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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of sexual education on the
sexual identity of children from 7 to 11 years old in Shiraz. 56 students of the
elementary school in the region of Shiraz in the academic year 97-1396 were
voluntarily selected and randomly divided into two experimental and control
groups. The experimental group received eight 45-minute sessions of sexual
education. While the control group did not receive any intervention. Students
completed the Gender Role Identity questionnaire of children in different
cultures before and after the intervention. Data were analyzed using
covariance analysis and SPSS software. The results of this study showed that
sexual education leads to the formation of sexual identity in students.
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Extended abstract

Introduction
Childhood wounds and injuries are transmitted from one generation to

another, just like a legacy, and parents who have experienced a certain stage
of their development are likely to be in trouble at the same stage of their
child's development. Everyone seems to have more or less a small inner
chamber that is even hidden from herself. In this chamber, it is possible to
find the tools and gadgets left for her childhood show. Those who are most
affected by this chamber are descendants (Kanani, 2017).

One of the most important aspects of human identity is gender identity
which manifests itself in the form of formal and informal institutions during
the process of socialization. The success of this process leads to the
formation of a society-compatible sexual identity (Ceglie, 2000). A person
with a healthy sexual identity
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Can state with certainty whether he/she is a man or a woman. In fact,
humans must have their gender identity adequately developed (Atkinson &
Hilgard, 2000, cited in Baraheni, 1395) in order to obtain the social and sexual
experiences which are satisfactory and satisfying in their adulthood. Sexual
identity is a psychological state that reflects a person's inner sense of being a
man or a woman. In most people, this feeling appears at the age between 2 to 3.
(Sadock & Sadock, 2015, cited in Ganji, 1396).
Unfortunately, because of cultural taboos, in some countries like Iran, sexual
information is misdiagnosed among children. Therefore, a child grows up
without saying anything about sextual matters, and many of his curiosities are
suppressed. When the world is opened to a baby, he brings passion and vitality
with him which need to be preserved. In fact, we must pay attention to
everything that is a part of the stages of his growth, and never ignore anything.

As children grow older, the role of the external factors such as peers,
teachers, school, textbooks and mass media become more important in
shaping the role of sexual learning, (Abroshan & Arjmandi, 2015). Each
society, with its formal rules and informal norms, determines what should be
done by both men and women, what roles they can or should take, and which
personality traits are appropriate to them (Atkinson & Hilgard, 2000;
Baraheni, 2015).

Considering the content of this article, it can be said that correct and
timely education can help a child grow healthy and place him at a high
standard of humanity. Sex education is one of the types of education that can
be found along with other areas of education including social education,
moral education, and political education. Being inspired by the theoretical
foundations and existing research and taking into account the importance of
creating and strengthening the gender identity variable among children, the
purpose of this study was to explain the effectiveness of sexual education on
the gender identity of primary school children in Shiraz. It was actually
assumed that healthy sexual development is the right of all children. Today,
unfortunately, we are witnessing some common sextual disorders among
which the disorder of sexual identity can be named. In this study, an attempt
was made to determine whether the education of sexual can affect gender
identity.

Method
The currennt research was a qusi-experimental study. The current

population included male and female students of an elementary schools in
Shiraz during the academic years of 2016-2017. 56 students were selected by
voulantry sampling and randomly assigned to experimental and control
groups.

Instrument
The Gender Role Identitye Questionnaire. This question in different

cultures is used (Schertzer Silvera, Laufer, & McBride 2008), and consists of 16
items including male-gender characteristics (8 items), and female-gender
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characteristics (8 items). This questionnaire is used to verify gender role
identity in different cultures. Schertzer (2008) evaluated this tool as self-
righteous and its reliability estimated by Cronbach's alpha was higher than
0.86. In the present study, the Cronbach's alpha coefficient was 0.71.

Trend of research
After performing the pre-test on all participants and selecting the

experimental group using the package of the sex education workshop
presented by Honarparvaran (2018); training for experiment group was done
about 8 session 45 minutes, considering Iranian ethics and culture, as well as
age and curiosity of children. After the training sessions, both the
experimental and control groups were re-evaluated in the same conditions
and the results were analyzed by multivariate analysis of covariance analysis
using statistical software.

Finding

Table 1
Mean and standard diviation Men's and feminine features in experimental and

control groups

Variable
Pre- test Post- test

group M SD group M SD
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Men's
characteristics

control 24.79 3.80 Control 24.50 3.54
experimental 34.43 3.79 experimental 52.29 6.60

Feminine
characteristics

control 31.71 5.61 Control 31.18 5.20

experimental 32.21 5.56 experimental 45.39 6.19

As seen in Table 1, he mean scores of the experimental group were increased
from pre-test to post-test in dependent variables.

Table 2
The results of the covariance analysis gender role identitye

Indicator Variable SS Df MS F p

pre-test
Men's Features 231.22 1 231.22 22.48 0.001

Female
characteristics 201.89 1 201.89 7.65 0.001

group
Men's Features 136.37 1 136.37 13.26 0.001

Female
characteristics 36.00 1 36.00 1.36 0.248

error
Men's Features 534.79 52 1028 - -

Female
characteristics 1372.03 52 26.38 - -

Total
Men's Features 34690.00 56 - -- -

Female
characteristics 58908.00 56 - - -
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As you can see in table 2, there is a significant difference between the
experimental and control groups in male gender role identity charactristics
(F= 13.26, p  0.001). But there is not a significant difference between
the experimental and control groups in female gender role identity
charactristics (F = 1.36, p = 248).

Discussion
In all the studies that have been conducted on the impact of gender

education, it has been always emphasized to consider the important role of
educational factor during different stages of a child’s development as a way
to achieve true sexual knowledge and consequently obtain a healthy gender
identity which is essential in the process of sexual development. Gender
identity, which generally manifests itself as a man or woman, begins with
childhood, and it is closely related to the gender role of an individual in a
society. Therefore, it can be said that two strong issues called physiological
forces and social learning interact with one another in the form of gender
identity (Sigli, 2000). This part of the identity of children with sexual
questions begins at about 2.5 years of age. At this time, a child is able to
identify himself and others as a girl or boy. In the process of evolving gender
identity, which includes sexual stability and sexual stability, a child
gradually becomes aware of the persistence of his or her gender and then
others, despite apparent changes in dress or behavior. It should be noted that
a child does not have enough knowledge before the sexual stabilization stage
to recognize gender based on the genital tract. Therefore, the formation of a
stable sexual identity in children is one of the most difficult and, at the same
time, the most delicate educational aspects which contributes greatly to the
future of a child.

Correct and timely sexual education can be very effective in building a
healthy sexual identity in children because it guarantees sexual health and
mental health in later stages. Sexual education tailored to the development of
children does not discourage children's sexual curiosity and also reduce the
risk of diverting children's minds towards sexuality, so a child needs to
recognize herself for a healthy sexual identity and has a deep understanding
of her own gender as girl or boy (Kohlbeg, 1969). Therefore, with regular
sexual education, a child becomes aware of both the anatomy and
personality of a girl and a boy, and gets acquainted with different parts of his
body and learns about his own organs with their correct names. It is very
important to use the correct name for the private organs, and in particular the
genital area, to prevent maladaptive schemas in future. Children are curious
to know where they come from, how a baby falls into the mother's abdomen,
and some other questions that engage children’s minds. Such questions can
only be addressed in the context of sexual education in which the responses
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can lead to a child’s mental engagement and growth as well as his healthy
sexual identity. Of course, it should be noted that in the process of sexual
education, gender role should be proportional to the anatomy and physiology
of a child's body.

If sexual training is neglected, a child's gender identity is likely to be
problematic and some common sexual disorders may arise among children.
Consequently, an individual's mindset varies from one sex to another with
sexual organs. Since sexual health is one of the pillars of the mental health of
individuals, it can affect other aspects of mental and communicative life in
the event of a disorder (Ghalandari & Rafiee, 2014). Curiosity and unwanted
sexual questions are created in children’ minds, and our ignorance and
inability to answer them make children confused about sexual issues.
Therefore, sexual education is a preventive measure that is taken to keep the
child safe.
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چکیده
سال شهر شیراز بوده 11تا 7جنسی کودکان هویتآموزش تربیت جنسی بر تأثیربررسیهدف از پژوهش حاضر 

داوطلبانه انتخاب وصورتبه1396-97شهر شیراز در سال تحصیلی ناحیه یکآموز مقطع ابتداییدانش56است. 
پسر 14و دختر14جداگانه) و کنترل (صورتبهپسر 14دختر و 14گروه آزمایش (تصادفی در دوصورتبه
وقرار گرفتتحت آموزش تربیت جنسی اي دقیقه45جلسه 8آزمایش در گروه. قرار گرفتندجداگانه) صورتبه

هاي هویت نقش جنسیتی کودکان در فرهنگنامهپرسشانآموزدانشاي دریافت نکردند. گروه کنترل هیچ مداخله
آماري افزارنرمو تحلیل کوواریانس با استفاده از ها. دادهتکمیل نمودندرا از مداخلهو بعد ، قبل مختلف شرتر

SPSSسال تأثیر 11تا 7کودکان هویت جنسی. نتایج نشان داد که آموزش تربیت جنسی برتحلیل شدند
یت جنسی در هوگیريشکلنتایج این تحقیق نشان داد که تربیت جنسی موجب ،دارد. در کلمعناداري 

گردد.ان میآموزدانش

نفس جنسیتربیت جنسی، هویت جنسی، عزتهاي کلیدي:واژه

مقدمه
. تحول هویت جنسـی در افـراد   باشدیمهویت جنسی از مفاهیم تحولی مهم در حوزه روانشناسی من 

هـاي اجتمـاعی از   همـوز آو این فرایند تا نوجوانی ادامه خواهد داشـت. فرهنـگ و   گرددیماز کودکی آغاز 
جنسـی در هـر فرهنـگ محتـواي     يهـا نگرشو هانقشهویت جنسی است. دهیشکلمنابع ترینمهم

اکتسابی اسـت  کامالًهویت جنسی گیريشکل. بنابر مبانی نظري موجود، دهدیمهویت جنسی را تشکل 
,Kanani(تاسگیريشکلاین درمؤثرهاي رسمی و غیر رسمی عامل هو آموز 2017(.

برزونسـکی  کنند با ادراك دیگران از او تعریف میاحساس هویت را هماهنگی ادراکی فرد از خویشتن
)Berzonsky, 2003یک سازه و ساختار اجتماعی ـ روانی اسـت کـه باعـث     صورتبهگیري آن ) و شکل

وجوه هویت انسـانی، هویـت   ترینمهم). یکی از Kahani, 2002شود (جدایی و افتراق فرد از سایرین می
پذیري در قالب نهادهاي رسمی و غیررسمی شکل است که طی فرآیند جامعه) gender identity(جنسی

پذیري اعضاي جامعه الگوهاي ادراکی، عاطفی و رفتاري مربوط به جـنس  گیرد. در خالل فرآیند جامعهمی

باشد.یم585/162/1/1397مجوز پژوهشی شماره ی عمومی باشناسرواننامه کارشناسی ارشد یانپا. این مقاله برگرفته از 1
مرودشت، ایران،، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمیمومیعشناسی کارشناس ارشد روان* 

(نویسنده مسئول)اسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایرانشننااستادیار گروه رو**
.comoSohrabi_sh2006@yaho
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گیـري یـک هویـت    ز این فرآیند موجب شـکل آمیطی کردن موفقیتسازند.و درونی میفراگرفتهخود را 
توانـد بـا   شخصی کـه هویـت جنسـی سـالم دارد مـی     ).Ceglie, 2000گردد (جنسی سازگار با جامعه می

هـا در  تجربیـات اجتمـاعی و جنسـی آن   هـا بـراي آنکـه    انسـان بنـابراین  قاطعیت بگوید مرد است یا زن؛ 
رشـد هویـت جنسـی مناسـب برخـوردار باشـند       بخش و ارضـاء کننـده باشـد، بایـد از     سالی رضایتبزرگ

)cited in Baraheni, 1395,Atkinson & Hilgard, 2000.(  متفکران زیادي به جنسی بودن هویـت
توانـد  کنـد و مـی  اعتقاد دارند. هر فردي با دانستن این که زن است یا مرد، جایگاه جنسی خود را پیدا مـی 

شناختی است که بازتاب احساس درونی شخص از مرد یا زن هویت جنسی یک حالت رواننقش ایفا کند. 
,Sadock & Sadockشـود ( سالگی ظـاهر مـی  3تا 2بودن خویش است. در اکثر افراد این احساس در 

2015, cited in Ganji, 2017.(در کسب هویت جنسی از سوي کودکان نشان از بروز نوعی خودآگاهی
تـري در بـاب تشـخیص    تر باشـد، کـودك ادراك دقیـق   مورد جنسیت است. هر چه این خودآگاهی عمیق

جنسی و ثبات جنسی خود خواهد داشت. یکی از مشهورترین افرادي کـه در امـر مطالعـه هویـت جنسـی      
است. وي معتقد است که درك کودکـان از  ) KohlbegLawrence(لبرگوورنس کلتالش فراوان کرده 

).cited in Bjork lund, 1966, 1969, 1989یابد (تحول میها از جهان فیزیکییت همانند درك آنجنس
کشـورها باعـث شـده اسـت کـه اطالعـات جنسـی        بعضـی از  متأسفانه تابوهاي فرهنگی موجـود در  

نادرست در بین کودکان وجود داشته باشد و کودك بدون اینکـه صـحبتی در ایـن مـورد بکنـد      صورتبه
کنـد بـا خـود    زمانی که چشم به دنیا باز میهاي او سرکوب شود. نوزادبزرگ شود و بسیاري از کنجکاوي

رشد او اسـت  آورد و براي اینکه این نشاط تداوم یابد، باید به هر آنچه که جزئی از مراحل شور و شعف می
هـا را از  ها توجه دقیق و درستی شـود، بخشـی از بحـران   دقت کنیم و آن را نادیده نگیریم، زیرا اگر به آن

تنهـا  و اطالعاتی شدن جامعه، نـه ي تکنولوژي ارتباطی امروزي عواملی چون توسعهۀدر جامعبرد. بین می
ها را نیز دگرگـون سـاخته اسـت.    ي شناختی آنهاگی مادي و اقتصادي مردم را تغییر داده بلکه چهارچوبندز

عنوان منبع توانایی براي نظم بخشیدن به زنـدگی و دنیـاي   ها بیش از بیش به هویت بهدر این شرایط انسان
استفاده هسـتند از طریـق ارتبـاط    هاي خاص قابلها که در زمینههاي چندگانه انساناطراف نیازمندند. هویت

مـالك و معیارهـاي هـویتی اسـت کـه      ترینمهمکنند. زن یا مرد بودن ازجمله ا میبروز پیدمتقابل با محیط
شـوند،  تـر مـی  تدریج کـه کودکـان بـزرگ   بهاند.بندي افراد بدان توجه داشتهجوامع بشري همواره براي دسته

دهـی نقـش آمـوزي جنسـی از قبیـل همسـاالن، معلمـان، مدرسـه،         نقش عوامل خارج از خانواده در شـکل 
). هـر  Abroshan & Arjmandi, 2015کند (هاي جمعی اهمیت بیشتري پیدا میهاي درسی و رسانهکتاب
کند که مرد و زن هریک چـه رفتارهـایی   اي با قوانین رسمی و هنجارهاي غیررسمی خود تعیین میجامعه

هـا  شخصیتی بـراي آن هاي توانند یا باید بر عهده بگیرند و چه ویژگیهایی میباید داشته باشند، چه نقش
مـذکر و مؤنـث بـودن    ینکـه باوجودا).Atkinson & Hilgard, 2000; Baraheni, 2016مناسب است (

عنوان مذکر یا مؤنـث، موضـوعی روانـی اسـت کـه      است، پذیرش یا عدم پذیرش خود بهزیستیواقعیتی 
با توجـه بـه اهمیتـی    گردد. کند تعیین میعنوان مرد یا زن احساس میوسیله آنچه کودك درباره خود بهبه

که هویت جنسی در زندگی فردي و نیز تعامالت اجتماعی دارد، اگر این بخش از هویـت دچـار اخـتالل و    
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شود که پـژوهش  هاي زندگی اجتماعی تأثیر گذاشته و باعث بروز مشکالتی مینقص شود، بر تمام بخش
درباره آن و راهکار جهت حل این مشکل چه از نظر فردي و چه اجتمـاعی از اهمیـت بسـزایی برخـوردار     

ل نپذیرفتن هویت توانیم آمار دختران و پسرانی که ساالنه به دلیما چه بخواهیم و چه نخواهیم نمیاست.
ترین عضو جامعه است کـه  کودك، ضعیفکنند را نادیده بگیریم. جنسی خود براي تغییر جنسیت اقدام می

فاصـله بـین   توان اذعان کرد که میطورقطعبهبنابراین سالمت روح و جسم او، ضامن تعالی کشور است؛ 
خطـر الزم اسـت   اشد و براي عبور بیبکودکی تا دستیابی به هویت جنسی سالم مانند یک میدان مین می

هـا داراي  )؛ زیـرا آن Ghalandari & Rafiee, 2014کودکان، با مفهوم گسـترده جنسـیت آشـنا شـوند (    
ها تأثیرگذار هسـتند. ها نیز بر نگرش جنسی آنجنسیت هستند و محیط خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه
موقـع و  تربیت درست و بـه پس از تولد است لذامرد بودن و زن بودن و هویت جنسی بشر حاصل حوادث

تواند کودك را در جهت رشد جنسی سالم کمک کنـد و او را بـه مقـام واالي انسـانی برسـاند.      مستمر می
تـر  در مورد نقاط قوت و ضعف خود اطالع دارند، به نظـر راحـت  درك عمیقی از خود دارند و کودکانی که 

وفصل کنند و تمایل بیشتري به لبخنـد زدن دارنـد   شده را حلی ایجادها و رفتارهاي منفتوانند تعارضمی
برند.و از زندگی بیشتر لذت می

تواند کودك را در جهت رشد جنسی سالم کمک کنـد و او را بـه   موقع و مستمر میتربیت درست و به
در کنـار سـایر   ) از انواع تربیـت اسـت کـه    sexual education(مقام واالي انسانی برساند. تربیت جنسی

طبـق  .باشـد طـرح مـی  هاي تربیت همچون تربیت اجتماعی، تربیت اخالقی، تربیت سیاسـی قابـل  تخسا
، تربیت جنسی عبارت اسـت از  )World Health Organization(آخرین تعریف سازمان بهداشت جهانی

غریـزه جنسـی صـورت    کلیه اقداماتی که از دوران اولیه زندگی انسان در جهـت رشـد متعـادل و مناسـب     
رسانی جنسی، کمک به تکامل رفتارهاي جنسـی، کمـک بـه اجـراي وظـائف      گیرد و اهداف آن اطالعمی

هـاي  طـور صـحیح سـازه   با آموزش تربیت جنسی به. جنسی، تداوم و بقاي نسل و رسیدن به آرامش است
جنسی هم مانند سایر بهداشت روانی در جهت رشد سالم جنسی تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه رشد

موقع انجام پذیرد تا کودك از یک نگرش سالم جنسی برخوردار شـود اگـر از   مراحل رشد باید درست و به
کنند و درنتیجـه سـالمت   هاي اطالعاتی آلوده استفاده میمان غافل شویم از جریانتربیت جنسی فرزندان

).Sandfort & Ehrhardt, 2000افتد (ها به خطر میجنسی آن
که در این حیطه صورت گرفته است؛ موحدیان ناچیزيهاي کاربردي بسیار رغم پژوهشعلی

)Movahedian, 2016،( بر ضرورت اجراي تربیت جنسی کودکان و نوجوانان براي مراقبت از هویت
بر لزوم تربیت جنسی کودکان با )،Ghalandari & Rafiee, 2014(و قلندري و رفیعی هاآنجنسی 

هاي غلط در کودکان ها و آموزشچنین انحرافهاي جنسی و بلوغ زودرس و همبه افزایش محركتوجه 
اي از سلسلههتربیت جنسی ارائکه دریافت)Khazraee Rad, 2017راد (خضرائی. اندکردهتأکید 

هاي جنسی مرتبط با فرد و به همراه آن شناختی، جسمانی و دینی در حوزه زمینهاطالعات ضروري روان
آشنایی بیشتر با خصوصیات جنس مخالف است. غریزههایی به وي در زمینهارائه اطالعات و آگاهی

جوانان یک جنبه حساس و با تربیت جنسی کودکان، نوجوانان و و جنسی از نیازهاي ذاتی انسان است
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است. آموزش جنسی کسب آگاهی در مورد کالبدشناسی و فیزیولوژي بدن هاآناهمیت از یادگیري
جنسی و حاملگی ناخواسته هايانسان، اعمال جنسی، تولیدمثل و زندگی خانوادگی، پیشگیري از اختالل

& Sommart(سومارت و سوتا.و موضوعاتی از این قبیل است Sota, 2013(به این یپژوهشر، د
دانش و نگرش جنسی هویت جنسی گیريشکلثر در ؤآموزشی عاملی ميهامداخلهرسیدند که نتیجه 
& Allen Timmer، تایمر و اورکیزاآلنپژوهش دیگري ، دراستآموزان دانش Urquiza, 2016)( نشان
هاي جامع آموزش تربیت جنسی تأثیر مثبتی در به تأخیر انداختن آغاز رفتار جنسی، کاهش که برنامهدادند

شده در کودکان هاي جنسی غیر محافظتتعداد شریکان جنسی جدید در آینده و کاهش وقوع کنجکاوي
& ,Melissa, Nicole Alejandra(، نیکول آلجاندرا و هاناملیساچنین و همشودمی Hannah, 2016( بر

کید دارند.أاهمیت نقش والدین در تربیت جنسی کودکان ت
جنسـی کودکـان  یـت آموزش تربیت جنسی بر هوبررسی تأثیرهدف از پژوهش حاضر را به هر حال، 

بـا توجـه بـه    . لذا باشدقرار دادیم چرا که رشد جنسی سالم حق تمام کودکان میمقطع ابتدایی شهر شیراز
هـا  از آنیکـی هاي شایع جنسی که متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم و اختالل در هویت جنسـی  اختالل

؟مؤثر استتواند بر هویت جنسی آیا آموزش تربیت جنسی میکهبود این پژوهش این ال ؤس.باشدمی

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش 

بود. جامعۀ ایـن  گروه آزمایش و کنترلباآزمونپسو آزمونپیشطرح آزمایشی بااین پژوهش نیمه
شـهر شـیراز در   ناحیه یـک آمـوزش پـرورش    آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی دانشۀشامل کلیپژوهش 

.انتخاب شـدند داوطلبانهگیري دختر و پسر با روش نمونهآموزدانش56بود که 1396-97سال تحصیلی
هـاي یهپااز آموزدانش28پسرانه، از هر مدرسه ۀمدرسابتدایی دخترانه و یک ۀمدرسپس از انتخاب یک 

صـورت  نفـر بـه   14و) انتخاب %5/32نفر، 18() و پنجم %5/32نفر، 16(، چهارم %)5/35نفر، 22سوم (
8گـروه آزمـایش   گروه آزمایش اختصاص یافتند. صورت تصادفی به نفر به 14گروه کنترل و تصادفی به 

تحـت آمـوزش تربیـت    پـژوهش  دقیقه با در نظر گرفتن اصول اخـالق 45جلسه و در هر جلسه به مدت 
.مورد ارزیابی قرار گرفتندضمنا هر دو گروه در پیش آزمو و پس آزمون در متغیر وابسته جنسی قرار گرفتند. 

)1385هنرپروران، کودك (آموزش تربیت جنسی هايجلسهصورت
جلسهمحتواي هر جلسات

ایجاد محیط صمیمی و توأم با اعتماد–معارفه و برقراري ارتباط با کودکان اول
آزموناجراي پیش

دوم
هاي دختران و پسرانسنجش سطح میزان آگاهی کودکان در مورد تفاوت

احساس ارزشمندي گروه آزمایش نسبت به جنس مخالفسنجش سطح میزان
پسران به لحاظ اخالقی و فیزیولوژيهاي دختران و صحبت پیرامون تفاوت
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جلسهمحتواي هر جلسات

سوم
شده در جلسه قبلمروري بر مطالب عنوان
پاسخ به سؤاالت احتمالی کودکان
 بیان راهکارهایی براي داشتن یک شخصیت قوي که دوست داشتن خودمان و مراقبت از بدن

از آن جمله است

شده در جلسه قبلمروري کوتاه بر مطالب عنوانچهارم
 هویت جنسی و نقش آموزي جنسیتی متناسب با جنس خوددرك کامل

پنجم
خواندن شعر نه برو بگو
گیري کننداز کودکان خواسته شد شعر را نتیجه
ها به خود شخصهاي خصوصی بدن و متعلق بودن آنتوضیح اندام
پاسخ به سؤاالت کودکان

ششم

مرور مطالب جلسه قبل
 خاص اجازه دارند اندام خصوصی را ببینند مثل پدر، توضیح حلقه محبت (کسانی که در شرایط

مادر و دکتر) و اینکه هر کودکی باید بداند چه کسانی در حلقه محبت او هستند
 خطر بزرگ که شامل:5بیان
نهایی پرخطر-1
حرف پرخطر-2
بغل کردن پرخطر-3
لمس پرخطر-4
نگاه پرخطر-5

هفتم

پاسخ به سؤاالت
 ها که شامل:تماسآشنایی کودك با انواع

شودباشند میتماس سبز: شامل کسانی که در حلقه محبت کودك می
شـود؛ و توضـیح اینکـه    باشند، مـی تماس قرمز: شامل کسانی که خارج از حلقه محبت کودك می

تواند به قرمز تبدیل شودتماس سبز می
هاي معمول کودكتماس زرد: تماس

ه افراد آزاردهنده گاهی از نزدیکان ما هستندآشنایی با آزارهاي جنسی و توضیح اینک

هشتم
شده و پاسخ به سؤاالتمروري بر مطالب عنوان
بیان داستان برخی از رازها باید فاش شود
شدهبندي مطالب آموزش دادهگیري داستان و جمعنتیجه
آزموناجراي پس

گیرياندازهابزار 
شرتزر، توسطنامهپرسشاین . مختلفهاي نامه هویت نقش جنسیتی در فرهنگپرسش

16و داراي شده تهیه (Schertzer Silvera, Laufer, & McBride 2008)سیورا، الفر و مک بیرد
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هاي وماده) استماده8هاي زنانه () و خصوصیتماده8هاي مردانه (خرده مقیاس خصوصیت2و ماده
و همکاران شرتزر شود.گذاري میهمیشه) نمرهاین ابزار در یک طیف لیکرت هفن رتبه اي (هرگر تا 

،در پژوهش حاضر. اندمحاسبه کرده86/0روش آلفاي کرونباخبهرانامهپرسشاین پایایی ضریب 
محاسبه شد.71/0و 78/0و مردانه به ترتیب زنانهبراي خصوصیات یب آلفاي کرونباخ اضر

روند اجراي پژوهش
مجوز از طرف اداره کل آموزش و پرورش، نمونه مورد نظر انتخاب و پس از طی مراحل اداري و اخذ 

در هر جلسه بر آزمایشسپس آموزش تربیت جنسی بر روي گروه .نها اجرا شدپیش آزمون بر روي آ
جلسه (هر هفته دو جلسه) کلیه مطالب مورد نظر آموزش 8طبق بسته آموزشی اجرا گردید که در طی 

. ضمنا کلیه مالحظات اخالق زمایش و کنترل پس آزمون گرفته شآداده شد و در انتها از هر دو گروه 
پژوهش مانند رازداري و تمایل به شرکت در پژوهش اعمال گردید.

هادادهتحلیل
تحلیل شدند.SPSS-22و نرم افزار آماري تحلیل کوواریانسداده ها با استفاده از روش آماري

هایافته

1جدول
آزمایش و کنترلهايگروهمیانگین و انحراف ابعاد هویت جنسی در 

ابعاد هویت نقش جنسی
آزمونپسآزمونپیش

انحراف میانگینگروه
انحراف میانگیناستاندارد

استاندارد

هاي مردانهخصوصیت
79/2480/350/2454/3کنترل
43/2479/329/5260/6آزمایش

71/3161/518/3120/5کنترلهاي زنانهخصوصیت
21/3256/539/4519/6آزمایش

، میانگین خصوصیات مردانه و زنانه از ابعاد هویت جنسی کنیدیممشاهده 1که در جدول گونههمان
.افزایش یافته استآزمونپسبه مرحله آزمون مرحله پیشدر گروه آزمایش از 

ها از طریق آزمون و برابري واریانسکولموگروف اسمیرنف آزمون ها از طریق نرمال بودن توزیع داده
آزمون رعایت شده است.ها در پیشبرابري واریانسنرمال بودن و  شرط نشان داد کهلون همگنی واریانس
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ی، المبداي ویکلز، اثر یاثر پیالداري تحلیل واریانس مانندمعنیدر چهار آزمونFیرمقادچنین هم
001/0pترین ریشه روي در سطح هتلینگ و بزرگ نشان دهندة این . این نتایجباشدمعنادار می>

با یکدیگر تفاوت دارند.)هویتگیريوابسته (شکلمتغیر آزمایش و کنترل درهستند که دو گروه 

2جدول 
آزمونپیشخصوصیت مردانه) پس از کنترل (یجنسهویت نقش ابعاد نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 

مجموع متغیرشاخص
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین مجموع 
اتمجذور

نسبت
F

pسطح 

22/231122/23148/22001/0مردانهخصوصیات آزمونپیش
37/136137/13626/13001/0خصوصیات مردانهگروه
--79/5345228/10خصوصیات مردانهخطا

بر تربیت جنسی در خصوصیت مردانه آموزش هویت نقش جنسی که دهدیمنشان 2ول اجد
در آزمونپیشپس از کنترل آزمون ر پسگروه کنترل دآموزدانشان گروه آزمایش نسبت به آموزدانش
.تأثیر داشته است) 001/0p)26/13 =Fسطح 

3جدول 
آزمونپیش) پس از کنترل زنانهخصوصیت (یجنسهویت نقش ابعاد نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 

مجموع متغیرشاخص
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین مجموع 
pسطح Fنسبتاتمجذور

خصوصیات آزمونپیش
89/201189/20165/7008/0زنانه

خصوصیات گروه
3613636/1248/0زنانه

--03/13725238/26خطا

بر تربیت جنسی در خصوصیت زنانه آموزش هویت نقش جنسی که دهدیمنشان 3ول اجد
تأثیر آزمونپیشپس از کنترل آزمون ر پسگروه کنترل دآموزدانشان گروه آزمایش نسبت به آموزدانش

.)F ،248/0 =p= 36/1(نداشته است

بحث
طور متمادي و بههايمهر و مومباشد که در طی یمدار گیري هویت جنسی، فرایند دامنهفرایند شکل

ویـژه تـا مهـر و    باشد او سرعت رشـد ایـن نـوع هویـت بـه     یممعمول تا دوران میان سالی در حال تحول 
ي غیرمسـتقیم و مسـتقیم نقشـی اساسـی در     هـا آموزشباشد. یمهاي قبل از نوجوانی قابل مالحظه موم
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گیـري هویـت   گیري هویت جنسی دارد. در این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مسـتقیم بـر شـکل   شکل
ت جنسی با استفاده از آموزش مستقیم کمتر مـورد وثـوق قـرار    جنسی پرداخته شده. در ایران، توسعه هوی

یی در سطح تعـامالت اجتمـاعی و بـه ویـژه در خردسـاالن و      هاخسارتگرفته است. همین موضوع باعث 
کودکان شده است. نتایج ایـن تحقیـق نیـز بـه تـأثیر مثبـت تربیـت جنسـی بـر توسـعه هویـت جنسـی             

آموزان تأکید دارد.دانش
نوعی به بررسی و تأثیر موضوع تربیت جنسی پرداخته شده است بر لزوم اتی که بهدر تمام تحقیق

طور مستمر و متناسب با سن کودك براي دستیابی به دانش جنسی مهم تربیتی بهعواملاجراي این 
اند و آن را امري مهم و ضروري در روند رشد جنسی درست و درنتیجه هویت جنسی سالم تأکید کرده

طورکلی تشخیص ذهنی فرد از خود به عنوان مرد یا زن است از هویت جنسی که بهدانند.کودك می
شود و ارتباط نزدیکی با نقش جنسیتی فرد در جامعه دارد بنابراین دو نیروي قوي یکودکی شروع م

کنند فیزیولوژیکی و یادگیري اجتماعی در تعامل با یکدیگر به شکل گبري هویت جنسی کمک می
)Di Siglie, 2000سالگی 5/2هاي جنسی از حدود هویت در کودکان همراه با پرسش). این بخش از

. در این زمان کودك قادر است خود و دیگران را به عنوان دختر یا پسر تشخیص دهد. در شودآغاز می
رغم تدریج، علیباشد، کودك بهفرایند تحول هویت جنسی که شامل ثبات جنسی و استواري جنسی می

زم شود. الوجود تغییرات ظاهري در لباس یا رفتار، به پایدار ماندن جنسیت خود و سپس دیگران آگاه می
به ذکر است که کودك قبل از رسیدن به مرحله استواري جنسی براي تشخیص جنسیت بر اساس 

گیري هویت جنسی پایدار در فرزندان باشد؛ بنابراین شکلدستگاه تناسلی از دانش کافی برخوردار نمی
آینده که سهم بزرگی دراستترین وجوه تربیتیحال ظریفترین و دشوارترین و درعینیکی از مهم

کند.کودك ایفا می
گیري هویت جنسی سالم در کودکان بسیار مؤثر تواند در شکلموقع میتربیت جنسی درست و به

کند. تربیت جنسی ها را در مراحل بعدي تضمین میباشد، زیرا سالمت جنسی و سالمت روانی آن
کوب نشود و همچنین هاي جنسی کودکان سرشود کنجکاويمتناسب با روند رشد کودکان باعث می

خطر منحرف شدن ذهن کودکان را نسبت به مسائل جنسی کاهش دهد بنابراین الزم است کودك براي 
رسیدن به یک هویت جنسی سالم خودش را بشناسد و درك عمیقی از جنسیت خودش به عنوان دختر 

کودك با با سن، لذا با تربیت جنسی درست و مستمر و متناسب). Kohlbeg, 1969یا پسر پیدا کند (
هاي مختلف و با قسمتیابدمیهاي دختر و پسر چه از لحاظ آناتومی و چه شخصیتی آگاهی تفاوت

. به کار بردن نام گیردمیها یاد هاي خصوصی بدن را همراه با نام صحیح آنو اندامشودمیآشناشبدن
هاي ناسازگار در وارهوگیري از طرحویژه ناحیه تناسلی براي جلهاي خصوصی و بهصحیح در مورد اندام

اند و چگونه بچه درون شکم باشد. کودکان تمایل دارند که بدانند از کجا آمدهآینده بسیار حائز اهمیت می
گیرد و یا سؤاالت دیگري از این قبیل که ذهن کودکان را به خود مشغول کرده است و تنها مادر قرار می

ها پاسخ درست داد و رشد هویت جنسی سالم را در مشغولیات ذهنی آنتوان به در سایه تربیت جنسی می
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ها تقویت کرد. البته باید توجه داشت که در روند تربیت جنسی، نقش جنسیتی باید متناسب با آناتومی آن
و فیزیولوژي بدن کودك باشد.

نتیجه گیري
شود و کودك دچار مشکل میهویت جنسی احتماالً چنانچه تربیت جنسی مورد غفلت قرار بگیرد، 

باشیم. درنتیجه ذهنیت فرد از جنسیت خویش با مان میهاي شایع جنسی در میان فرزندانشاهد اختالل
که سالمت جنسی یکی از ارکان سالمت روانی شود و ازآنجاییاندام جنسی زمان تولدش متفاوت می

وانی و ارتباطی را نیز تحت تأثیر قرار هاي حیات رباشد در صورت بروز اختالل، دیگر جنبهافراد می
هايلها و سؤاکنجکاوي).Ghalandari & Rafiee, 2014کند (ها را دچار مشکل میدهد و آنمی

شود و ناآگاهی و ناتوانی در پاسخ به سؤاالت کودکان باعث ناخواه در ذهن کودکان ایجاد میجنسی خواه
اي است ر سردرگمی شوند. لذا تربیت جنسی شیوه پیشگیرانهدر زمینه مسائل جنسی دچاهاآنشود تا می

شود.داشتن کودك مطرح میکه براي ایمن نگه
-توان به تآثیر پیش آزمون و عامل خطاي تاریخچه که میهاي این پژوهش میاز جمله محدودیت

ي مهدهاشود اجراي طرح تربیت جنسی در یمپیشنهاد ثیر بگذارد اشاره کرد. أتواند بر پس آزمون ت
گران تري اجرا شود و پژوهشيجدصورت کودك و مدارس توسط افراد متخصص در این حوزه به

صورت کاربردي تحقیقات بیشتري در این زمینه انجام دهندبه

سپاسگزاري
بچه هایی که در این تحقیق همکاري الزم را داشته اند تشکر می نمائیم.از همه 
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