛10۳1 پور، اقدام

 رفتاار و بهداشاتی هاا  مراقبت روانای،−جنسی تعادل برقرار  به
                                                           

1  . Sheppard. 
2. Chamratrithirong. 

 نباود طریا  از ساالمت. دارد اشااره شاده مصون و ایما  جنسی
 همچناای  و جنساای، نابهنجااار  و انحااراف اخااتالل، مشااکل،

 آماادگی یافت  برا  آنها مدیریت و تمایالت بر صحیح دهی جهت
 همسارگزینی باا مطلاوب جنسای تاأمی  بارا  ساز  زمینه و الزم

 و آذربایجاانی ؛10۳1 دیگاران، و سیمبر) یابد می تحق  هنگام، به
 ،1010 بابویاه، اب  ؛۶۶۶  ،1014 طبرسای، ؛10۳۳ شجاعی،

 (.0۳۶  ،0ج

 اسات جنسی نیاز «تأمی » ازدواج، از پ  دوره در اقدام اولی 
 ساواد افازایش بخش، رضاایت ارضاا  به ناظر کلی صورت به که

. اسات همسار با مطلوب جنسی رواب  در افزایی مهارت و جنسی
 و مشاکالت اناوا  باا مقابلاه باه نااظر عماده طاور به «سالمت»

 مصاونیت باه ناظر نیز «عفاف» و جنسی عملکرد شای  اختالالت
 اسات جنسای انحرافاات دیگار و خیانات فرازناشاویی، رواب  از
 (.10۳1 میانجی، نورعلیزاده)

 
 یریگجهینت و بحث

بابویه،  )اب  3اولی  ویژگی کودکی، معصومیت و فطرت پاک است
(. ایاااا  ۶۳1،  0، ج1040؛ مجلساااای، 0۳،  ۶، ج1010

جنسای کاودک −ها  آیناد  تربیتای معصومیت از بهتری  سارمایه
ها  اخیار برخای از تحقیقاات تجربای  است. در مقابل، در دهاه

؛ ۶44۱ 5؛ آرناااال و لیااااریو،1۳۳۳و همکااااران،  4)فاااردریش
 8؛رودو و هلبرگ،۶41۳ 7نقل از کاکیاتوره،  ؛ به۶411 6رادمارک ،

 کودکاان کاه اند بیاان داشاته( ۶441 9؛ الرس  و اساویدن،۶410
 کاه معناا ایا  باه نیساتند؛ جنسای معصومیت دارا  ذاتی طور به

 مرتکاا  بزرگساااالن ماننااد کاودکی اوایاال همااان از نیااز کودکاان
 عادم بار عاالوه ها یافته ای  محدودیت. شوند می جنسی رفتارها 

 در اجرایشاان آن، در کودکاان جنسای رفتارهاا  بودن  ذاتی اثبات
                                                           

رَرِأ َارَاَبَواهو ا َ رَ اِن »اند:  ارتوده . ات م ص دق3 ِ ة  وَ ردو ِاَع َعَ ری ا   رودي یو َت  ِترن  َتو  و
َس ِن  َمجِّ َراِنِ  َو یو َنصِّ َداِنِ  َو یو َهوِّ  شرود یب  اةر  پ ک و س  م تتو د تر ی؛ هر تو ود یو

او را ح ظ کررده  نینخست یو پ ک  یاو   یتعصوت  یاو هستند ک   نیوا د نیو ا
 .«کنند یت ییاز اةر  راهنم  ریغ یاو را ب  راه  یو 

4. Friedrich. 

5. Arnal & Llario. 

6. Rademarkers. 

7. Cacciatore. 
8. Rödöö & Hellberg. 

9. Larsson & Svedin. 
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 آزادانه آن در جنسی رفتارها  که است غربی لیبرال فرهنگ محی 
 از رفتارهاا ایا  وقاو  تواناد می نتیجاه در دهد؛ می رخ مهابا بی و

 باا مغایر ها یافته ای  ای ، بر عالوه. باشد یادگیر  از ناشی کودکان
 اسات کودکان معصومیت و اولیه پاکی بر مبتنی اسالمی ها  داده

 بسایار رو، ازای . است یادگیر  از ناشی او نادرست رفتار هرگونه و
 فطارت و معصومیت ای  حفظ والدی  دغدغۀ اولی  که است مهم

 تشااکیل نادرساات، اطالعااات کساا  از محافظاات راه از پاااک،
 رفتارهاا  باه ناخواساته یابی توجاه منفی، ها  نگرش و ها بنه روان

 .  باشد( 1۳ نور،) سالم جنسیتی رشد و والدی  جنسی
 0 حادود در جنسای تربیت اهمیت بیشتری  کودکی، دوره در

 و هااا تکلیف هااا، ویژگی بااروز زمااان ساا ، ایاا . اساات سااالگی
 یااابی هویت 1جنساایتی، یااابینقااش ماننااد مهماای هااا  چالش

 ساادوک، ؛10۳۳ بارک،) است جنسی ها  کنجکاو  و 2جنسیتی
 ای  مهم ها  چالش و ها ویژگی دیگر از(. 10۳۳ روئیز، و سادوک

 غالباا   که است( تمییز) بازشناسی و تشخیص س  به رسیدن دوره،
 ؛1۳ و 01 نااور،) یابااد می تحقاا  کااودکی دوره از دوم مرحلااۀ در

 تربیاات مسااتلزم هااا چالش و هااا ویژگی ایاا (. 1011 طباطبااایی،
 هناوز س ، ای  در کودک زیرا است؛ ها دوره دیگر با متمایز جنسی

 تحلیلای تاوان و کاافی درک و نیافتاه دست شناختی کامل رشد به
 باز  س  در اینکه جهت به کودک(. 10۳۳ برک،) ندارد را مسائل

 شاابه هااا  باز  بااه( 0۳۶  ،0ج ،1010 بابویااه، اب ) دارد قاارار
 فکارش زیااد، هاا  کنجکاو  دلیال به. کند می پیدا سوق جنسی

 منااب  از مناسا  پاسا  اگار و شود می جنسی ها  پرسش درگیر
 کاارد خواهااد پیگیاار  نااامعتبر مناااب  از نکنااد دریافاات معتباار

 والادینش هماراه مواقا  بیشاتر چاون کودک(. ۶41۳ کاکیاتوره،)
 توجاه والادینش جنسای رفتارهاا  به ناخواسته دارد امکان است،

 دلیال باه(. ۶4۶4 4روساتان، ؛۶411 3دیاوی ، و رابینس ) یابد
 بااارا  خاااوبی طعماااه شاااناختی،−جسااامی تواناااایی عااادم

 تواند می راحتی به و است دیگران سو  از جنسی ها  سوءاستفاده
 و عاارب فرخااانی، غالم) گیاارد قاارار خطرناااک هااا  موقعیت در

 هاااا  موقعیت و هاااا چالش ایااا  تماااامی(. 10۳۳ خاااور ،
                                                           

1. Gender typing. 

2. Gender identity. 

3. Robinson  & Davies. 
4. Rustan. 

 اخاتالل و مشاکل دچار را او جنسی آینده توانند می انگیز، مخاطره
 خاا  ها  برناماه مساتلزم هاا چالش از ناو  ایا  بنابرای ،. کنند

 اهمیت. دهد می نشان را «مراقبت» مؤلفه اهمیت که است مراقبتی
 داشاته آن بار نیز را غربی کشورها  کودکان، از مراقبت العاد  فوق

 جاام  برنامه» عنوان تحت منظور ای  برا  مجزا ا  برنامه تا است
 بهداشاات سااازمان) کننااد اجاارا و طراحاای 5«خااود از محافظاات

 (. ۶41۳ کاکیاتوره، ؛۶44۳ دیگران، و 6کنی ؛۶41۳ جهانی،
 کااودکی دور  فرویااد، جملااه از گران تحلیاال روان اعتقاااد بااه
 در جنسای ها  آسای  از پیشاگیر  و مراقبات دور  تری  حساس

 نیاز اساالمی هاا  آموزه(. 10۳۳ بارک،) اسات بعاد  ها  دوره
 نوجوانی و کودکی دوره در تربیتی تمرکز و پیشگیر  بر کلی طور به

کید  ،1041 کلینی، ؛0۳0  ،1010 الرضی، شریف) 7کند می تأ
 یاااابی هویت و رشاااد در اخاااالل امکااان(. ۳0  ،۳ج ،1041

 بیاادار  جنساای، نااامطلوب هااا  عادت گیر  شااکل جنساایتی،
 در جنساای هااا  نابهنجار  از دیگاار برخاای و جنساای زودرس
 کودکان خودایمنی و خودمراقبتی توانایی عدم و سو ی  از کودکان،

 طور باه. سازد می نمایان را پیشگیرانه اقدامات لزوم دیگر، سو  از
 گاارو   در کودکااان جنساای رفتااار نابهنجااار  یااا سااالمتی کلاای،

 باا والدی . است والدینی پیشگیرانه عملکرد و مراقبت و محافظت
 و عفاف همچون زیربنایی مسائل آموزش و جنسی صحیح تربیت

 ساالم رشاد به کودکان، فطر  عفت و حیا نرفت   بی  از در مراقبت
 و ها سوءاساااتفاده از ساااالمتی و ایمنااای و مصاااونیت و جنساای

 آنچاه باه توجاه باا. کنناد می کما  آنهاا جنسای ها  نابهنجار 
 ترسایم زیار شاکل به کودکی دور  جنسی تربیت الگو  گذشت،

 آن، راهبارد  اقادامات مجموعاه کاردن عملیااتی باا کاه شود می
 .یابد می تحق  کودک جنسی سالمت

 
 

 

                                                           

5. Self−protection programmes. 

6. Kenny. 

ِ ر7 ُو   َخ ِ َیِة َتر   ِض ا   ر 
َ َحَدِث َک ْل  بو ا   تور   ِایَهر  ِترن  َشر   ی. َو ِاَنَم  َق   ر و َاَب َدر  ءي َقِبَ ت 

ر  بُّ َتِغَل  و بو  َو َیش  َو َق   سو ن  َی   َُ َل  َدِب َقب 
َ ؛ هم نر  ق رب کرودک نرورا  ت ننرد  ِب ْل 
 بر  ترن پر  ردیپر  یت شود کش  آن در آنچ  هر ک  اس  کش  بدون ینیزت

 .گردد پرتشغ   د   و شده س   ق ب  نک یا از قبل دمیورز  تب در  تو ادب
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 کودکی دورۀ جنسی سالمت و تربیت الگوی. ۲ شکل

 طبا  و شاود می آغااز سالگی 10 س  حدود از نوجوانی دوره
 بلاو . گیارد برمی در را زندگی سوم سال هفت اسالمی، ها  آموزه

 آغااز ایا  از زودتار سالی چند آن فرایند معمول طور به که جنسی
 ایا  واقا  در. رساد می خاود اوج نقطاه  به سنی  ای  در شود، می

 تمایالت و احساسات ظهور و بروز و جنسی شکوفایی دور  دوره،
 جنسای تربیتای اقدامات اوج نقطه اساس، همی  بر. است جنسی

. هاسات دوره تاری  بحرانی از نوجوانی دوره. دارد قرار دوره ای  در
 و حساسایت باه گذشاته، در کودکانه باز  و گشودگی کنجکاو ،

 باه بلاو ، کناار در کاه کناد می تغییر دوره ای  اوایل در سرگردانی
 بزرگسااالن ناو  جنسای فعالیات باه نسبت میل افزایش و تشوی 
 هاا چالش ایا (. 10۳۳ روئیز، و سادوک سادوک،) شود می تبدیل

 و دوره، ایا  باه ساالم انتقاال بارا  قبل دور  در پیشگیر  اهمیت
 لحاظ از هرچند نوجوانان. کند می مشخص را دوره ای  در مراقبت

 تفکرشااان ولاای ترنااد،رشاادیافته کودکااان از ادراکاای و شااناختی
 درساتی  باه را جنسی مسائل همه و دارد هایی محدودیت همچنان

 ،10۳۳ روئیاااز، و ساااادوک ساااادوک،) کنناااد درک توانناااد نمی
 دچااار اساات طبیعاای بنااابرای  ؛(10۳۳ شااجاعی، و آذربایجااانی

 فشااارها  و ها تکانااه براباار در و شااده بلااو  اضااطراب و ثبااتی بی
 . کنند ناتوانی احساس جنسی
 افازایش بار نوجاوانی دوره در اصلی تأکید راهبرد ، لحاظ به

گااهی  و پیشااگیر  در نوجااوان افزایی مهاارت و توانمندساااز  و آ
 و نظاارت و نوجاوانی هاا  چالش در موفقیات و خاود از مراقبت
 میال شااهد دوره ایا  در نوجاوان. است مربیان و والدی  هدایت
. دارد نیااز آن مهاار و مناس  مواجهه به که است بیدارشده جنسی
 و شاناختی رشاد جنسی، نیازها  بی  ناهماهنگی دلیل به نوجوان

 دچاار اسات ممکا ( 10۳۳ روئیاز، و ساادوک سادوک،) عاطفی
 مشاکل دچاار آن مهاار در و شاده جنسی−عاطفی قو  هیجانات

 از نوجاوان. است طلبی استقالل و یابی هویت آغاز نوجوانی. شود
 افاراد باا رابطه به و آورده رو  «دگرگرایی» به کودکی «خودگرایی  »

 و هویات در ثبااتی بی دچار نوجوان دوره، ای  در. پردازد می دیگر
(. 10۳۳ فیساات، و فیساات ؛10۳۳ باارک،) اساات نیااز هیجانااات

 است دوره ای  در. دارد اساسی نقش دوره ای  در مراقبت رو، ازای 
 بارا  والدی  و کرده فعالیت به شرو  نوجوان نهفته جنسی میل که

 الزم آن، به نزدی  و بلو  فرارسیدن از پیش خود، فرزند از مراقبت
 اطالعااتی خاود فرزناد باه رخاداد ایا  تحاوالت مورد در است

 گمارند همت شان اخالقی رشد به ،دهند کافی و مناس  صحیح،
 و رحماانی) کنناد هدایتشاان جنسای هویات باه یابی دست در و

 دیگااران، و ساایمبر ؛10۳1 دیگااران، و مصاابا  ؛10۳1 دیگااران،
10۳1 .) 
 و ساو، ی  از جنسی هیجانات و تمایالت قو  انرژ  دلیل به

 و تفکار  ها  محادودیت و دیگار ساو  از نوجوان خودمختار 
 هاا  موقعیت در را نوجاوان خاودمراقبتی ساوم، ساو  از ادراکای
 بهتاری  بناابرای  نماید؛ می ناممک  گاهی و دشوار بسیار پرخطر،
 هاا  ارزش آماوزش طریا  از مهام ای . است پیشگیر  راهکار،

گاهی اخالقی،  جن  به گرایش و جنسی تمایالت به نسبت دهی آ
 و تماایالت مدیریت و دهی جهت جنسیتی، آموز  نقش مخالف،
 از ترتیا  بادی . است جنسی تربیتی ها  برنامه دیگر و هیجانات

 جنساای، پرخطاار رواباا  برقاارار  چااون هایی آساای  بااروز
 باه پیشاگیر  جنسای هویت ثبات عدم گرایی، هرزه خودارضایی،

 دیگاران، و محمادجانی ؛10۳1 دیگران، و رحمانی) آید می عمل
 ؛10۳4 دیگاااران، و امینااای ؛10۳1 دیگاااران، و سااایمبر ؛10۳1

 ؛10۳۳ دیگااران، و تربتاای ؛۶41۳ جهااانی، بهداشاات سااازمان
  (.10۳0 دیگران، و یکتا شکوهی

 جنسی فعالیت گاه و جنسی بیدار  دچار دوره ای  در نوجوان
 رو روباه باالفعلی ها  آسای  احیاناا   و ها چالش با را او که است،

 او تا دارد دار  خویشت  و مهار در یابی توان به نیاز امر ای . کند می
 خاود انحرافای هاا  گرایش و نفسانی تمایالت و شهوت بر بتواند

 دوره ای  در رو، ازای . دهد قرار خود کنترل تحت را آنها و کند غلبه
 و رحماانی) شاود می اهمیات حاائز «مهاار» ناام به مهمی مؤلفۀ
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 و امیناای ؛۶414 ،دیگااران و 1چامراتریتیرونااگ ؛10۳1 دیگااران،
 در پیشااگیرانه، و مراقبتاای اقاادامات باار عااالوه(. 10۳4 دیگااران،

 ایجاد جنسی ها  تکانه برابر در خودمهارگر  توانایی باید نوجوان
 انحرافاات دچاار و باشد سالمت در جنسی لحاظ به بتواند تا شود

 نوجاوانی جنسی سالمت و تربیت الگو  بنابرای ،. نگردد جنسی
 :شود می ترسیم زیر شکل به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوجوانی دورۀ جنسی سالمت و تربیت الگوی. ۳ شکل

 نظار در باا و شاود می آغااز سالگی ۶4 حدود از جوانی دوره
 اداماه ازدواج از پایش تاا آن سانی دامنۀ جنسینگی، شرای  گرفت 

 نظار از و رسایده رشاد اوج باه فارد دوره ایا  در هرچند. یابد می
 حااد باااالتری  در ذهناای تااوان و عاااطفی نیروهااا  و هیجانااات

 وجود دلیل به اما ؛(10 روم، ؛۱1 غافر،) گیرد می قرار رشدیافتگی
 از بسایار  ازدواج، س  افزایش و برانگیزاننده گوناگون ها  محرک
 جنسای هاا  نابهنجار  و ها آسای  معار  در همچناان جوانان
 پختاه رفتاار و هیجاانی نسابی ثباات جاوانی، رشد معیار. هستند
 سار پشت و تربیات صاحیح اجرا  فر  با رو ازای . است داشت 

 از قبلای، هاا  دوره در رشاد  تکالیف و ها چالش موف  گذاشت 
 جنسای تمایالت و رفتارها نظر از دوره ای  در رود می انتظار جوان

 ثباات از بایاد جاوان. باشاد رسایده عمال شایستگی و پختگی به
 معناا  درک و همسارگزینی آماادگی یاابی، هویت کافی، هیجانی

 باا اماا ؛(000  ،1010 الرضی، شریف) باشد برخوردار زندگی
 ساایر از تر پررناگ احساساات، و عواطاف جاوان، در وجود،  ای 

 (. 10۳۳ فیست، و فیست) هاست ویژگی
                                                           

1. Chamratrithirong. 

 2دارد قرار عاطفی و جنسی هیجان و شور اوج در اکنون جوان
 غرایاز شدت و شکوفایی(. 14۳  ،1ج ،1011 نیشابور ، فتال)
 آن از روایاات در که رود می  پیش حد  تا دوره ای  در هیجانات و
 ،1010 بابویاه، اب ) اسات شاده یاد 3«جنون از ا  شعبه» عنوان به
 و جنسای تمایالت پدیدار  باعث رویداد همی (. 011  ،0ج

 افسارگساایختۀ برانگیختگاای ماننااد هااایی چالش گاااه و عاشااقانه
 و جنساای، هیجانااات کنتاارل و ارضااا تااأخیر تااوان عاادم جنساای،

 و گرایای جن  هم خودارضایی، همچون انحرافاتی و ها  نابهنجار 
 پیادا مبارم نیااز آنها مهار به که گردد می مخالف جن  با ارتبا  یا

 باه نااظر خودمهاارگر  ها  مهارت و مهار توانایی یافت . شود می
 کااه اساات شااهوت غلبااۀ و شارای  ایاا  بااا. اساات تمااایالت ایا 

 و مضااعف همت نیازمند و شود می فرسا طاقت امر  خودمهارگی
 و حاصاالی ؛0۶  ،1ج ،101۶ دیلماای،) 4تاار افزون کوشااش

 رو ازایاا (. 10۳۳ شااجاعی، و آذربایجااانی ؛10۳1 پااور، اقاادام
 هوس و هوا و شهوانی امیال و جوانی هیجانات که جوانی خداوند

 5نگارد می تحسای  و اعجااب دیاده باه است، کرده کنترل را خود
(. ۶00  ،۶ج ،1011 زمخشاار ، ؛ ۳41  ،10۳۶ پاینااده،)

 امکاان عادم و جنسای نیازها  تأمی  به بیشتر نیاز دلیل به جوانان
 باه هاا دوره دیگار از بیشاتر ازدواج، از پایش تاا آن صاحیح تأمی 

 و خودمهاارگر  ،«کامرواساز  تأخیر» ها  مهارت در افزایی توان
 ؛10۳1 پااور، اقاادام و حاصاالی) هسااتند نیازمنااد آور  تاااب

  (.10۳۳ شجاعی، و آذربایجانی
 شاوق و شاور همای  بار آمدن فائ  دوره، ای  چالش تری  بزرگ

. است زندگی مسیر درست تعیی  و هویت تثبیت هیجانی، و جنسی
 مستی» دچار نیاورد، جا به صحیح شکل به را تکالیف ای  جوان اگر

 دچاار هیجانااتش باا ساازگار  و کنترل تنظیم، در و شده 6«جوانی
                                                           

َ  َشَب ٌب َو َ   ِشَرأو ا َشَب ب2 ن  َُ  یبر  سرر دار یو شرور و شررر جروان ی؛ تو جوان . 
 (.911ص  91ج  9041  ی)رک: تج س

ون: ا َشَب بو . رسول ا   3 نو جو َبٌة ِتَن ا   ع   .اس  یوانگیاز د  یا شعب  ی؛ جوان شو

ِالو اِ دیارت  یت اکرم  تبری. پ4 َنر دِ  ی: ِاَن ا َ َ  َتَع َ ی َخَ َق َتَ ک   َین  َ رةي یو رلِّ َ ی  َیر   یکو
وا؛ خداوند تع   َتِهدو وا َو اج  ِریَن ِجدُّ ِعش  َن َء ا   ب  خ ق کرده ک  هر شرب  یا ارشت  یَُ

 .دیتم م بکوش  یه  ب  جد س    94 یا اندیت  دیارود آتده ار  نیبر زت

 . یعجب رب  تن ا ّش ب  یس     صبوأ.5

َبغِ 6 ِر  ی. َین  رک  رِم َو سو ِع   ِر ا   رک  َرِأ َو سو رد  ِر ا   و رک  َم ِل َو سو ِر ا   ک  َتِرَا ِتن  سو ن  َیح  َُ َع ِقِل     ِ
رَتِخ ُّ  رَل َو َتس  َع   بو ا   ر و لِّ َذِ ر  ِرَی حر   َخِبیَةرة  َتس  ِر ا َشَب ِب َاِإَن ِ کو ک  ِح َو سو َمد  ا  

َوَق ر؛ سااوار اس  ع قل از تست خرود  را  یم  تدح و جوانت ل  قدر   ع  یا  
 وقر ر و ن بود را ع ل ک  دارد ن گوار یا ح یرا ه  نیا از  یح ظ کند. هم ن  هر 

 (.11ص  9311  یآتد یمی)تم برد یت را
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 در(. 10۳۳ شااجاعی، و آذربایجااانی) گااردد می اساساای مشااکلی
 جنساای هااا  تحری  براباار در شاادت بااه جااوان وضااعیتی چناای 
 گااه و کناد می پیادا انحرافای تمایالت و ها گرایش شده، پذیر آسی 
 از اسااس، همای  بر. زند می آمیز مخاطره جنسی رفتارها  به دست

 و ساالمت  باه یابی دسات دوره ای  جنسی تربیت نیازها  تری  مهم
 شادن ساسر  دلیال باه دوره ایا  در. است هیجانی و جنسی تعادل

 و جنسایتی هویت تقریبی گیر  شکل و نوجوانی آشفتگی و ثباتی بی
 جنسای تعاادل و سالمت آوردن دست به شخصیتی، نسبی پختگی

 و ساالمت بازیاابی صاورت، ایا  غیار در. گیرد می قرار توق  مورد
 بااا جنسااینگی جملااه از شخصاایت، مختلااف ها  جنبااه در تعااادل

 ؛۶۶۶  ،1014 طبرساای،) 1گردیااد خواهااد رو روبااه مشااکل
 تواناد می دوره ایا  ها  کاساتی(. 0۳۶  ،0ج ،1010 بابویه، اب 

 همچاااون بعاااد  هاااا  دوره در هایی آسااای  ایجااااد باااه منجااار
 جنسای، مشاکالت و اخاتالالت همسار، با جنسی ها  ناسازگار 

 باه. گاردد جنسای دیگار انحرافات و ها نابهنجار  و ها گرایی تجربه
 آیناد  در آسی » به ناظر همچنی  دوره ای  در سالمت دلیل، همی 

 او کاه باشد ا  گونه به باید جوان جنسی تربیت. است جوان «جنسی
 مسایر بتواناد تاا برسد جنسی پاکی و سالمت از جایگاهی به تنها نه

 جملااه از زناادگی، مختلااف ها  زمینااه در خااود پیشاارفت و تعاالی
 هایی آسای  از بتواند بلکه کند؛ طی موفقیت با را شغلی و تحصیلی

. کناد جلاوگیر  نیز شود می او جنسی آیند  افتادن خطر به سب  که
 از بتواناد مناسا ، جنسای تربیات و هاا آموزش سایۀ در باید جوان

 سایۀ در حال، عی  در و باشد دور به و ایم  پرخطر جنسی رفتارها 
 ایفا  برا  سالم جنسی احساس از خویش، جنسی هویت پذیرش

 از دارد نیااز او. باشاد برخاوردار خاود آیناد  همسر با جنسی نقش
 جنسای و زناشاویی روابا  از کلای اطالعات صحیح، مناب  طری 

 اماان در پرخطار رفتارها  ها  آسی  از اکنون بتواند تا کند دریافت
  .باشد داشته سالم جنسی رابطۀ خویش همسر با آینده در و

 و عقالنای نیروهاا  پختگای گرو در جوان سالم جنسی رفتار
 پیشاگیر  اینکاه براسااس اماا است؛ خویشت  مهار در توانمند 

                                                           

َ  ِاَ ری 1 رَ ر  ع  َُ ِبِ  َاَ د   ِرب  َعَ ی َجن  ِریَن َو ِاَع َا ض  َدی َو ِعش  ح  ََلَق و ِِلِ خ  َُ . َاِإن  َرِضیَ  
 اع و چیکر  هر یبرود یاز اخرَلق او راضر یسر  گ 99؛ پ  اگرر در  َتَع َ یا َ ِ  
َ َح  َاِإن  ... ؛یتع ور و یکرد را تَلش  تو ک  کن شیره  ا   َع  ِتَمرن   َاِإَنر و  ِاَع  َو  َُ
َر   یکسر ن از اع و شرد کر  شرد توارق اگر[ سوم س ل ه   ت ]ارزند   ؛ ِای  َخی 

 .س ین او ریخ ب  یدیات گرید  ک  اس 

 در همچناان پیشاگیرانه اقدامات باید است، درمان از بهتر همواره
 باا نگردد، پیشگیر  ها پذیر  تحری  از اگر. گیرد قرار امور صدر

 دشاوار بسیار آنها مهار جنسی، ها  تکانه و هیجانات نمایی  قدرت
 باه جاوانی جنسای سالمت و تربیت الگو  بنابرای ،. شد خواهد

 :شود می ترسیم زیر شکل
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوانی دورۀ در جنسی سالمت و تربیت الگوی. ۴ شکل

 زناشاویی ایام و ازدواج با مقارن و بزرگسالی س  چهارم، دوره
 ؛1۳۳ اعاراف،) اسات آراماش به رسیدن ازدواج، از هدف. است
 نیازهاا  مطلاوب ارضاا  گرو در آن از مهمی بخش و( ۶1 روم،

 تااأمی (. 1011 طباطبااایی،) اساات همسااران جنساای−عاااطفی
 پا  دوره مسائل تری  مهم از یکی جنسی، نیازها  بخش رضایت

 زنادگی از رضایت و صمیمیت با معنادار  رابطۀ و بوده ازدواج از
 تأمی  عدم از ناشی زناشویی مشکالت از بسیار  مقابل، در. دارد

 دیگااران، و رحمااانی ؛10۳1 دیگاران، و افشااار ) اساات جنسای
 سااالم، رابطااۀ یاا  برقاارار  طریاا  از مطلااوب ارضااا (. 10۳4
 رفتاار در مهاارت و دانش با همراه همسر، با مشرو  و شده تعریف
 ناورعلیزاده) شاود می حاصال سازنده و موف  بخش، لذت جنسی

 همواره همسران دو  هر جنسی سالمت داشت (. 10۳1 میانجی،
 است سیستمی همچون جنسی سالمت. است ویژه اهمیت دارا 

 ای . است وابسته اجزایش ت  ت  صحیح عملکرد به وجودش که
گاهی میازان شامل اجزا  و جسامی ساالمت ساطح افاراد، هاا  آ

 و مذهبی و اجتماعی فرهنگی ها  ارزش اقتصاد ، مسائل روانی،
 دیگااران، و رشااید  حسی ) اساات انحرافااات و اخااتالالت نبااود

 نیازهاا پیش نیازمند همسران، جنسی سالمت به دستیابی(. 10۳0
 ساادوک، ؛10۳1 میاانجی، نورعلیزاده) است ا  ویژه ها  برنامه و

 (. 10۳۱ خدمتیان، و مزید  ؛10۳۳ روئیز، و سادوک،
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 تأمين

 سالمت

 عفاف

 اخاتالالت و مشکالت بر عالوه جنسی، سالمت از مهمی بخش
 و هااا نابهنجار  انحرافااات، از بااودن دور بااه در جنساای، عملکاارد در

 اخاالق از برخاوردار  در بااالتر آن از بلکاه است؛ زناشویی خیانت
 صاورت «عفااف» حاکمات باا فق  هدف ای . است وارسته جنسی

 کاه باشد نحو  به باید جنسی آموزش و تربیتی گیر  جهت و گیرد می
 ورز  عفات افاراد روابا  و رفتار در و عفاف فرهنگ زندگی محی  در

 عفااف از جنسای، مطلاوب تاأمی  کنار در باید همسران. باشد برقرار
 اصالی هادف کاه جنسای مصاونیت یا  به تا باشند برخوردار الزم

 ناورعلیزاده) یابناد دسات اسات، اساالمی بخش سالمت راهبردها 
 جنسای سالمت و تربیت الگو  بنابرای ،(. 10۳1 و 10۳۳ میانجی،
 :شود می ترسیم زیر شکل به همسران،

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ازدواج از پس دورۀ در جنسی سالمت و تربیت الگوی. ۵ شکل

 و تربیات در دوره تاری  مهم پژوهش، ای  ها  یافته به توجه با
 در. اسات نوجوانی دوره آن از پ  و کودکی دوره جنسی، سالمت
 ساهم بیشتری  نوجوانی و کودکی دوره در جنسی سالمت برقرار 

 و جاوان ها  ویژگی به توجه با آن از پ  و دارند عهده به والدی  را
 هرچناد. گماشت همت فرد توانمندساز  به بیشتر باید بزرگسال،

 ویاژه باه نوجوانی، و کودکی دوران همان از افراد توانمندساز  که
 و اساات فراواناای اهمیاات حااائز خودمهااارگر  و خااودمراقبتی در

 .است بعد  ها  دوره در سالمت و موفقیت برا  ا  زمینه

: همچون هایی پژوهش نتای  با کودکی، دوره الگو  ها  یافته
 رادمارک  ،(۶44۱) لیاریو و آرنال ،(1۳۳۳) همکاران و فردریش

 ،(۶441) اسااویدن و الرساا  ،(۶410) هلباارگ و رودو ،(۶411)
 از مراقبت بر مبنی( ۶41۳) کاکیاتوره و ،(۶44۳) دیگران و 1کنی

                                                           

1. Kenny. 

 دیااوی  و رابینساا  بااا و جنساای؛ مسااائل خصااو  در کودکااان
 کودکاان از مراقبات لازوم بار مبنای( ۶4۶4) روستان و( ۶411)

گاااهی و یابی توجااه بااه نساابت  و والاادی  جنساای رفتارهااا  از آ
 ،(10۳1) بهشاتی ،(10۳4) دفریتااس با. است همسو بزرگساالن

 ،(10۳1) دیگااران و فاارساااالر  ،(10۳۱) خاادمتیان و مزیااد 
 ،(10۳1) حسامی ،(10۳1) فراهینی فرمهینی ،(۶4۶4) روستان

 آن اقدامات کاربست و پیشگیر  لزوم بر مبنی( 10۳1) سلحشور
 .است همسو کودکان در

 بخاش در نوجاوانی الگو  در پژوهش ای  ها  یافته همچنی 
 دیگااران و محماادجانی بااا کلاای طور بااه پیشااگیر ، و مراقباات

 سیمبر ،(9153) کاکیاتوره ،(5931) دیگران و رحمانی ،(5931)
 ،(5931) دیگاران و امینای ،(9191) شیسارد ،(5931) دیگران و

 بر مبنی( 5939) دیگران و یکتا شکوهی ،(5931) دیگران و تربتی
 مهاار مؤلفۀ در. است همسو نوجوانان در پیشگیر  و مراقبت لزوم
 دیگااران و چامراتریتیرونااگ ،(5931) دیگااران و رحمااانی بااا نیااز

 دور  الگو  در. است همسو( 5931) دیگران و امینی و ،(9151)
 باا پیشاگیر  مؤلفاه در کلی طور به پژوهش ای  ها  یافته جوانی،

 پاور اقدام و حاصلی با مهار مؤلفۀ در و ،(5931) دیگران و سیمبر
 باا سالمت مؤلفۀ در و( 5931) شجاعی و آذربایجانی و( 5931)

 الگاو  در نهایات، در و. اسات همساو( 5931) دیگران و سیمبر
 باا تاأمی  مؤلفاه در پژوهش ای  ها  یافته زناشویی و ازدواج دور 

 نااورعلیزاده بااا سااالمت مؤلفااه در ،(10۳1) میااانجی نااورعلیزاده
 و مزیاد  و ،(10۳۳) روئیز و سادوک سادوک، ،(5931) میانجی

 میااانجی نااورعلیزاده بااا عفاااف مؤلفااه در و( 5931) خاادمتیان
 در جنسای تربیات ها  برناماه. است همسو( 10۳1) و( 10۳۳)

 الگوهاا  براسااس بایاد پرورشای و آموزشی ها  نظام و خانواده
 طور باه و هاا تکنی  هاا، روش اصاول، اهاداف، که باشد راهبرد 

 آن باا منطبا  آن افزایی مهارت و پرورشی و آموزشی محتوا  کلی
 دسات به راهبرد  الگوها  براساس شود می پیشنهاد. شود تعیی 
 قالاا  در تربیتاای عملیاااتی ها  برنامااه پااژوهش، ایاا  در آمااده
 ها  بساته همچنای  رشاد ، دور  چهاار ویژ  آموزشی ها  بسته

 صااورت بااه و تاادوی  گاار  مربی و والاادینی آموزشاای ویااژ 
 .شود گزارش آنها نتای  و اجرا آزمایشی ها  پژوهش
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: قام الفقیه،  الیحضره من ،(ق1010) علی محمدب  بابویه، اب  .1
 .اسالمی انتشارات دفتر

 محمدحسی  خویی، مرقاتی السادات عفت ناریا؛ ابوالقاسمی، .۶
 از ایرانی آموزان دانش جنسی تربیت تبیی » ،(10۳۳) تقدیسی

 تحقیقات انستیتو و بهداشت ،«مدارس بهداشت مربیان دیدگاه
 .04−۶1  ،۶ش ،۳س ،بهداشتی

 ،(10۳۳) موساو  عبااس و راد امامی احمد علیرضا، اعرافی، .0
 فقااه در جنساای تربیاات ساااحت در جااار  عمااومی قواعااد»

 . 10−01  ،1۶ش ،۱س ،تربیتی فق، مطالعات ،«تربیتی
 آموزشی نیاز بررسی» ،(10۳1) دیگران و پوراندخت افشار ، .0

 و پرسههتا   ،«جنسای ساالمت درباااره سااله 11−10 دختاران
 .۳−1  ،1۳ش ،۶1س ،نگر جامع مامایی

 و ماذه  نقاش» ،(10۳1) حاصالی آرزو و فریاده پور، اقدام .1
 سیساتماتی  مرور ایرانی جوانان جنسی رفتارها  در معنویت
 ،۶۳س ،مازند ان پزشکی  علوم دانشگاه ،«شده منتشر مقاالت

 .1۳۱−110  ،1۱0ش

زاده  یریااانام  و مهاد  محماد  مهاد ؛زاده، مژگاان یریانام .۱
در ماادارس و  یجنساا یاتآماوزش و ترب یگااهجا( »10۳۱)

کنگااره  سااومی  مقاااالت خالصااه ،«یمراکاااز آمااوزش عاااال
  سراسر کنگاره ی ساوم ،یخانواده و سالمت جنسا  سراسر

 ، تهران. ۱−۳آذر ی،خانواده و سالمت جنس
 ،(10۳4) پاشاایی رقیاه و فر تمناایی محمدرضاا محمد؛ امینی، .1

 در جنسی تربیت به توجه چگونگی و وجود  ضرورت بررسی»
 ،«آماوزانداناش و دبیاران دیادگاه از متوسطه مقط  درسی برنامه

 .۶4۶−1۱۳  ،1ش ،1س ،د سی برنام، ها  پژوهش

 تحقیق ها  وش پا ادایمی مبانی ،(10۳4) یمحمدتق یمان،ا .۳
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،انسانی علوم د  کیفی و کمی

 یالتحل»(، 10۳4)  و محمودرضاا نوشااد یمحمدتق یمان،ا .۳
 (.۱یاپی)پ ۶، ش0پژوهش، س ،«یفیک  محتوا

 ،(10۳۳) شااجاعی محمدصااادق و مسااعود آذربایجااانی، .14
: قاام ،(ههها آمههوزه و مفههاهی ) البالغهه، نههه  د  شناسههی  وان

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 یحیاای ترجمااه  شههد  شناسههی  وان ،(10۳۳) لااورا باارک، .11
 .ارسباران: تهران سیدمحمد ،

 فاای  منظاار از جنساای تربیاات» ،(10۳1) محمااد بهشااتی، .1۶
 .110−۳۳  ،۶ش ،۶س ،اسالمی تربیت ،«کاشانی

 کلمهات مجموعه،) الفصاحة نه  ،(10۳۶)  ابوالقاسم پاینده، .10
 .دانش دنیا : تهران ،( سول حضرت قصا 

 خسارو  نیکاا و اساماعیلی تاجیا  سامیه سروناز؛ تربتی، .10
 عوامال و نوجواناان جنسای تربیت کیفی مطالعه» ،(10۳۳)

کید با آن ساز زمینه  مطالعاه والادی  باا فارد  میان رواب  بر تأ
 شاهر سااک  متوساطه دوره نوجاوان پسران و دختران: مورد 

 ،01ش ،1۶س ،شناسهههههی جامع، مطالعهههههات ،«تهاااااران
 11−140. 

 و غهر الحک  تصهنی  ،(10۱۱) عبدالواحاد آماد ، تمیمی .11
 .تبلیغات دفتر: قم ،د  الکل 

 مؤسساۀ: قم ،اسالم د  جنسی تربیت ،(10۳4) حافظ ثابت، .1۱
 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 ۳ تاا تولد از کودکان جنسی تربیت ،(10۳1) فاران حسامی، .11
 .دانژه: تهران ،(مربیان و والدی  راهنما ) سالگی

 ساالمت تعریاف» ،(10۳0) دیگاران و بتول رشید ، حسی  .1۳
 ی : آن اجزا  توصیف و ایرانی متخصصی  دیدگاه از جنسی
 پزشهکی علهوم دانشهگاه پزشهکی دانشهکده ،«کیفای مطالعه
 .۶۶4−۶14  ،0ش ،10 س تهران،

 از مراقبات و آموزش کلیدها (، 10۳4) کریستال دفریتاس، .1۳
 .صابری : تهران نوجوانان، و کودکان در جنسی سالمت

 الههی القلههو  ا شههاد(، 101۶حساا  باا  محمااد ) دیلماای، .۶4
 .قم: الرضی الشریف: قم ،الصوا 

 آموزشی بسته طراحی» ،(10۳1) دیگران و احسان رحمانی، .۶1
 اثربخشای و ایرانای فرهنگ بر ایرانی نوجوانان جنسی تربیت

 داناش در جنسی خطرپذیر  و اجتماعی خودکارآمد  بر آن
 ،11س ، وانشهناتتی علوم مجل، ،«اول متوسطه دختر آموزان

 .110−101  ،14ش
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 جنسای رضایت ارتبا » ،(10۳4) دیگران و اعظم رحمانی، .۶۶
 هها  مراقبت تحقیقات مرکز ،«زناشویی زندگی از رضایت و

 ،14ش ،۶0س ،تهههران پزشههکی علههوم دانشههگاه پرسههتا  
 ۳۶−۳4. 

د   یهقتها  تحق هها  یکتکن(، 1044) فرامارز پور، رفی  .۶0
 انتشار. یتهران: شرکت سهام ،یعلوم اجتماع

(، 10۳۱)  محمااد ی و حساا یاای عل یاادحم ؛اکباار رهنمااا، .۶0
باا  یجنس یتترب  ها اصول، و روش ی،مبان یی و تب یبررس»
 شهاهد  دانشهگاه  فتها   دانشهو ، «اساالم یادگاهبر د یدکأت

 .114−۳۳،  ۶0، ش10س
 یه غر یفه یقالفهاق(، 1011زمخشر ، محمود ب  عمار ) .۶1

 .العلمیة دارالکت : بیروت ، یثالحد
 و ابعاااد» ،(10۳۳) شمشااائی صااادق و احمااد زناادوانیان، .۶۱

 ،۶1ش ،شههیع، بههانوان ،«دختااران جنساای تربیاات مراحاال
 ۱1−۳۳. 

 ،(10۳۳) روئیاز پدرو و سادوک ویرجینیا بنجامی ؛ سادوک، .۶1
 ،بههالینی  وانپزشههکی− فتهها   علههوم:  وانپزشههکی تالصهه،

 .ارجمند: تهران رضاعی، فرزی  ترجمه

 علااوم در تحقیاا  هااا  روش(، 10۳0) باااقر ساااروخانی، .۶۳
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان ،اجتماعی

 مبهانی بر د آمد  ،(10۳1) دیگران و درضامحم فر، ساالر  .۶۳
: قاام ،حجهها  و عفها  تربیتههی−شههناتتی  وان هها   وش و

 .اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه
 کودکان جنسی تربیت و تانواده ،(10۳1) ماندانا سلحشور، .04

 .پنجره: تهران ،نوجوانان و

 نیازهاا  بار مارور » ،(10۳1) همکااران و معصومه سیمبر، .01
 دانشکده ،«ایرانی نوجوانان جنسی و بارور  بهداشت آموزشی
 .111۶−11۱0  ،01۶ش ،00س ،اصفهان پزشکی

 ،البالغه، نهه  ،(ق1010) الحسای  محمدب  الرضی، شریف .0۶
 .هجرت: قم

 ،(10۳0) زمااانی نیااره و زاده اکباار   علاای یکتااا؛ شااکوهی، .00
  ویش ،«مرور  مطالعه ی : نوجوانان جنسی ها  آموزش»

 .۶11−10۶  ،۱ش ،0س ،شناسی  وان

 مباانی»(، 10۳0) منش عرفان ایمان و سهیال فسایی، صادقی .00
 راهبارد ،«اجتمااعی علاوم در اسناد  پژوهش شناختی روش

 .۳1−۱1 ، ۶۳ ش فرهنگ،
 تفسههیر فههی المیههزان ،(ق1011) محمدحساای  طباطبااایی، .01

 .  اسالمی انتشارات دفتر: قم القرآن 

: قاام ،االتههال  مکهها م ،(1014) فضاال باا  حساا  طبرساای، .0۱
 .الرضی شریف

 بااا جنسای رفتااار تنظایم الگااو  ،(10۳۱) مهاد  عباسای، .01
 .دارالحدیث: قم اسالمی، رویکرد

 ،(10۳۳) خاور  الهاام و عارب سحر سمیه؛ فرخانی، غالم .0۳
 زمینااه در دختاار دبسااتانی پیش کودکااان نگاارش و دانااش»

 علهوم دانشهگاه ،«گرگان در جنسی استفاده سوء از پیشگیر 
 .11۳−110  ،0ش ،۶1س ،گرکان پزشکی

 و الهواعیین  وضهة ،(1011) احمد محمدب  نیشابور ، فتال .0۳
 . رضی: قم ،المتعیین بصیرة

 و انسهان: جنسهی تربیت ،(10۳۱) محس  فراهانی، فرمهینی .04
 .البرز: تهران ،جنسی سالمت

 تربیات بار گذرا نگاهی» ،(10۳1) محس  فراهانی، فرمهینی .01
 ،1س ، وان سهالمت ،«تحصایلی مختلف مقاط  در جنسی

 .۶۳−1۳  ،1ش

 و اصاول مباانی،: جنسای تربیت ،(10۳۳) نقی علی فقیهی، .0۶
 .دارالحدیث: قم حدیث، و قرآن منظر از ها، روش

 ههها  نیریهه، ،(10۳۳) فیساات گرگااور  و جاا  فیساات، .00
 .روان: تهران سیدمحمد ، یحیی ترجمه ،شخصیت

 هاا  کنجکااو  شناخت» ،(10۳0) دیگران و مهسا قربانی، .00
 ساالمت ارتقاا  و آماوزش بار ا  مقدماه: کودکاناه جنسی
 ،کودکهان جنسهی سهالمت ا تقها  و آمهوزش ،«آنان جنسی

 .۶14−1۳۳  ،0ش ،0س

: نوجوانهان جنسهی تربیهت ،(10۳۳) دیگاران و مژگان کلهر، .01
 .دانژه: تهران ،دتتران کتا /  پسران کتا 

: تهااران ،الکههافی ،(ق1041) یعقااوب محماادب  کلیناای، .0۱
 .االسالمیة دارالکتاب

 تربیهت و شناسهی  وان(، 10۳1و.م. و کاچتکوف، و.د. ) الپی ، .01
: تهااران زاد، تقاای محمااد ترجمااه ،نوجوانههان و کودکههان جنسههی

 .افسون
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ها    وش(، 1044گال، مردیت، والتر بورگ و جوی  گال ) .0۳
، ترجماه تحقیق کّمي و کیفي د  علوم تربیتهي و  وانشناسهي

شاهید احمدرضا نصر و همکاران، تهران: سامت و دانشاگاه 
 بهشتي.

 آمااوزش ضاارورت» ،(10۳1) دیگااران و رباااب نااژاد،لطیااف .0۳
 مطالعاه یا : ایاران در نوجاوان دختاران باه جنسای سالمت

 .11−1  ،1۶ش ،11س ،ایران نازایی و مامایی زنان ،«کیفی
: بیاااروت ،بحهها اونوا  ،(ق1040) محمااادباقر مجلساای، .14

 .الوفا مؤسسة

 من شرح فی المتقین  وضة ،(ق104۱) محمدتقی مجلسی، .11
 .کوشانبور اسالمی فرهنگی مؤسسه: قم ،الفقی، الیحضره

 ،(10۳0) جعفرنااژاد محمااد و یوسااف موسااو ، محفوظی .1۶
 مطلوب تربیت در حدیثی و قرآنی ها  آموزه جایگاه بررسی»

 .1 ش ،حدیث و قرآن د  تربیتی ها  آموزه ،«جوانان جنسی
 ،(10۳۱) نااطقی فاائزه و فقیهی علیرضا رضا؛ محمدبیگی، .10

 دوره در جنسی تربیت درسی برنامه مطلوب الگو  طراحی»
 .0۳−۶1  ،01ش ،10س ،تربیتی شناسی  وان ،«ابتدایی

 برنامااه الگااو » ،(10۳1) دیگااران و صاادیقه محماادجانی، .10
 و قارآن براسااس نوجاوانی دوره بارا  جنسای تربیت درسی
 ،آموزشهی مهدیریت د  نهو  هیافتی ،«معصومی  ها  روایت

 .00−1۳  ،0ش ،1س
 الگاو  ارائاه» ،(10۳۱) خادمتیان محمد و محمد مزید ، .11

 ،«مسالمان اندیشمندان ها دیدگاه به توجه با جنسی تربیت
 .1۳0−1۱1  ،۶1ش ،1۶س ،اسالمی تربیت

 شد: بانگرش  یشناس  وان(، 10۳1) گرانیو د یمصبا ، عل .1۱
 .سمت: تهران ،یب، منابع اسالم

 ساالمت مفهوم واکاو » ،(10۳۳) دیگران و سعیده معمار ، .11
 بار تمرکز با نظران صاح  نظر از نوجوان آموزان دانش جنسی
 د  کیفهی تحقیقهات ،«کیفای محتوا  تحلیل: والدی  آموزش

 .۶1۳−۶01  ،0ش ،۳س ،سالمت علوم
 اسااالمی ماادل» ،(10۳۳) مسااعود میااانجی، نااورعلیزاده .1۳

کیاد باا جنسی رفتار ساز  مصون  درماان و پیشاگیر  بار تأ
 و اسهههالم مطالعهههات ،«جنسااای مشاااکالت و هاااا انحراف

 .10۶−140  ،1ش ،0س ،شناسی  وان

 اتههتالل و سههالمت ،(10۳1) مسااعود میااانجی، ناورعلیزاده .1۳
: قام ،شهناتتی  وان و اسهالمی  ویکهرد : همسهران جنسی

 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه

 و بهداشههت ،(10۳۳) روزنفلااد آن جااو و مارگااارت نوزبااام، .۱4
 مااریم ترجمااه ،سههالمند  تهها کههودکی از جنسههی سههالمت

 .ارجمند: تهران فیروز ، ریحانه و شیرمحمد 
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