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اثربخشی تربیت جنسی مبتنی بر آموزه های اسالمی بر مهارت های اجتماعی و
خودشناسی انسجامی دانش آموزان نوجوان
مرضیه جلیل پیران  ، 1زیبا جلیل
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 1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (نویسنده مسئول)
 2کارشناسی علوم تربیتی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای اسالم بر مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی
دانش آموزان نوجوان دختر انجام شده است .روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری پژوهش ،دانش آموزان دختر نوجوان دورهی متوسطهی اول در سال تحصیلی  1400-1401است که با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین آنها تعداد  30نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .جمع آوری دادهها ،با استفاده
از پرسشنامهی مهارتهای اجتماعی (ماتسون )1983،و پرسشنامه خود شناسی انسجامی (قربانی و همکاران )2008،انجام گرفته
و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شده است .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اختالف
نمره مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی در دو گروه کنترل و آزمایش معنادار است ( )sig=0.00<0.05و میتوان
نتیجه گرفت آموزش به طور معنادار باعث افزایش نمره مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی دانش آموزان شده است .با
توجه به سن بحرانی دانش آموزان در این مقطع و نقش مهمی که در آیندهی نوجوانان دارد ،نیاز است که به این موضوع واقع
بینانه نگریسته شود و متولیان آموزشی ،دوره های آموزشی تربیت جنسی متناسب با شرایط سنی دانش آموزان در این دوران و
دوران بعدی برگزار نمایند.
واژههای كلیدی :تربیت جنسی ،مهارتهای اجتماعی ،خودشناسی انسجامی ،نوجوانی
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مقدمه
دوران نوجوانی را میتوان دوران تجسس و انتخابها و فرایندهای تدریجی به سمت خودشناسی نامید .مناسب تررین
تعریف برای این دوره ،فرایند پیشرفت است که ویژگی درخور آن ،افزایش توانایی تسرلط برر چرالش هرای پیچیرده  ،تکرالیف
تحصیلی ،مهارتهای اجتماعی ،هیجانی و بین فردی  ،جستجوی هویت اجتماعی و عالیق تازه است (سرهرابی و فلرلی.)1397 ،
در واقع دوران کودکی و نوجوانی ،دورهای حیاتی برای مواجهشدن دانش آموزان با مسائل بنیادی مانند منفی نگرری ،انحرافرا
اجتماعی و جنسی و نیز بحران هویت میباشد .همان طور که اشراره شرد یکری از مهمتررین جنبرههای رفترار انسرانی ،تربیرت
جنسی است؛ در واقع تربیت جنسی 1را میتوان یکی از ابعاد تربیتی انسان و مهمترین نیاز نوجوانان در دوران زندگی تحصریلی
آنها به شمار آورد .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،تربیت جنسی عبار است از :هماهنگی میان ذهن ،احساس و جسر
که جنبههای اجتماعی و عقالنی انسان را در مسیر ارتقا شخصیت ،ایجاد ارتباط و عشق قرار میدهد و هرگونه اختالل که منجر
به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود ،میتواند نارسایی کنش جنسی را به همراه داشته باشرد (قلتراش و
محمدجانی)1397 ،؛ از اینرو تربیت جنسی نوجوانان یکی از ضروریا دوران بلوغ است .با این وجود تصروری کره در ایرران از
تربیت جنسی وجود دارد در برخی از زمینهها با اندیشه غرب دارای تفاو اساسی اسرت (برامری و سراررزایی .)1397 ،تربیرت
جنسی موجب کسب دانش در این زمینه و به دست آوردن مهار هایی خواهد شد کره از سرالمت جنسری فررد در هرر زمرانی
حفاظت خواهد کرد و موجب پدید آمدن دیدگاههای جنسی سال خواهد شد (طاووسی و شفیع آبرادی .)1394 ،مقولره تربیرت
جنسی در حوزه تربیت از اهمیت باریی برخوردار است .این عامل در فرآیند شکلگیری شخصیت ،عواطرف ،افکرار و رفتارهرای
انسان تأثیر به سزایی دارد (گلی و محمدی احمدآبادی.)1398 ،
یکی از پارامترهای مه در دوران نوجوانی ،برقراری روابط اجتماعی با همنوعان و داشتن مهارتهای اجتمراعی در دانرش
آموزان است .بروز اختاللهای عاطفی مثل افسردگی ،پرخاشگری ،بزهکاری ،اعتیاد ،اقدام به خودکشری ،مشرکال خرانوادگی و
شغلی در این دوره بیشتر دیده میشود .به همین جهت رزم است برای پیشگیری از افزایش برروز ایرن مشرکال  ،تواناییهرای
رزم بهمنظور افزایش کفایت اجتماعی در نوجوانان ارتقرا یابرد (معتمردی و همکراران .)1391 ،بنرابراین از آنجرایی کره انسران
موجودی اجتماعی است ،نیازمند برقراری ارتباط برا دیگرران مریباشرد؛ طروری کره بسریاری از نیازهرای متعرالی و شرکوفایی
استعدادها و خالقیت هایش از طریق تعامل بین فردی و ارتباط اجتماعی ارضا می شود (بهمنی ،ترابیان ،رضائی نرژاد ،منظرری
توکلی و معینی فرد .)1395 ،عالوه بر این ،رشد اجتماعی مهمترین جنبه زندگی هر شخصی می باشد و به نوبه خود منجرر بره
ارتقاء رشد هوشی و سایر جنبه های رشد شخصی میشود (دانش ،سلیمی نیا ،فالحتی ،سابقی و شمشیری .)1393 ،از این رو،
کسانی که در حوزه های اجتماعی شکوفا شده اند به سطحی از توانایی در روابط اجتماعی دست یافته انرد کره بره راحتری مری
توانند با زندگی و مردم سازگار شوند (رودباری ،شهدی پور و ساداتی قلعه .)2013،بنابراین ورود نوجوانران بره اجتمراع (بعرد از
محیط خانه و خانواده) منجر به کسب مهار هرای اجتمراعی گونراگون ،روشهرای برقرراری ارتبراط برا سرایر افرراد و کسرب
سازگاریهای اجتماعی و  ...میشود (حسینی ،اژهای ،غالمعلی لواسانی و خلیلی .)1399 ،در این مسیر آمروزش تربیرت جنسری
اهمیت قابلتوجهی در برخورد دانش آموزان در مدرسه و دوران بعد از تحصیال آنها دارد.
طبق تعریف ،مهار های اجتماعی معادل رفتارهای آموختهشرده و مقبرول جامعره اسرت؛ رفتارهرای شرخ میتوانرد
روابطش با دیگران را بهگونهای تنظی کند که به بروز پاسخهای مثبرت و پرهیرز از پاسرخهای منفری منجرر شرود (نریمرانی و
همکاران .)1388 ،همچنین در بیان اهمیت اجتماعی شدن فرد ،الفانو و بیدل ( )2011اینگونه بیران کررده انرد :مهار هرای
اجتماعی به رفتارهای فراگرفته مطلوبی اشاره دارد که فرد را قادر میسرازد برا دیگرران رابطره مطلروبی داشرته و از برروز دادن
واکنشهای نامعقول اجتماعی خودداری نماید .مهار های اجتماعی طیف وسیعی از رفتارهرا را شرامل میشروند ،بررای نمونره
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میتوان به توانایی شروع ارتباط مؤثر و مناسب با دیگرران ،ارائره پاسرخهای مفیرد در موقعیتهرای گونراگون ،تمایرل بره برروز
رفتارهای سخاوتمندانه ،همدرنه و کمککننده ،عدم تمسخر سایرین ،قلدری و زورگویی به دیگران اشاره کرد.
در سنین نوجوانی و جوانی اختالل رفتار اجتماعی به شکل پرخاشگری ،انزوا ،گوشهگیری و نراپختگی برروز مییابرد .در
واقع هر سه شکل این اختالر  ،بیانگر عدم فراگیری صحیح مهار های اجتماعی است .مهار های اجتماعی عباتند از :مهرار
در تشخی احساسا خود ،مهار خویشتنداری ،مهار های ارتبراط کالمری ،مهرار ابرراز ه دلری و همردردی ،مهرار در
ارتباط با گروهها ،مهار در تشخی ویژگیهای گروه و ( . ...گارنفسکی  ،لیگریستی و کرایج .)2013 ،
در واقع تربیت جنسی ،موضوعی است که والدین در مورد آگاه کردن فرزند خود نسبت به آن در هراس هسرتند و ایرن
تصور را دارند که آگاهی فرزندشان نسبت به مسائل جنسی باعث گمراهی آنها خواهد شد و حجب و حیای والدین نیرز در ارائره
اطالعا جنسی به فرزندان باعث سردرگمی آنان در این موضوع میشود (هبر  ،موریو  ،رویس و گیروریر  .)2017 ،بنرابراین
یکی از عوامل مه و قدرتمند که در فرآیند اجتماعی شدن جنسی کودکان نقرش دارد ،خرانواده اسرت .طرر مسرائل جنسری
توسط والدین به شکلی مناسب و با هدف آموزش تربیت جنسی به فرزندان ،امری بسیار ضروری میباشد (زندی پور ،جرابر زاده
انصاری ،پور شهریاری و امامی دوست .)1399 ،تعامل بین والدین میتواند یک عامل حفاظتی برای طیف وسریعی از رفتارهرای
جنسی فرزندان در آینده باشد (کورتنکیو  ،آکهان  ،تنیر و ییلدیز  .)2015 ،آموزش جنسی بهعنوان یک حرق بشرر و ضررورتی
غیرقابل انکار است .والدین باید نخستین افرادی باشند که در خصوص مسائل جنسی با کودکان خود صحبت کررده و بره آنهرا
این موضوعا را میآموزند .اگر کودکان قادر باشند در مورد پرسشهای جنسی خود برا والردین صرحبت کننرد ،پیامرد مثبتری
خواهند داشت (یونسکو .)2015 ،
یکی دیگر از پارامترهای مه در دوران نوجوانی ،مفهوم خودشناسی انسجامی اسرت .توانرایی فهر فراینردها و تجرارب
درونی به شکلی سازمانیافته و زمانمند ،بهمنظور نظ بخشیدن به خود ،به مقوله خودشناسری انسرجامی اشراره دارد (قربرانی ،
کانینگهام و واتسون  .)2010 ،این فرایند در واقع تالشی سازگارانه بهمنظور فه تجارب خود در طول زمان برای دسرتیابی بره
نتایج مطلوب میباشد و بهعنوان نوعی آگاهی لحظهبهلحظه از حار روانشناختی و تمایز بخشری و تحلیرل محتروای تجرارب
کنونی محسوب میشود (قربانی ،واتسون و هار گیس  .)2008 ،خودشناسی انسجامی ،مسئول پردازش شناختی فعرال در مرورد
خود و رویدادهای گذشته است و به همین صور به تجربهها و صفا خود در ترکیبی معنادار وحد خواهد بخشید (بشار و
همکاران .)1393 ،این فرایند بهواسرطه درک توانمنردیهای خرود ،سرازماندهی افکرار و احساسرا فررد را ممکرن میسرازد.
همچنین به فرد کمک میکند که مناسبترین فعالیتها را برای رسیدن به نتایج مطلوب ،شناسایی کررده و برگزینرد (قربرانی،
واتسون ،چن و نوربار  .)2012 ،بنابراین میتوان این فرآیند را بهعنوان یکی از پیامدهای سالمت روان به شرمار آورد (قربرانی،
واتسون ،فیاض و چن  .)2015 ،خودشناسی انسجامی ظرفیتی بنیادین اسرت کره در قالرب یرک فُررم شخصریتی ،فراینردهای
خودتنظی گرانه را تحت شعاع قرار میدهد (ولیخانی و گودرزی.)2017 ،
از آنجایی که والدین در مورد آموزش مسائل جنسی خردسارن ،برا اضرطراب همراهنرد کودکران از آمروزش جنسری و
موضوعا جنسی اندک میدانند (استونی و همکاران .)2013 ،مادران در انتقال اطالعرا و آمروزش رفتارهرای سرال از جملره
مسائل جنسی به فرزندان خود نقش کلیدی دارند .نتایج یک مطالعه نشران داد کره تنهرا  %25/9مرادران قرادر بره پاسرخگویی
صحیح به سؤار جنسی فرزندانشان هستند؛ بنابراین خانواده بیشترین و مه ترین نقش را از ابتدای تولد برای تربیت عهردهدار
است .ولی متأسفانه در حال حاضر به علت وجود تعارض میان ارزشهای سنتی خانواده و بروز رفتارهای جنسی کودک ،فرهنگ
سرپوش گذاشتن و سکو در مدیریت رفتارهای جنسی کودک بهنوعی هنجار در جامعه تبدیل شده اسرت (میرقراتی-خرویی ،
ابوالقاسمی و اسمیت  .)2014 ،بنابراین این وظیفهی خطیر بر عهدهی معلمان و مربیان آموزشی در مدارس قرار میگیرد.
با توجه به این مباحث ،در سالهای اخیر  ،اقداما متعددی مبنی بر آموزش موضوعا جنسی کودکران و نوجوانران در
قالب تربیت جنسی با رویکرد اسالمی انجام گرفته است؛ این آموزشها میتواند موجب هدایت صرحیح ایرن بُعرد مهر از ابعراد
وجودی انسان در جهت متعالی شدن انسان شود .در اسالم ،آموختن ادب مقدم بر هر کار دیگری است .در این خصوص پیرامبر
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اکرم (ص) میفرمایند "آموختن آداب از مرتبه باریی برخوردار است" .تردیدی نیست کره ایرن آداب شرامل آداب جنسری نیرز
هست؛ چراکه اسالم در رابطه با حتی مسائل بسیار جزئی زندگی انسان آدابی را قائل است؛ لرذا در رابطره برا آداب جنسری تیرز
قطعاً روش و تربیت خاصی را دنبال مینماید (سنچولی .)1395 ،جستجو در ویژگیهای تربیت جنسی با تاکید برر مبرانی دیرن
اسالم ،در واقع جز یی از اهداف تربیتی اسالم است .بنابراین هرگفته ای که در مورد نظام تربیتی اسالم صدق کند ،درباره تربیت
جنسی نیز صادق است و تربیت جنسی به عنوان زیرشاخه ای از تعلی و ترییت به دنبال کسب رضایت الهی و رسیدن به کمال
مطلق است .به همین دلیل ،باید تربیت جنسی در همین راستا دارای مبانی ،اصول و روشها و عملکردهرایی باشرد کره خداونرد
متعال از یک انسان انتظار دارد.
هر انسانی با توجه به شرایط محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی ،فعالیتها و استعدادهایش را به گونره ای تنظری
میکند که خود را به اهداف عالی نزدیکتر کند .روشهایی که اسالم برای تربیت جنسی کودکان به کرار مریبررد در مقایسره برا
راهکارهای غربی ،مؤثرتر و عاقالنه تر است .غربیان با فاصله گرفتن از تعالی دینی و پرداختن به اندیشره هرای افررادی کره جرز
عوامپرستی به چیزی نمیاندیشند در منجالبی گرفتار شدند که بیرون آمدن از آن بسیار سخت و دشوار است .اسالم با هردایت
صررحیح غریررزهی جنسرری و پرررورش اسررتعدادهای طبیعرری همررواره راه سررعاد بشررر را همرروار کرررده اسررت (سررعاد فرررد و
همکاران .)1394،از طرفی با وجود تائید شدن تأثیر آموزش و تربیت جنسری سرال برر سرالمت نوجروان ،هنروز هر در مرورد
چگونگی و چرایی اجرای آن در مدارس ابهام و اختالفنظر وجود دارد (طاووسی و شفیعآبادی .)1394 ،اکثر پژوهشگران اعتقاد
دارند که تربیت جنسی نوجوانان یکی از جنبههای کمتر موردتوجه قرارگرفته در برنامههای تربیتی و آموزشری در ایرران اسرت.
این در حالی است که در این دوره فرد به علرت آشرفتگیهای روانری کره از تغییررا دوران بلروغ ناشری میشرود ،نسربت بره
محرکهای محیطی حساستر بوده و نپرداختن به این موضوع مه انحرافا جنسری و اخالقری بسریاری را بره دنبرال خواهرد
داشت (ابراهیمی و همکاران ،)1394 ،از سوی دیگر استفاده از برنامه تربیت جنسری طراحیشرده دیگرر کشرورها برا فرهنرگ و
ارزشهای ایرانی در تعارض است .از این رو آموزش تربیت جنسی نوجوانران مبتنری برر آموزههرای اسرالمی یکری از ضرروریا
میباشد .بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است کره آیرا تربیرت جنسری مبتنری برر آموزههرای
اسالمی بر مهار های اجتماعی و خودشناسی انسجامی دانش آموزان نوجوان تأثیر دارد؟
روش شناسی پژوهش
فرضیه اصلی :تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای اسالمی برر مهار هرای اجتمراعی و خودشناسری انسرجامی دانرش آمروزان
نوجوان مؤثر است.
فرضیه های فرعی
-

تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر مهار های اجتماعی دانش آموزان نوجوان مؤثر است.

-

تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر خودشناسی انسجامی دانش آموزان نوجوان مؤثر است.

روش پژوهش :روش مورد استفاده در این پژوهش ،آزمایشی و طر مورداستفاده در این تحقیق ،طر آزمایشی پیشآزمون و
پسآزمون دوگروهی است.
جامعه آماری
جامعهی آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر نوجوان شهرستان خانمیرزا است که در سال تحصریلی 1400-1401
در مقطع متوسطهی اول مشغول به تحصیل هستند.
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حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ،از بین مدارس ابتدائی شهرستان خانمیرزا ،یرک مدرسره بره صرور
تصادفی انتخاب شد .سپس در مرحله بعدی ،از بین  9کالس ،سه کالس به صور تصادفی انتخاب شد .دانش آموزان ایرن سره
کالس در رده  13-16سال قرار داشتند .در نهایت و در مرحله پایانی ،تعداد  30دانش آمروز انتخراب شردند و بره تمرام دانرش
آموزان پرسشنامه داده شد .شایان ذکر است که دانش آموزان انتخاب شده ،شامل دانش آموزان کالس هفت  ،هشت و نه است
که به صور تصادفی انتخاب شده اند .دانش آموزان انتخابی به صور تصادفی  15نفرر در گرروه آزمرایش و  15نفرر در گرروه
کنترل قرار گرفتند .دانش آموزان گروه آزمایش  8جلسه  90دقیقه ای (هر هفته دو جلسه) مورد آموزش تربیرت جنسری قررار
میگیرند ،ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نمیکنند.
ابزارهای اندازه گیری
پرسش نامه مهارت های اجتماعی ماتسون ()1۹۸۳
این پرسشنامه برای سنجش مهار های اجتماعی کودکان و نوجوانان توسط ماتسون ،روتاتوری و هسل سراخته شرده و
مهار های اجتماعی کودکان دورهی متوسطه اول را مورد ارزیابی قرار میدهد .در این مقیاس مهار هرای اجتمراعی مناسرب،
رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن ،رابطره برا همسرارن و بره
طور کلی تمامی ویژگیهای مرتبط با مهارتهای اجتماعی مورد سنجش قرار میگیرد.
شیوه نمره گذاری :این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکر تنظی شده است.
جدول .1شیوه نمره گذاری پرسشنامه مهارتهای اجتماعی
عنوان

كامال موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

كامال مخالفم

امتیاز

5

4

۳

2

1

روایی و پایایی پرسشنامه :یوسفی و خیر ( )1381به منظور بررسی میزان اعتبار مقیاس از ضریب آلفای کرونبراخ و تنصریف
بهره گرفتهاند .مقدار این ضریب (آلفای کرونباخ و تنصیف) برای کل مقیاس یکسان و مساوی با  0/89بوده است که مقادیر این
� 0و برای پسران به ترتیب  0/87و  0/85می باشد .همچنین ،روایی همزمان ایرن
دو ضریب برای دختران به ترتیب  0/85و 89
پرسشنامه با آزمون مهار های اجتماعی بیابانگرد  0/83به دست آمد .پرسشنامه مذکور حاوی  56گویه است.
مقیاس خودشناسی انسجامی
مقیاس خودشناسی انسجامی  (ISK)2با ترکیب دو وجه تجربه ای و تاملی خودآگاهی ،جهت اندازه گیری خودشناسری
توسط قربانی و همکاران ) (2008ساخته شده است که دربردارنده  12ماده میباشد .پاسخ دهندگان به این مقیاس بایسرتی در
مقیاس نمرهدهی لیکر پنج درجهای (عمدتا نادرست ( )1تا عمدتا درست ( ))5بره آن پاسرخ دهنرد .در مقیراس فروق تمرامی
عواملی که با خودشناسی ارتباط دارند مانند آگاهی و تالش بره منظرور درک هیجانرا  ،رفتارهرا ،عملکردهرای عقالنری ،خلرق،
شخصیت و حالتهای بدنی (قربانی و همکاران )2008 ،به خوبی پوشش داده شدهاند.
۲

Integrative self-knowledge Scale
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شیوه نمره گذاری :این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکر تنظی شده است.

جدول  .2شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودشناسی انسجامی
عنوان

عمدتا درست

تا حدودی درست

امتیاز

5

4

تا حدودی درست

نه درست نه

عمدتا نادرست

نادرست
۳

1

2

روایی و پایایی پرسشنامه :قربانی و همکاران ( )2008در طی پژوهشی که بر روی سه نمونه آمریکایی و همچنین سه نمونره
ایرانی انجام دادند ،آلفای کرونباخ مقیاس را سه نمونه ایرانی به ترتیب  0/81 ،0/82و  0/81گزارش کردند ،همین میزان در سه
نمونه آمریکایی به ترتیب  0/78 ،0/78و  0/74گزارش شده است .همچنین در این مطالعره اعتبرار ه گررا ،مرالک ،افزایشری و
افتراقی مقیاس نیز مورد تأیید قرار گرفتهاند (قربانی و همکاران.)2008 ،

تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطالعا در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  spss26انجام شد .در سطح توصیفی به
منظور تجزیه و تحلیل اطالعا و مقایسه از میانگین و انحراف معیار ( انحراف استاندارد) استفاده شده است .در سطح آمار
استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج یافته ها
توصیف متغیر توجه و مؤلفه های آن
میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاسها و نمره کل مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی محاسبه و نترایج آن در جردول
 3نشان داده شده است.
جدول . ۳شاخص آماری آزمون مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی در گروه آزمایش و كنترل
پیش آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف

پس آزمون
واریانس

میانگین

استاندارد

انحراف

واریانس

استاندارد

مهارتهای

گروه آزمایش

15

2۳۹.067

15.46

264.266

15.410

۳.۹2

1۹2.۸6

اجتماعی

گروه كنترل

15

21.65

4.65

1۹۹.5۳

7.4۹5

2.7۳

1۹1.066

خودشناسی

گروه آزمایش

15

21.2۳۸

4.60

54.66

27.۳5

5.22

46.7۳

انسجامی

گروه كنترل

15

۳7.۸۸6

6.15

۳۸.۸0

1۸.۳5

4.2۸

40.۳۳

همان طور که در جدول 3مشاهده میشود ،برای متغیر «مهارتهای اجتماعی» در گرروه آزمرایش ،میرانگین برابرر  192.86و در
گروه کنترل برابر با  191.66است .با برگزاری کالسهای دوره آموزشی و شرکت دانرش آمروزان در کالسرهای آموزشری تربیرت
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جنسی ،مهارتهای اجتماعی دانش آموزن این گروه افزایش یافته و برابر  264.26و در کنترل  199.53میباشد .میرزان افرزایش
میانگین مهارتهای اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش قابل توجهی داشته است.
متغیر دوم که در این پژوهش مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته است ،خودشناسی انسجامی است .با مشاهده میرزان میرانگین
در گروه آزمایش مشاهده میشود که میانگین ن مره خودشناسی انسجامی دانش آموزان در گروه آزمایش برابر با  46.73و بعد از
برگزاری کالسهای آموزشی برابر  54.66است؛ میانگین این متغیر در گروه کنترل در پیش آزمرون برابرر  40.33اسرت کره در
پس آزمون برابر  38.66میباشد..
آمار استنباطی
در این قسمت ،با استفاده از آزمونهای آماری به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته میشود .پژوهش حاضر ،دارای یرک متغیرر
مستقل و دو متغیر وابسته میباشد .طر پژوهش پیش آزمون -پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش است که بررای آزمرون
فرضیه ها در این نوع تحقیق از تحلیل کوواریانس استفاده میشود .جهت اسرتفاده از تحلیرل کوواریرانس پریش فرضرهایی رزم
است که در صور برقراری ،پژوهشگر مجاز به استفاده از تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده ها میباشد.
پیش فرضهای تحلیل كوواریانس
پیش فرض یکسان بودن واریانسها
در این قسمت برای بررسی یکسان بودن واریانسها ،از آزمون لونز استفاده میشود .جدول 4نتایج آزمون لونز را جهت برابری
واریانسها نشان می دهد.
جدول .4جدول لونز برای بررسی همسانی واریانس نمرات متغیرهای گروه
F

درجات آزادی1

درجات آزادی2

مهارتهای اجتماعی

۳.641

1

2۸

.067

خودشناسی انسجامی

1.607

1

2۸

.215

زیر مقیاس

سطح
معناداری

براساس نتایج مندرج در جدول ،5سطح معنی داری برای همسانی واریانسها مقداری بزرگتر از  0/05می باشرد ،بنرابراین پریش
شرط اول برقرار است.
•

بررسی یکسانی شیب خط رگرسیون

پیش فرض یعدی جهت استفاده از تحلیل کوواریانس ،تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون می باشد .نتیجه حاصل از ایرن
پیش فرض در جدول  5قابل مشاهده است.
جدول . 5نتایج تحلیل یکسانی شیب خط رگرسیون در نمرات متغیرهای گروه
زیر مقیاس

مجموع مجذورات

درجات

میانگین

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح معنی
داری

مهارتهای اجتماعی* گروه

51.5۹6

1

51.5۹6

0.۳7۸

0.544

خودشناسی انسجامی*گروه

14.627

1

14.627

0.۹41

0.۳41
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براساس نتایج مندرج در جدول ،5سطح معنی داری اثر تقابل (گروه*مؤلفه) برای شیب خرط رگرسریون بزرگترر از  0/50مری
باشد ،بنابراین پیش شرط دوم نیز برقرار است.
•

پیش فرض نرمال بودن نمرات متغیرهای پژوهش

جهت بررسی پیش شرط سوم ( نرمال بودن دادههای دو گروه) از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج حاصل از
آن در جدول  6آورده شده است.
جدول .6نتیجه آزمون كلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودننمرات متغیرهای پژوهش
زیر مقیاس

گروهها

آمارهK-S

درجات آزادی

مهارتهای اجتماعی

گروه آزمایش -پیش از آموزش

0.15۳

15

200.

گروه كنترل -پیش از آموزش

167.

15

200.

گروه آزمایش -پیش از آموزش

1۹6.

15

127.

گروه كنترل -پیش از آموزش

165.

15

200.

سطح
معناداری

خودشناسی انسجامی

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  6توزیع نمرا در دو گروه در سطح 95درصد ( ) α=0/50معنی دار نمی باشد .به عبرار
دیگر ،با توجه به اینکه معنی دار نبودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف به معنی تأیید فرض صرفر " نرمرال برودن توزیرع نمررا
متغیرها در دو گروه آزمایش و کنترل "می باشد ،با اطمینان  95درصد می تروان نتیجره گرفرت کره توزیرع نمررا مهارتهرای
اجتماعی و خودشناسی انسجامی در دانشآموزان دو گروه آزمایش و کنترل نرمال است.
آزمون فرضیه های پژوهش
-

تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر مهار های اجتماعی دانش آموزان نوجوان مؤثر است.
تربیت جنسی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر خودشناسی انسجامی دانش آموزان نوجوان مؤثر است.
جدول  .7نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت میانگینهای تعدیل شده نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه

ردیف

زیر مقیاس

منابع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح

حجم اثر

توان

معنی

()Eta

آماری

داری
1

2

مهارتهای

نمرات پیشآزمون

51.0۹4

1

51.0۹4

.۳۸۳

.541

.014

0.0۹2

اجتماعی

گروه

2۹۸66.۳14

1

2۹۸66.۳14

224.024

.000

.۸۹2

1.000

نمراتپیش آزمون

40۸.۸۳2

1

40۸.۳2

26.۳51

.000

.4۹4

0.۹۹۹

گروه

575.۹7۹

1

575.۹7۹

۳7.124

.000

.57۹

1.000

خودشناسی
انسجامی

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  7ردیف اول ،که مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس نمرا مهارتهای اجتمراعی
دانش آموزان است ،مشاهده می شود که اثر اصلی متغیر گروه در ستون معناداری برابر با صفر است و چرون ایرن مقردار ()0.00
کوچکتر از  0.05است بنابراین میتوان ادعا کرد که نمرا پس آزمرون در گرروه آزمرایش و کنتررل تفراو معنراداری دارنرد.
همچنین همان طور که در جدول  3مشاهده شد ،بعد از آموزش تربیت جنسی به دانش آموزان گروه آزمایش ،میرانگین نمررا
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این گروه نسبت به نمرا دانش آموزان گروه کنترل افزایش قابل توجهی را نشران مریدهرد .میرانگین گرروه آزمرایش از عردد
 192.86به عدد  264.266افزایش یافته است و در گروه کنترل افزایش از  191.066بره رقر  199.53مشراهده مریشرود؛ برا
مشاهده نتایج دو جدول (جدول  3مربوط به آمار توصیفی و جدول  7مربوط به نترایج تحلیرل کوواریرانس) مربروط بره متغیرر
مهارتهای اجتماعی ،میتوان گفت که بعد از مداخله " مهارتهای اجتماعی" دانش آموزان در گروه آزمایش بیشتر از گرروه گرواه
است و همچنین با توجه به میزان افزایش میانگین در دو گروه گفته میشود که " مهارتهای اجتماعی" در برین دانرش آمروزان
گروه آزمایش به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است؛ بنابراین با توجه به یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس میتروان
گفت آموزش تربیت جنسی بر " مهارتهای اجتماعی" دانش آموزان تاثیر دارد.
با توجه به جدول  7ردیف دوم برای متغیر خودشناسی انسجامی در ستون معناداری مشاهده میشود که سطح معناداری بررای
متغیر گروه معنادار است .بدین صور که سطح معناداری برابر  0.000است ،در فصول قبلی و در قسمت قبل به کررا دیردی
که اگر مقدار معناداری کوچکتر از  0.05باشد به این معنی است که برای متغیر خودشناسی انسجامی ،نمررا پرس آزمرون در
گروه آزمایش و گواه تفاو معناداری دارند .اگر بره نترایج جردول 3در قسرمت شراخ هرای آمراری مراجعره کنری  ،مشراهده
می¬شود که میانگین نمرا متغیر "خودشناسی انسجامی" برای گروه آموزش برابرر برا  46.33اسرت ،مریتروان گفرت بعرد از
مداخله" ،مهارتهای اجتماعی " دانش آموزان در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنتررل اسرت کره ایرن مقردار بعرد از شررکت در
کالسهای آموزشی افزایش یافته و در گروه آزمایش به مقداری برابر با  54.66رسیده است ،ولی در مورد گروه کنترل عکس این
مطلب وجود دارد به این معنی که میانگین نمرا گروه کنترل پیش از کالسهای آموزشی برابر با  40.33اسرت و بعرد از اتمرام
کالسهای آموزشی (گروه کنترل در کالسهای آموزشی شرکت نکردند) کاهش یافته و برابر با  38.66میباشد؛ بنابراین برا توجره
به یافته های حاصل از جدولهای ذکر شده (جدول  3شاخصهای آماری و جدول  7تحلیل کوواریانس) میتوان گفت که آموزش
تربیت جنسی بر " خودشناسی انسجامی" دانش آموزان تاثیر دارد.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر ،با پژوهشهای کریمی و میرشجاعی که در سال  1400صور گرفته تطابق دارد ،نتایج پژوهش ذکر شده
حاکی از تاثیر مثبت تربیت جنسی است .همچنین در تحقیقی که امیر گوکی در سال  1397انجام داده نتایج گویای تاثیر
تربیت جنسی بر عز نفس و حلور آنها در اجتماع بوده است .در تحقیقی که رحمانی همکاران در سال  1397با توجه به
فرهنگ ایرانی انجام دادند و تربیت جنسی را برای دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول برگزار کردند ،تغییرا مثبتی در
اخالق و رفتار دانش اموزان مشاهده شده است .در واقع برگزاری کالسهای آموزشی تربیت جنسی باعث افزایش روابط اجتماعی
دانش آموزان شده است و خودکارآمدی دانش آموزان افزایش یافته و روابط صمیمی و سال تری بین دانش آموزان صور
گرفته است .همچنین در پژوهشی که رضوانی و همکارانش در سال  1393انجام داده اند و جمع آوری و تحلیل اطالعا
مشاهده میشود که بین تربیت جنسی و مهارتهای فرزندپروری و همچنین مهارتهای اجتماعی ارتباط مثبت وجود دارد .یکی از
پژوهشهایی که توسط پژهشگران خارجی شانیک و گویین صور گرفته است ،به بیان شیوههایی برای افزایش مهارتهای
اجتماعی و تربیت جنسی پرداخته شده است .نتایج پژوهش نشان داده که روابط سال و مسالمت آمیز بین والدین باعث
افزایش سطح مهارتهای اجتماعی دانش آموان میشود.
فرزاد فرد که در سال  1392در زمینه تاثیر ترکیبی قصه و بازی بر میزان توجه و تمرکز دانش آموزان انجام گرفت تطابق دارد
و در هر دو گروه اعمال جلسا بازی بین دانش آموزان ،باعث افزایش توجه و تمرکز دانش آموزان گروه آزمایش در پس آزمون
می شود .همچنین نتایج پژوهش با پژوهش خداپرست در مورد تاثیر بازی درمانی بر میزان توجه و تمرکزو حافظه دیداری دانش
آموزان ک توان ذهنی آموزشپذیر ( )1393؛ پژوهش جعفری در مورد تاثیر بازیهای ادراکی حرکتی بر ابعاد مختلف میزان
توجه کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد مطابقت دارد.
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در بیان اهمیت خودشناسی تحقیقی توسط شکارچی و همکاران در سال  1399انجام گرفته است .در این تحقیق نقش
خودشناسی انسجامی در رابطه میان جو عاطفی و خودکنترلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج تحقیق فوق
نشان داده که خود شناسی انسجامی باعث بهبود جو عاطفی خانواده و خودکنترلی دانش آموزان میشود .همچنین عاملی که
تاثیر به سزایی در افزایش خود شناسی انسجامی دانش آموزان دارد آموزش تربیت جنسی است .بنابراین این تحقیق بیانگر
تاثیر متقابل تربیت جنسی و خودشناسی انسجامی دانش آموزان میباشد .همچنین در تحقیقی که توسط قبادین و همکارانش
در سال  1396صور گرفته است به بیان اهمیت تربیت جنسی و تاثیر آن بر شکلگیری شخصیت ،رفتار و منش دانش آموزان
پرداخته شده است .تربیت جنسی یکی از ابعاد بسیار مه و ضروری در تربیت و پرورش دانش آموزان است .بنابراین تربیت
جنسی با تاکید بر مسائل اسالمی بر نحوه رفتار و خودشناسی دانش آموزان تاثیر به سزایی دارد .خودشناسی دانش آموزان با
توجه به اصول اسالمی ،موجب کاهش بی عفتی ،پیشگیری از جرائ و انجرافا  ،کاهش بی عفتی و بی حجابی در بین دانش
آموزان یشود .بنابراین می توان گفت که برگزاری کالسهای آموزش تربیت جنسی باعث پرورش هویت جنسی ،افزایش عز
نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان میشود .همچنین در تحقیقی که محمدجانی در سال  1395انجام داده است به تاثیر
ترییت جنسی بر تربیت نفس انسان و خودشناسی انسجامی افراد میشود .در تحقیق کومبوجیان و همکارانش در سال 2012
در دانشگاه بیرو لبنان نیز پژوهشی در این زمینه انجام شده است ،نتایج پژوهش نشان میدهد که تربیت جنسی تاثیر به
سزایی در خودشناسی و مهار پیشگیری دانش آموزان نوجوان دارد و بهبود روابط و هویت دانش آموزان را به دنبال دارد.
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