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 چکیده
دنیـای  فهم جنسی دخترا  نوجوا  شهر اصفها  پ  از مواجهه با برساخت فراینو  مطالعةاز پژوهش حاضر،  هوف
کننـوگا    وه است. مشـارکت شگرایانه اجرا  رویکرد برساخت درای و  زمینه ة. این پژوهش با روش نظریاست جنسی

گیـری هوفمنـو متـوالی شـامل      بودنو و بـا روش نمونـه   شهر اصفها   ةسال 18تا  12در پژوهش، دخترا  نوجوا  
 دنیای جنسیآنا  از اولین مواجهه با  ةزیست برفی و نظری به بررسی فراینو فهم جنسی در تجربه گیری گیوله نمونه

 3گونه بود که با اجرای  های انباشتی و روایت در پژوهش مصاحبه شوه استفادهتکنی  تا کنو  پرداخته شوه است. 
هـای پـژوهش، فراینـو     براساس یافته د.کررا به سمت اشباع نظری یاری  مانهایی  ةمصاحب 24مقوماتی و  ةبمصاح
 ةمواجهـ  مقولـة اصـیی  از کودکی تا زما  حاضر در سه  ابعاد دنیای جنسیدخترا  نوجوا  شهر اصفها  با  ةمواجه
شناخته شـو. ارتبـاط بـین ایـن      یم جنساز فه ییزدا ابهامی و فهم جنس یمحور سنی، جنس یایبا دن  یپروبیمات
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 لهئمقدمه و بیان مس
امـروزه اگرگـه بتـوا     . دکـر تـوا  مشـاهوه    ای جنسی را در هرکجا میه ، نشانهدر جها  معاصر

و ورود به آ  حفـظ نمـود و آ  را بـه تعویـق      1جنسیبا دنیای  هکودکا  را از مواجهبسیاری از 
شـو  و   دخترا  نوجـوا  در فراینـو اجتمـاعی    .است ناپذیرانکارآ  نوجوانا  با  ةمواجه انواخت،

فهـم و  هـا،   ثر از رسـانه أهای متقابل و همچنـین متـ   در کنش ویژه در دورا  بیوغ و پ  از آ  هب
صورت فعال در این دنیا قـوم  ه کننو و آگاهانه یا ناآگاهانه ب خود را برساخت میجنسی  ةسرمای
فراینـو   هـا برانویختـه نشـونو، در    ارنو. آنا  حتی اگر از سوی دیور افراد، متـو  و رسـانه   ذگ می

نو و ذهنشا  هر روز بیش از گذشته پـر از  کن های جسمانی را مشاهوه می رشوشا  بروز تفاوت
هـای گذشـته از عامییـت     شایو بتوا  گفت که نوجوانا  امروزین نسبت به نسـل د. شو ال میؤس

را درک   کشـنو تـا آ    به گالش می تر فعاالنهبیشتری برخوردارنو و موضوعات مبهم گوناگو  را 
ها باشـو.   د  و ورود عمیی به آ  حوزهکر بسا که بخش بزرگی از شناخت آنا  با تجربه نو. گهکن

رو شونو، خود به  هه گنانچه در دستیابی به فهم و ادراک جنسی با مان  روبهای جویو امروز نسل
تـوا    هـا دیوـر نمـی    هـا و تنـوع آ    شو  رسانه جایی با گسترش و همه .رونو دنبال کشف آ  می

ها در  آ  .االتشا  از آ  دست بکشنوؤانتظار داشت که نوجوانا  پ  از دست نیافتن به پاسخ س
شـود و   االت در ذهنشا  تواعی مـی ؤاین ابهامات و س مازئکننو و دا گی میاین دنیای اروتی  زنو

در اوا  مواجهه، فرد درحالی  ،در بسیاری از موارد .انویزد کنجکاوی آنا  را بیش از گذشته برمی
شود که هیچ دانشی درمورد آ  نوارد و بـه نـوعی اولـین فهـم      با گنین متن اروتیکی مواجه می

نـو یـا   ا ها نابالغ گاه آ  ،همچنین .کنو صورت ناقص دریافت میه مسیر و بجنسی خود را از این 
، این شناخت ممیو از ناآگـاهی، بـوفهمی، نورانـی    ،رو این از .برای گنین تصاویری آمادگی نوارنو

بـه    هـای پورنوگرافیـ   ها و عک  بسا که فییم های ذهنی فراوا  است. گه و شرم و گالش ترس
ها  سی آنا  تبویل شود که تعریفشا  از روابط جنسی، نورش، فانتزیمنب  مهمی برای فهم جن

اطالعـات نوجوانـا     ینشا  را شکل دهو. در نتیجة تـابوی فرهنوـی، بیشـتر    و انتظارات جنسی
اطـالع   همساالنشا  است کـه ممکـن اسـت خـود بـی     ها و  رسانه ،ها آ  ةمربوط به دانش پراکنو

 د.شو می تولیواین فهم غیط و ناقص باز ةرنتیجه گرخو؛ دنیا با اطالعات نادرست باشباشنو 
نسـبت بـه گذشـته     2آنچه مشخص است، مبهم و تار شو  مرزبنوی مراحل گرخة زنـوگی 

توانـو شـوک بزرگـی     می ،جنسی ةرابط زمینةویژه در  هب ،مواجهه ناگهانی با دنیای جنسی .است
ـ  برای کودک یا نوجوانی محسوب گردد کـه تـا پـیش از آ  هـیچ     ه فهـم جنسـی نواشـته و    گون

 خصوصـاز  ،اطرافیـا   ازممکـن اسـت بـاور وی     ،در ایـن موقعیـت   .آموزشی دریافت نکرده اسـت 
هـای   تأثیر سناریوهای فرهنوـی و آموختـه   زیرا وی تحت ،دشومخووش طور موقت  به ،والوینش

                                                           
1. sexual world 
2. life cycle 
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ن اش نیـز ممکـ   های ذهنـی  شناسو و فانتزی شرمانه می بار و بی جنسی را خشونتة ناقصش رابط
اش راه یابو.  گوی درونیو است مبتنی بر این تصویر نامطیوب شکل گیرد و ترس و شرم در گفت

شناخت فراینو برساخت فهم جنسی نوجوا  و اصـالح آ  از اهمیـت وافـری برخـوردار      ،رو این از
گـرا    در بسـتری کـه کـنش    1است؛ شناخت تلییرات مراحل گرخة زنـوگی بـرای سکسـؤالیته   

هـایی از سـناریوهای فرهنوـی سـنتی هسـتنو، الزمـة        ر پی واسازی بخـش های جویوتر د نسل
ریزی و آموزش هوفمنو جنسی است. کاهش سن بیوغ و افزایش سن ازدواج و درنتیجه به  برنامه

زیـرا امـروزه بـه     ،افزایو تجرد نیز بر اهمیت شناخت این فراینو می ةشو  دور دنبال آ ، طوالنی
منوی  رو بهره این های امیال جنسی وجود دارنو؛ از نسی و محرکهای ج نشانه ،هرکجا که بنوریم
توانو افراد را متناسب با سن آنا  و هنجارهـای   بخشی جنسی مناسب و مؤثر می از فهم و آگاهی

هـایی را   فرهنوی جامعه، با اطالعات درست و به صورت عیمی راهنمایی کنـو. ایـن امـر فرصـت    
زنوگی جنسی  ةرا بیاموزنو تا بتواننو آگاهانه دربار الزمهای  بینو که مهارت برای آنا  توارک می

توانو در مورد آناتومی جنسی، تولیومثل، مقاربت جنسی،  ها می خود تصمیم بویرنو. این آموزش
هـای تولیـومثل، معرفـی انـواع      سالمت باروری، نکات مهم در روابط عاطفی، حقوق و مسئولیت

هـای رفتـار    ت جنسی، جیوگیری از بارداری و سایر جنبههای جنسی، اختالال ها و هویت گرایش
ـ  د. دانش جنسی همچنین در ایجاد آگاهی در مـورد مسـائل جنسـی   شوجنسی انسا  استفاده 

طـالق دارای  سوءاستفاده جنسـی و  اجتماعی ماننو تبعیض جنسیتی، ازدواج کودکا  و کاهش 
سالی نیز برحسب نیـاز   تا دورا  بزرگ د وشواهمیت است. این فراینو بایو از دورا  کودکی آغاز 

روایـت   فهـم جنسـی در   فراینـو شـناخت   حاضـر، پـژوهش  رو، هوف  این از [.24؛ 15]ادامه یابو 
کـال ،   در سطوح متفاوت شوه ی تعریفتأثیر الووها تحت کهدخترا  نوجوا  شهر اصفها  است 

 ةزیسـت  از تجربـه  مهمـی بـرای اطـالع    ةمقومـ  فردی و فردی برساخت شوه است. ایـن امـر   بین
 است. کنو نوجوانا  از زما  مواجهه با دنیای جنسی تا 

 تجربی مرور
آگاهی و دانـش جنسـی،     ةتوا  در گهار دست نوجوانا  را می ةهای پیشین در سکسوالیت پژوهش

شـو  جنسـی    و بیـوغ و اجتمـاعی   سنجی آمـوزش جنسـی   آموزش جنسی و نتای  آموزش، نیاز
ل جنسی و بیـوغ  ئمسا ةهایی که به آگاهی و دانش نوجوانا  در زمین نتای  پژوهش د.کرخالصه 
شـو    تر شروع شود تا هنوام مواجـه  ها بایو از سنین پایین دهو که آموزش انو نشا  می پرداخته

الزم اسـت تـا در سـنین     و مبهمی برایشا  وجود نواشته باشـو  ةهای بیوغ نکت دخترا  با نشانه
نوجوانـا  دانـش جنسـی    [. 5]از بهواشت باروری آموزش داده شـود   ها ابعاد دیوری باالتر به آ 

                                                           
1. sexuality 
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آورنو و فقوا  اطالعات کافی و صحیو  دست می هها و دوستانشا  ب خود را بیشتر از طریق رسانه
شود که با احتمال بیشـتری وارد روابـط    موجب می درمورد موضوعات بهواشت باروری و جنسی

در ، انـو  هایی که به آموزش جنسی نوجوانا  پرداختـه  شپژوه[. 10]جنسی قبل از ازدواج شونو 
گیری هویت جنسـی در   کننو که تربیت و آموزش جنسی موجب شکل های خود اشاره می یافته
و [ 4]عقالنـی و اخالقـی را بهبـود     ،اجتماعی ،خودپنواشت جسمی[. 12]د شو آموزا  می دانش

ین دالیل ضرورت آموزش سالمت جنسی تر مهم[. 27]دهو  رفتار جنسی سالم را نیز افزایش می
به دخترا  نوجوا ، فقوا  دانش و نورش صـحیو جنسـی، بـوآموزی و وجـود منـاب  نادرسـت       

اجتماعی، افزایش معضـالت سـالمت جنسـی در نوجوانـا  و     ـ  آگاهی جنسی، تحوالت فرهنوی
  از بحث در گوی والوین و نوجوانا  بسیاری از دختراو گفت در[. 9] استدیوگاه اثباتی مذهب 
ترسـنو مـورد    هـا مـی   کننو، زیرا آ  االت در مورد آ  خودداری میؤیا س مورد موضوعات جنسی

های  . شیوه[29]انو  ها تصور کننو که درگیر فعالیت جنسی شوه قضاوت قرار گیرنو یا والوین آ 
 ة  و ارائآموزشی با رویکرد گروه همساال  به ارتقای سالمت جسمانی دخترا ، توانمنوسازی آنا

هـا و والـوین منجـر     ها و بهبـود ارتبـاط بـین آ     هایی به آنا  جهت مشارکت در فعالیت فرصت
ل جنسـی و بیـوغ   ئمسـا  ةهـایی کـه بـه نیازسـنجی نوجوانـا  در زمینـ       پژوهش[. 11]د شو می

نوجوانـا  و   از سـوی موثـق   گر کسب اطالعات نادرست و مناب  اطالعاتی غیر انو نمایا  پرداخته
 ةآگـاهی دختـرا  در زمینـ   [. 6]هی نوجوانا  و والوین از نیازهای بهواشت باروری هستنو آگانا

دختـرا   [. 2] و همچنین بیوغ، قاعوگی و تولیومثل در سطو ضعیف است[ 3]بهواشت باروری 
قاعـوگی و بهواشـت بیـوغ،     ةکیی شامل تجرب ةل و نیازهای متعودی در گهار دستئنوجوا  مسا

یی ئی و روحی و روانی دارنو. نوجوانا  درمورد تلییرات جسمانی به مسـا ل اجتماعی، جنسئمسا
آگاهی از بهواشـت دورا  بیـوغ   نا و م بیوغ کاملئآگاهی از عالناهمچو  تلییرات جسمانی بیوغ، 

عامییـت و واکـنش کودکـا  و     ،شـو  جنسـی   بـه اجتمـاعی   هـایی  پژوهش[. 7]کننو  اشاره می
یا بازسازی و مقاومت در  شوه سازی محتواهای جنسی دریافت نوجوانا  در هنجارپذیری و درونی

معیمـا  و   اعضـای خـانواده  همچـو   ها به منـاب  متفـاوتی    انو. این پژوهش دهکربرابر آ  اشاره 
سـونوگرافی قبـل از تولـو کـودک اشـاره       تصـاویر دوستا  و همساال  و حتی ، ها رسانه، مربیا 
هـا   یا به نورش و انتظارات آ  انویزنو برمی و نوجوانا کودکا  االت جنسی را در ؤانو که س  کرده

 [.28؛ 26؛ 21؛ 17؛ 16دهنو ] شکل می
ـ   با توجه به اینکه طـور   هسکسؤالیتة انسا  تنها فراینوی بیولوژیکی نیست، بیکه همچنـین ب

رو بـا   ، در مطالعـة پـیش  ای از نظر اجتماعی و نمادین برساخت شوه و شکل گرفته است پیچیوه
شناختی به بررسی فراینو فهم جنسـی بـا مشـارکت خـود نوجوانـا  در پـژوهش        جامعهرویکرد 
 ایم. پرداخته



 123 ...دخترانمطالعة فرایند برساخت فهم جنسی در 

 نظریمرور 
بودنـو.   1970 ةشناختی در سکسـؤالیته در دهـ   گاگنن و سیمو  از پیشواما  رویکرد جویو جامعه

فرهنوـی،  انسا  به تحییل دقیق در قیمروهای اجتماعی،  ةها این بود که سکسوالیت ادعای کییوی آ 
های انسانی بایـو بـه صـورت اجتمـاعی تولیـو شـونو،        سکسؤالیته[. 32]تاریخی و نمادین نیاز دارد 

صورت اجتماعی تلییر کننـو.   هصورت اجتماعی ابقا شونو و ب هصورت اجتماعی سازمانوهی شونو، ب هب
[. از 31]کننـو   می ها نیز تلییر کننو، به همین ترتیب، سکسؤالیته ها تلییر می گونه که فرهنگ هما 

انـو   شـوه  1الوومنو های انسانی منش ها و ة کنشهم نهایت های انسانی و در سکسؤالیتهدیوگاه آنا ، 
دهنو تا  گرا  مورد استفاده قرار می ابزارهای اکتشافی هستنو که مشاهوه منزلة لووها اغیب به[. ا19]

رافی و سـینما(، تعـامالت   را در سـه سـطو سـناریوهای فرهنوـی )ماننـو پورنـوگ       2سیوک جنسـی 
هـا،   هـا، برنامـه   فـانتزی  روانـی )مـثالز   های خاص جنسی( و فراینوهای درو  فردی )ماننو کنش میا 

 [.20]خاطرات جنسی( بهتر تفسیر کننو 
و روابط مناسـب را   3الووهای جمعی هستنو که اهواف جنسی، قصوها سناریوهای فرهنوی

ای هسـتنو بـرای اینکـه افـراد      اریخی و فرهنوی ویژههای ت ها دستورالعمل کننو. آ  مشخص می
گنـین  [. 23]باشـنو   داشـته  جنسیکسانی تعامالت اجتماعی یا  گوونه، کی، کجا، گرا و با گه

های فرهنوی در سازمانوهی نهادهای اجتماعی و در زنوگی روزمـره در آ  نهادهـا    دستورالعمل
هـا، پزشـکی و شـایو     های تجاری، دانشـواه  ا خانواده، موارس، کییساها، ارتش، سازم ؛قرار دارنو

های آموزشی در مورد سکسؤالیته  تر از همه، قانو  و سیستم عوالت کیفری، همه سیستم صریو
از ترکیبـی از سـناریوهای    فردی الووهایی از کنش متقابل و معمـوالز  الووهای بین [.20]هستنو 

هـای   ش از یـ  الوـو را در زمـا    ممکن است ی  فـرد بـی  [. 23]روانی هستنو  فرهنوی و درو 
فردی ممکن است از گفتما  غالب پویوار شود، اما به همـا    مختیف استفاده کنو. الووهای بین

 ةهای کمتر هژمـونیکی کـه رابطـ    انوازه احتمال دارد که از فروپاشی گفتما  حاکم یا از گفتما 
محتـوای ذهنـی را نشـا      روانـی،  الووهـای درو  [. 13]انو هویـوا شـونو    جنسی را احاطه کرده

انو که متمرکـز شـوه و گـاه     های سناریوهای فرهنوی ساخته شوه ها اغیب از نسخه آ  .دهنو می
[. 20]نـو  کنشـونو تـا نیازهـای کـنش متقابـل عینـی را بـرآورده         طور دائمی تجویو نظر می به

هـا و   تزیفان همچو های جنسیتی در سطو فردی،  روانی بر گوونوی ایجاد نقش الووهای درو 
که الووهای مشترک در سـطو فرهنوـی    حالی در، گذارنو. بنابراین تأثیر می ،های جنسی خواسته

فـرد جنسـی    به منحصر ةفردی نیز وجود دارنو که توسط تاریخچ به وجود دارنو، الووهای منحصر
 [.13]انو  هر شخص ایجاد شوه
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ی را در نظر نورفته باشنو؛ تعواد کمی از سناریوهای فرهنوی هستنو که سن یا گرخة زنوگ
خـاص گرخـة زنـوگی هسـتنو      ةاین سناریوها هم ورود و خروج از الزاماتی را که بیـانور مرحیـ  

طور سیستماتی  به مراحل مختیف گرخـة زنـوگی    نو که بهدارانتظاراتی  کننو و هم تعریف می
جـوی در   درگیـری  را بـا سـالی   که مرزهای بـین نوجـوانی و بـزرگ    . بسترییابنو اختصاص می

، قصو دارد مرزهای بین کودکی و نوجـوانی را نیـز   کنو می تعریفجنسی ـ  های اجتماعی فعالیت
شویم، بیکه ایـن فراینـوی مسـتمر از     واضو است که ما ناگها  جنسی نمی[. 18و ]مشخص کن
 رسـنو( احتمـاالز   هایی که جنسـی بـه نظـر مـی     تجربیات دورا  کودکی )حتی آ  ؛گذشته است
جنسی هستنو، بیکه بـه ایـن دلیـل کـه      ها ذاتاز ولی نه به این دلیل که آ  ،خواهو بودتأثیرگذار 

سیمو  و . تأثیرگذار باشنو ،جنسی آ  ةهای رشو، از جمیه جنب تواننو بر رونو برخی از جنبه می
سـنتی، بخـش بزرگـی از     ةویژه در جامع هب ،جنسی ةگاگنن معتقونو که یادگیری در مورد رابط

مویریت  ةشامل یادگیری نحو مویریت سکسؤالیته معموالز ةه است؛ و یادگیری نحویادگیری گنا
بـاری اسـت کـه جامعـه      کیی، آغـازش اولـین   طور آغاز و پایا  نوجوانی مبهم است. بهاست. گناه 

کنو. در این زما ، آمـوزش در حـاالت و    شناسو و تأییو می توانایی جنسی فرد را به رسمیت می
گر جنسی  عنوا  ی  کنش کنو که به نوجوا  شروع می و شود تسری  می جنسی ةتجرب 1نمایش
ساال ( توجه کنو و بـه   به همساال  خود و همچنین به بزرگ خودش )مخصوصاز ةها دربار به این

شود. حتـی کسـانی    جنسی با نوجوانی آغاز می ةدنبال تأییو دیورا  برای دیوگاهش باشو. تجرب
 .آورنـو  شونو که معانی جویوی را با نوجوانی به دسـت مـی   جه میانو متو قبیی داشته ةکه تجرب

افـراد بـالغ اسـت. تجربیـات آینـوه       ةانور آغاز سکسوالیتبی بنابراین، رشو جنسی نوجوانا  واقعاز
افتنو، بیکه به صورت صریحا جنسـی   تری اتفاق می های جویو و پیچیوه و زمینه بسترتنها در  نه

کننو. نیاز بـه   ن دلیل روابط اجتماعی شروع به پیچیوه شو  مینیز درک خواهنو شو و به همی
هـای جویـو در روابـط     تنها از نیازهای و امیال جسمانی، بیکه از درگیری مویریت سکسؤالیته نه
در ایـن  کرد  یا ارتباط برقرار کرد  با اعضای جـن  مخـالف    یابو. بازی شخصی نیز افزایش می

 [.30]دارد  متفاوتیمعانی  دورا 

 روش پژوهش

ای بـه دنبـال کـاوش در فراینـوهای اجتمـاعی و       زمینـه  ةمبنای روش نظری پژوهش پیش رو بر
مبتنی  ةگرایان های اجتماعی بوده و با رویکرد برساخت تعامیی در حال ساخته شو  توسط عامل

پـذیری ایـن    گرایانه انعطـاف  ای برساخت زمینه ةنظری .وه استش( اجرا 2014بر رویکرد گارمز )
عـالوه بـر    ،کنو. در این رویکـرد  و کاربست مکانیکی رویکردهای قبیی را رد می روش را برجسته

                                                           
1. postures and rhetoric 
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کننوگا  در پژوهش، بر ذهنیت و درگیری محقق نیـز در برسـاخت و تفسـیر     تأکیو بر مشارکت
های  مشترک و فهم های دیوگاههای اجتماعی، تعامل،  د و همچنین بر زمینهشو ها اذعا  می داده

 [.14]شود  تأکیو میتفسیری 
و فراینو فهم انو  شهر اصفها   ةسال 18تا  12کننوگا  در پژوهش، دخترا  نوجوا   مشارکت

وه اسـت. روش  شـ جنسی در زنوگی آنا  از اولین مواجهه با دنیای جنسـی تـا کنـو  مطالعـه     
یـری  گ نمونـه  و برفـی  گیـری گیولـه   شامل نمونـه )گیری در پژوهش از نوع هوفمنو متوالی  نمونه
برفـی و   گیری گیولـه  روش نمونه ، جهت مطالعة اکتشافی ازدر ابتوای پژوهش. بوده است (نظری
را در  مـا گیری نظری استفاده شوه اسـت و   از روش نمونه ، جهت تحییلفراینو پژوهش  ةدر ادام

گیری نظری و رسـیو  بـه    پیشبرد مسیر برای رسیو  به اشباع نظری یاری رسانوه است. نمونه
در پژوهش پیش  شوه استفاده کننوة حجم نمونه بوده است. ابزار ع نظری در پژوهش تعییناشبا

( بـود کـه   انباشتی  ةمصاحب 24 و 2اکتشافی ةمصاحب 3)گونه  و روایت 1های انباشتی رو، مصاحبه
[. 14] کنـو  ای معرفی مـی  زمینه ةرا بهترین نوع مصاحبه در مطالعات مبتنی بر نظریآ  گارمز 

اکتشـافی پرداختـه شـو تـا      های به مصاحبه ،االت پژوهشؤمقوماتی و طراحی س ةالعپ  از مط
د. سـا   شـو تـر   عمیـق  شـوه  مطالعـه  و درک محقـق از موضـوع   شـود سؤاالت اصالح و تقویت 

 و.شهای انباشتی اجرا  مصاحبه
صـورت   ATLAS.tiافـزار   ها نیـز بـا اسـتفاده از نـرم     فراینو کوگذاری و تجزیه و تحییل داده

شـامل  )اولیـه  ة در سـه مرحیـ  آ  و کوگـذاری  نوـارش  . پ  از اجرای هر مصاحبه بـه  رفتپذی
، متمرکز و (4ساخته کننوگا  و کوهای محقق های مشارکت برگرفته از کییوواژه 3کوهای جنینی

همچنـین  گر  و. پژوهششاین مراحل حفظ  همةنظری پرداخته شو. حساسیت نظری محقق در 
هـا پرداختـه    ها و ابعاد مقـوالت و روابـط بـین آ     به بسط ویژگی های تحیییی با کم  یادداشت

وه و بخشـی از مقـوالت را بـه خـود     شـ وگـذاری  کهـای تحیییـی وارد    است. برخی از یادداشـت 
هـا بـه کـوهای     کرد  شکاف رمحقق برای پُ، این فراینو رفت و برگشتیدر اختصاص داده است. 

ده و سـؤاالت جویـوی را پرسـیوه    کـر یو مراجعه ا  قبیی یا جوگکننو یا حتی به مشارکت اولیه
  بـه  یا به عبارت بهتر کفایت نظریِ جایی پیش رفته که اشباع نظری گیری نظری تا است. نمونه

ها و ابعاد مقوالت افـزوده نشـوه و یافتـة     مجود به میوا ، بر این ویژگی ةدست آموه و با مراجع
 وه است.شجویوی حاصل ن

ارتبـاطی   یبرقـرار ) 5اعتبارپـذیری  همچـو  ارزیابی  معیارهای کردیمسعی  ،در این پژوهش
 فراینوی رفـت و برگشـتی   ؛ رعایتپذیرایی یا تقویم هویهو  شکنی تکنی  یخبا کم  دوستانه 
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 هـا بـا   کـرد  شـکاف   و پـر هـای گنـوباره    مقایسهة کوگذاری، گنوبارفراینو تحقیق و اجرای  در
بررسـی انطبـاق   و درنتیجـه  های بعـوی   صاحبهکننوگا  و اصالح و تقویت م از مشارکت پرسش
وجـه زمـانی و فراینـوی برسـاخت فهـم       و تمرکز بر نوجوانـا  ) 1اصالت (،ها با بستر تجربی داده

ـ   ةبررسی و مقایس) 2، انطباق با واقعیتآنا ( جنسی کننـوگا  در   مشـارکت  ةابعاد مختیـف تجرب
شناسایی مفاهیم و معانی مسـیم  با بستر اجتماعی و سناریوهای فرهنوی،  آ تطبیق  و پژوهش
و نهـایی(  تأییـو   بـرای آنـا  و دریافـت   به زبانی ساده پژوهش  های ارسال یافته آنا ، ةشو فرض

 کنیم. رعایترا  3سودمنوی

 تعریف مفاهیم
جنسـی، جنسـیت، رفتارهـای    ة به میل جنسی، احساس جنسی، رابطـ  سکسوالیته سکسوالیته:
و غیره ترجمـه   منوی ، جنسیل جنسی و امور جنسیمسائ[، 8] جنسی، جنسیت ةجنسی، غریز

الیته شـامل دانـش،   وبخشی از شخصیت کیی فرد است. این سکس انسا   ةالیتوشوه است. سکس
ها و رفتارهـای جنسـی افـراد اسـت کـه دربرگیرنـوة ابعـاد بیولـوژیکی،          ها، ارزش باورها، نورش

رفتـار جنسـی محـوود نیسـت، بیکـه      . این واژه تنها به استفرهنوی  ـ شناختی و اجتماعی روا 
کنیم و همچنـین تولیـو نسـل اسـت      هایی که در جامعه ایفا می به خود، نقش شامل احساس ما

گیرنو و موجب تقییـل و   مفهوم، گستردگی معنای آ  را دربر نمیین افارسیِ  های معادل[. 22]
 انو. ساختن معنای آ  شوه مخووش
. الوـو  کنو یرا به مخاطب القا م یتیوضع ای مفهوم که هاست از واژه یگروه کننوة ا یب الگو:
توسـط آ  فراخوانـوه    ایـ برگرفتـه   واژه را در  یـ است کـه   ییاز اطالعات معنا یبزرگ ةمجموع

دانـش زبـا     ةدهنـو  شوه و نشا  یاست که در ذهن فرد درون یساختار شناخت یو نوع شود یم
 یالووهـا  یـة [. در نظر1] استافراد  یشخص اتیو تجرب یاز جها  واقع یکو بخش کوگ یمادر
. شود یاشاره م روانی درو  یو الووها فردی نیب یالووها ،یفرهنو یوهایبه سه نوع سنار یجنس

 یسـاز  را مفهـوم  یاجتمـاع  یرفتار در زنـوگ  یرگی ای هستنو که شکل استعاره الووها اساساز نیا
 ریرا گوونـه تفسـ   هـا  تیافراد موقعکننو  یم فیهستنو که تعر یقواعو ةمثاب بهو  [18کننو ] می

 یداشته باشنو. الووها یجنس یو حت یتعامالت اجتماع یو با گه کسان یکننو، گوونه، کجا، ک
 شـناخته  یگـرا  جنسـ   عنـوا  کـنش   که بـه  یکسان نیمذاکرات ب یمشترک برا یبستر یجنس
 هـای کـنش  ییالووهـا  نیکننو که بوو  گنـ  تأکیو می مو یکنو. گاگنن و س یشود فراهم م می
 [.25افتو ] یاتفاق نم زین یجنس یختویبرانو یشونو و حت یمتوقف م یجنس

و  یاخالقـ  یابیبـوو  ارزشـ   یرفتـار انسـان   چیه معتقو بود که [20گاگنن ] سلوک جنسی:

                                                           
1. originality 
2. resonance 
3. usefulness 
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 وـرا  یکه بـا د  ردیگ یرا دربر م شیفرد بازانو  ی یسیوک جنس ،نیوجود نوارد. بنابرا یاجتماع
 تیهـوا  یفرهنوـ  یهـا  از دسـتورالعمل  ینظـام معنـادار   ةییوس و به دارد یمتقابل اجتماع  کنش

قابل  یِجنس یفراتر از رفتارها ی. سیوک جنسکنو یم ریتفس یصورت فرد بهها را  و آ  شود یم
است که از قبل توسـط   ییارهایبراساس مع یابیبر هنجار و ارز یمفهوم مبتن نیمشاهوه است. ا

[. 25شـوه اسـت ]   یابیـ و ارز نییشو( تع فیتعر تر پیش)که  یجنس یاز مردم و الووها یگروه
 ،یفرهنوـ  یوهایبه عبـارت بهتـر سـنار    ای یشناخت روا  یهاو فراینو یخیتارـ  یفرهنو تیوضع
 کننـو،  یارائـه مـ   یرفتـار جنسـ   یبـرا  ییمعنـا  خیدر طول تـار  روانی و درو  یفرد نیب یالووها

 یفرهنو های پاسخ ویجو طیو به شرا کننو یم یشوه را سازمانوه آموخته های اطالعات و مهارت
 [.20] دهنو یمناسب م

شود.  مبنای سن تعریف می زنوگی افراد است که بر متوالی کننوة مراحل بیا  چرخة زندگی:
. از پیری است و سالی الووی معمول طفولیت، کودکی، نوجوانی، بزرگاین مراحل متوالی شامل 

پذیر بوده و برخـی   نوگی در ابتوا و انتهایشا  بسیار انعطافمراحل گرخة ز[ 20دیوگاه گاگنن ]
. یـادآوری  انـو  در تاریخ بشری یاهر شـوه  تازگی بهوضوح ابواعات فرهنوی هستنو که  ها به از آ 
سازی مراحل گرخة زنوگی با  مستقیماز به ارتباط متقابل مفهوم« طبق سن خود رفتار کن»رای  

 کنو. تقریباز تمام رفتارها اشاره می

 های پژوهش یافته
های مختیفی  ساله بودنو که در رشته 18تا  12دختر نوجوا   24کننوگا  در پژوهش  مشارکت

ها از تحصـیل بازمانـوه بـود. تعـواد اعضـای خـانواده، پایوـاه         کردنو و ی  نفر از آ  تحصیل می
یة شهر اصفها  شا  متفاوت بود و از دخترا  فقیر در مناطق حاش ها و محل زنوگی اجتماعی آ 

کننوگا  همچنین با عقایو مذهبی گوناگونی بودنـو و   شو. مشارکت تا طبقات مرفه را شامل می
 شونو. از طیف بسیار مذهبی تا غیرمذهبی را شامل می

مقولـة  الیته از کودکی تا کنو  در سه ودخترا  نوجوا  شهر اصفها  با سکس ةفراینو مواجه
 ةو دغوغـ  و ناباورانه هیجانی ةفهم اولی )شامل مقوالت خردی پروبیماتی  با دنیای جنس ةمواجه

 ،ذهن سفیو پیشابیوغ ی )شامل مقوالت خردفهم جنس یمحور ، سن(جنسی ةعیت وجودی رابط
از فهـم   یـی زدا ، ابهـام (سنی ةمحوریت سن در فهم جنسی، تلییر فکر و کنش در پی تلییر دور

در فهـم   «اصـل و غیـره  »جنسـی، رعایـت   سـازی   تخیل و فـانتزی  ی )شامل مقوالت خردجنس
م در یهاگنجـو. ایـن مفـ    مـی  (جنسی، اصالح و تکمیل فهم مبهم و نادرست اولیه به مرور زما 

ابتـوایی بـا    ةالیته تأکیو دارنو و از مواجهـ ومنو بود  سکس منو و تاریخ ارتباط با یکویور بر زما 
ادامـة  هـا و   انویشی در تفکرات و نورشفهم تا مواجهه با اطالعات جویو، باز ةآ  و برساخت اولی

 انو: ارائه شوه 1های اصیی پژوهش در جوول  . یافتهکننو فهم تا کنو  را روایت می فراینو
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 شده در پژوهش . مقوالت اصلی و مقوالت خرد برساخت1جدول 
 مقوالت خرد مقوالت اصلی

 با دنیای جنسی پروبیماتی مواجهه 
 و ناباورانه هیجانی ةفهم اولی

 جنسی ةعیت وجودی رابط ةدغوغ

 فهم جنسی محوری سن
 ذهن سفیو پیشابیوغ

 سنی ةتلییر فکر و کنش در پی تلییر دور
 محوریت سن در فهم جنسی

 زدایی از فهم جنسی ابهام
 در فهم جنسی «اصل و غیره»رعایت 

 سازی جنسی تخیل و فانتزی
 صالح و تکمیل فهم مبهم و نادرست اولیه به مرور زما 

 پروبلماتیک با دنیای جنسی ةمواجه

آمیخته با  ، که اغیب در دورا  ابتوایی و سا  متوسطة اول رخ داده،جنسی ةاولین فهم از رابط
انویز که بیشتر به شوخی و جـوک شـباهت    هیجا  و خنوه بوده است؛ اطالعاتی شوفتتعجب، 

 یبـاور بـود  آ ، نا  و رازآمیز ناشناختویتوا  در  دار بودنش را می دارد. عیت این هیجا  و خنوه
های قبیی دانست. کودک یا نوجوا  آموخته است که انـوام   ها و توصیه به آ  با توجه به آموخته

ـ  ،همسـرا   ةجنسی و خصوصی بایو از دیورا  پوشیوه بمانو و رابط را ، ویـژه در اوایـل ازدواج   هب
شوه  وی کامل، دور از حیای آموختهتوانو فعالیتی همراه با برهن بینو و نمی عاطفی و عاشقانه می

گذاری بـو  خصوصـی    اشتراک راحتی داستانی از به به ،رو این و با خشونت و درد را تصور کنو. از
این انکار با تصور والوین و تفکر و شناختی . کنو یا آ  را انکار می کنو خود با دیوری را باور نمی

گیری نورش منفی به آ   اولیه و شکلاین انکار  نوجوانا  دلیلشود.  ها دارد تشویو می که از آ 
دیو  فعالیتی  آ  و همچنین نادرستوجودی جنسی، میل و لذت، عیت  ةرابط نکرد  درکرا در 

شـونو   مـی ساال  آشنا  بزرگ ةالیتوها درحالی با سکس آ  کننو. مطرح میشرمانه  بار و بی خشونت
یـا   ا کودکـ ، و. درواق ندانش گنوانی نوارینو دنیای جنسی فهم و اهای خوش لذت میل و که از
تـرین   ناگها  با برجستهدر فراینو تاری  آگاهی کسب دانش جنسی مقوماتی،  پیش از ا نوجوان

و و ایـن ورود ناگهـانی در ایـن قیمـرو     نشو برانویزترین کنش در دنیای جنسی آشنا می و گالش
عنوا  تنها اصل مهـم و   بهش را . آنا  این کنشوه است آنا  رمزآمیز موجب تعجب و سردرگمی

دهـو کـه    روایتی که خبر از فعالیتی رازآلـود مـی   ؛وکنن می تیقیالیته وناشناخته در دانش سکس
 آ  ممیو از هیجا ، شوخی ةصحبت دربار ،رو این از .ساال  سعی در پنها  داشتن آ  دارنو بزرگ

 .است و ناباوری
خودم سرچ کـردم بـه   . توی اینترنت سرچ کردم .شو باورم نمی اصالز ،اولین باری که فهمیوم

خییـی   .هـا  ف جـور حـر   شه و از ایـن  نوشته بود که آره رابطه باعث بارداری می کسی نوفتم. مثالز
شه؟  عجیب بود و هنوز باورم نشوه بود و باور نکرده بودم که یه رابطه باعث بارداری بشه. آیا می
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یعنـی فکـر    .ه ماما  من از کجا به وجـود آمـوم  نارسیوه بودم ک وم این سؤال ر وقت بچوی هیچ
 .ساله( 17منو داده به پور و مادرم... )ع،  کردم که خوا واقعاز می

کم سخت بود برای پور و مـادر  ه ی هم همچین کاری بکنن؟ مثالز شه با گفتم موه می می اوالز
بکـنن،   رواین کار کردم زشته نبایو  هم؟... فکر می شه همچین کاری بکنن با گفتم می می .خودم

 .ساله( 18دونستم )س،  گیز زشتی می

اولیه به دلیل حضور در دنیای کودکی است. فراینـو بیـوغ و تلییـرات     فهمدر  فزونی گالش
 ةتجرب کودکا  حتی اگر سابقاز ،و. درواق کن ، فهم را متفاوت میو رشو شناختی ذهنی ـ جسمانی

کننـو درک   جنسی کسـب مـی   ةرابط ةعاتی دربارگاه که اطال آ  ،خودتحریکی نیز داشته باشنو
نو. خـودتحریکی  کندرستی از آ  نوارنو و قادر نیستنو بین آ  و رفتار خودشا  ارتباطی برقرار 

رو بـه فعالیـت او    این از .های دیور است بخش ماننو بسیاری از کنش ی  کنش لذت فقطکودک 
راد در فراینو رشو خود، معانی، قواعـو،  توا  عنوا  خودارضایی )کنش جنسی باللا ( داد. اف نمی

طبـق زمینـه و بسـتری کـه در آ  زنـوگی       فرهنوی و دینی را ـ های اجتماعی هنجارها و ارزش
کننـو.   های خود و دیورا  را تعبیر و تفسـیر مـی   طبق همین معانی، کنش آموزنو و کننو می می

دلیل کـه هنـوز بـه سـن بیـوغ      شود به این  جنسی آشنا می ةگاه که با رابط کودک آ  ،درنتیجه
نرسیوه و آمادگی ذهنی و جسمانی برای پذیرش لذت جنسی را دریافت نکـرده اسـت، معنـای    

 .یابو خوبی درنمی مقاربت را به
و  ی؟گه جـور  ؟داره یییگه دل  !کار رو انجام بو نیا حتماز ویاو  شب با گرا اصالز گفتم یم

 اهـ  نیـ احکـام ا  ،هـا  از کتـاب  یبعضـ  ومیپرسـ  یمـ  وـه از دوسـتا   ید... کردم یفکر م نیبه ا نایا
 یاطالعـات تا  وهید اه نیو ا نترنتیا نیباالخره از هم ،ومیپرس از مشاورها می یاز بعض ،خونوم یم

 ساله(. 13)م،  به دست آوردم

آد؟ بـرای گـی    وجـود مـی   گفتم حتماز بایو همین کار رو بکنن آیا؟ گطوری اصالز به مثالز می
.. از اول خییی دوست داشتم بارسم که این گه جوریه و خییی سؤال تو ذهـنم  بایو انجام بشه؟.

 .ساله( 18)س، بود، ولی اال  دیوه زیاد نه 

 یفهم جنس یمحور سن
 ،ویژه در دورا  دبستا  یا پیش از بیوغ هب ،ضعف دانش و اطالعات جنسی برای برخی از دخترا 

ها را درگیـر   الیته آ وجنسی و ابعاد دیور سکس ةاطالعی درمورد بیوغ، رابط این بی .مشهود است
توا  گفـت ایـن    . البته نمیکننو میدغوغه زنوگی  و بی استها نکرده  فکر به بو  و سایر نورانی

هـای   ای دارد و آمـوزش  الیته دنیـای گسـترده  وزیرا سکسـ  ،گونه فهم جنسی نوارنو دخترا  هیچ
های جنسـیتی و امثـال آ  بخشـی از ابعـاد      دورا  کودکی برای پوشش بو ، طرز رفتار، کییشه

هسـتنو کـه مبتنـی بـر سـناریوهای فرهنوـی اجـرا         ،هنجـاری  ةالیتوویژه سکس هب ،الیتهوسکس
ای که فرد ممکن  مرحیه ؛باللا  دارد ةالیتونو. ذهن سفیو نشا  از عوم ورود فرد به سکسشو می
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که از نظر سـیمو  و گـاگنن    قاعوگی را هم تجربه ننموده باشو. در این مرحیه است ةاست دور
ها نوجـوانی را آمـادگی بـرای توانـایی جنسـی وی       زیرا آ  ،دشو فرد هنوز نوجوا  محسوب نمی

و فهـم   نوجـوانی ة دورا  بیوغ و رخواد قاعـوگی سـرآغاز ورود بـه دور   رو،  این . ازکننو تعریف می
 است. دنیای جنسی باللا 

کسی تا حاال . بیوغ اطالعاتی به دست نیاوردمگیو و  نه در مورد بونم، انوام خصوصی که می
 .ساله( 12اطالعاتی بهم نواده )ف، 

دونستم که یه حالـت خاصـی داره کـه     کردم که زیاد اتفاق بیفته و نمی فکر نمی یادمه اصالز
درکی نواشتم و حتی یادمه اول که فهمیوم تصـورم   اصالز .پیش بیاد هبار قرار هر گنو وقت ی 
و گـ  بکـنن،   ر واق  بایو بر  دستشویی و خودشـو   ای که در خانوما هر دفعه این بود که مثالز
تازه فهمیـوم کـه گـه     ،دونستم که گ  کرد  گطوریه. و وقتی که پریود شوم برای خودم نمی

 .ساله( 17جوریه )غ، 

سیر کسب دانش جنسی از دورا  کودکی تا اواخر نوجوانی رونوی هماننو ی  نمودار نرمال 
ی ئهای ابتوایی کودکی دانشی جز رو که بسیاری از دخترا  در سال این گرفته است. از را به خود

 ،ذهنی جنسی و قورت درک و تحییل موضوعات اروتی  را نوارنـو  ولی از آنجا که ،انو دهکرپیوا 
الیته ودوم آ ، فهم کودک از سکسة ویژه نیم همرور در دورا  دبستا  و ب . بهگذرنو میاز کنار آ  

 ةالیتوشـود پـذیرش سکسـ    یابو. بیوغ و تلییراتی که در جسم و ذهن فرد ایجـاد مـی   ایش میافز
زمـانی اسـت کـه افـراد قـوم در دنیـای باللـا  و         ةدر ایـن دور . کنو ساال  را تسهیل می بزرگ
، سیر صـعودی نمـودار بـه بـاالترین حـو خـود       زنوگیگذارنو و در این مرحیه از  سالی می بزرگ
کننـو و متوجـه    به لحاظ بونی، شـناختی و ذهنـی پیشـرفت مـی    ر این سن درسو. دخترا   می

پردازنو و با هیجا  در رابطه  بیشتر به مباحث جنسی می .شونو های دنیای جنسی می پیچیوگی
فردی متوسل  های بین و به الوو به مناب  مختیف .کننو با آ  و ابهامات و رمز و رازش صحبت می

قاعوگی  ةدور ةتجرب کننو. فزونیِ و فهم خود را برساخت می ا بیا های مختیف ر روایت .شونو می
. گذاری اطالعات الزم و کاهش دغوغـه و ابهـام را بـه دنبـال دارد     اشتراک زمانی، به ةدر این دور
پـذیرش عـادی و   فهـم و  بـا   ،جنسی بیشتر مورد توجه است. در این فراینو ةفهم رابط ،بنابراین
 ةجنسی، هیجانات و کنجکاوی بسـیاری از نوجوانـا  در دور   ةرابطقاعوگی و  ةبود  دور طبیعی
، ولی به صـفر میـل   کاهش یافته و نمودار سیر نزولی خود را در پیش گرفته است دوم ةمتوسط
اغیـب نوجوانـا  در ایـن دوره تصـور     زیرا همواره فهم در حال برساخته شـو  اسـت.    کنو، نمی
لیته بوده است و پ  از فهم آ  اطالعات خـود را  اوسکس  ةجنسی بخش ناشناخت ةکننو رابط می

و ابعـاد بیشـتری از    کـرده البته هرگه نوجوا  فهم بیشـتری را برسـاخت    .داننو کافی می نسبتاز
 نمایو. بود  فهم خود بیشتر اذعا  می به ناکامل ،سکسؤالیته را شناخته است

 .ساله( 18)ف،  شوکردم بعو کمتر  ش فکر میهتونم بوم تا قبل دبیرستا  موام ب می

 ،کـرد   هـا در مـوردش صـحبت مـی     سالوی بچـه  یازده دوازدهراهنمایی و  ةبیشتر توی دور
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دبیرسـتا  خییـی کسـی وارد ایـن      .بیشـتر راهنمـایی بـود    .اشـتیاق داشـتن   ،داد  توضیو مـی 
 .ساله( 18)س،  شو توضیحات و جزئیات نمی

د آنا  به خود و ارتباط با دیورا  نیـز  نوجوانی، رویکر ةبا ورود دخترا  به دوراز سوی دیور، 
کنـو و بیـوغش    قاعوگی را تجربه مـی  ةگونه که نوجوا  دور د. هما شو دستخوش بازانویشی می

عنوا  فردی بـالغ و   ساال  و معرفی و نمایش خود به در پی ورود به دنیای بزرگ ،یابو فعییت می
نوجوانـا  از تـرجیو لبـاس    یابـو.   میبزرگ است. این گرایش در آرایش، لباس و رفتار وی نمود 

 نواد  برای نمایش گشاد لباس یا ترجیوشو  انوام و تلییر فرم بو   بزرگتر جهت نمایش  تنگ
سـخن  سـاال    بـزرگ پوشـش  های بچوانـه و تمایـل بـه سـب       ن دوری از لباسو همچنی بو 
ودگی ب بالغو نمایش . بازانویشی و تجویونظر در انتخاب دوست نیز بعو دیوری از فراینگوینو می
بـودگی در یـاهر    کننو مرجو هستنو. نمود بـالغ  دوستانی که به سب  متشابهی عمل می .است

ز ا سازد. بسـیاری  جنسی نیز متمایل می ةنوجوا  وی را به سمت مویریت بو  و افزایش سرمای
 و و در پـی کننـ  شوه در رسانه، خود را با آنـا  مقایسـه مـی    دخترا  با الووگیری از ز  بازنمایی

 این بسـتر دخترا  از بوو تولو در انو.  دیورا طبق معیارهای روز و رقابت با  افزایش زیبایی خود
آموزنو که خـود را جـذاب و طبـق معیارهـای روز، زیبـا       شونو و می می اجتماعی کننو، میرشو 
ـ   ،مهم دیوریِویژه که  به ؛وندپسنو واق  شورنو و موکن در  ،سـر ویـژه هم  هیعنی جن  مـذکر و ب

 بزنو. شا  ییجای دارد و بایو مهر تأییوی بر زیبا آنا ذهن  ةگوش
هـایی بـودم    شه؛ بیشتر حاال به دنبال لبـاس  تو لباس پوشیونم خییی این تلییر احساس می

هایی که شایو حـاال   لباس .شم جوری می و نشو  بوه به بقیه که من دارم اینر که یه جوری این
و داشـتن، اینکـه   ر هـا هـم ایـن حـ      خودم گرا خییـی. خییـی   ولی من، کرد  بقیه ح  نمی

 .(ساله 17 ،)ز تر شویم هایی انتخاب کنیم که یه جوری نشو  بوه به بقیه که ما بزرگ لباس

لبـاس   .پوشـیو   ایی رو انتخاب کردم که بچوونه لباس نمیه تو انتخاب دوستم دوست مثالز
 .ساله( 13عوض کردم؛ مثل اال  پوشیوم )م،  رو پوشیونم

دارای قـورت  سـناریوهای فرهنوـی   ها یا هما   فراروایتسنتی یا پارادایماتی   ةدر جامع
کننو. این سـناریوها   عمل می زنوگیها با درنظرگرفتن سن و مراحل  بسیاری از آ هستنو و 

 سـن هـا بـا توجـه بـه      بیشتر نقـش . نوکن طیف وسیعی از رفتارهای مورد انتظار را تعریف می
و همچنین انتظارات متنوعی هستنو  نو و مبتنی بر الزامات ورود و خروج خاصشو تعریف می

ساال  در ارتباط با فرزنوا  و آمـوزش   تنها بزرگ وجود دارنو. نه زنوگیکه در مراحل مختیف 
سـازی   ، بیکـه خـود نوجوانـا  نیـز بـا درونـی      کننـو  بر سن و دورة زنوگی تأکیو مـی ها  به آ 

هسـتنو.   سـن ل به ئالیته قاوفشاری بر آموزش ابعاد مختیف سکسبرای پا سناریوهای فرهنوی
ای ورود  عـوه : دهنو به دو شکل پاسخ می فهم ها و برساخت نوجوانا  برای سن شروع آموزش

داننو  فرد به اجتماع و سطو مناسب درک و فهم وی را برای شناخت و پذیرش آ  مناسب می
أکیو بر لزوم آموزش جنسی متناسـب بـا سـن،    ای بر سن عودی تأکیو دارنو. درواق ، ت و عوه
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سن آغاز دریافت آموزش جنسی، زمینة  در. از سوی نوجوانا  است ای شوه مسیم فرض مفهوم
کودکی برای شناخت بو ، بیوغ  ةقابل ذکر است تأکیو بر دور اما آنچه، توافق نظر وجود نوارد

بیشترین تأکیو بر سن قبـل  و وی سال 14تا  5سن )آ   ةویژه قبل از تجرب هقاعوگی، ب ةو دور
پسـابیوغ بـرای   یـا  نوجـوانی   ةو تأکیـو بـر دور  اسـت(   دبستا  ةویژه دور هقاعوگی و ب ةاز دور

سـالوی و   18تـا   11از ) الیته اسـت وتـر سکسـ   جنسی و سـایر ابعـاد پیچیـوه    ةشناخت رابط
ایـن   (.تراهنمـایی متمرکـز اسـ    ةسالوی یعنی برای دور 15تا  12برای سن  تأکیوبیشترین 

نوجوانی و دنیای  ةجسمی برای فهم جنسی با ورود فرد به دور ـ تمایل به دلیل آمادگی ذهنی
و پیشامواجهه )آموزش پیش  کیی توجه به سن، آمادگی ذهنی و شناختی طور هباللا  است. ب

از تجربه( سه رکن اساسی در تعیین زما  آمـوزش جنسـی هسـتنو. نوجوانـا  در روایتشـا       
هـای   هـای جنسـی هسـتنو و از راه    کننو که متوجه دنیـای جنسـی اطـراف و پیـام     اشاره می

پ  درنتیجه بهتر است که در زما  مناسب  .تواننو فهم جنسی را برساخت کننو مختیفی می
 ها آموخته شود. صورت عیمی به آ  هدانش جنسی ب

واقـ    نـه از در تونـه خییـی جیـوگیری بک    می ،درستی آموزش داده بشه ... به نظرم اگر که به
د ابتوایی حاال آ وقتی که می ...تونه اتفاق بیفته همه می ةکودکی و نوجوانی واس حوادثی که مثالز

و از راهنمـایی  ...  اجتماعی با جن  مخالف گطور بایو باشـه  ةبیشتر براش توضیو بوین که رابط
امل شرح بو  که گرا ک وجنسی ر ةرابط و.واق  ادامه بو  این مسیر ر در که شروع کنن تونن می
کنیم و ابعاد مختیف اخالقی، دینی، شرعی، انسـانی ایـن گـه جایوـاهی      همچین کاری می اصالز
 .ساله( 17)غ، ه دار

بایو وقتی گفت که درکـش برسـه کـه     وجنسی ر ةولی رابط ،عادت ماهانه رو زود بایو گفت
و خـانواده   هبایو درکش برسهزارتا باور برای خودش درست نکنه که آیا گیز خوبیه؟ گیز بویه؟ 

 .ساله( 15بایو بهش آموزش بو  )ع، 

اگه زودتر  من دیر فهمیوم بین کالس هفتم و ششم بودم. تقریباز روا ه دورا  قاعوگی و این
 تـوی پـونزده شـونزده    خییی بهتر بود. مسائل جنسی رو به جـای اینکـه   ،فهمیوم تو ابتوایی می

ها  دغوغه ءافتاد که دیوه اال  جز جا می تا اال  برام کامالز دیوه ،فهمیوم سالوی بفهمم زودتر می
 .ساله( 17. )ز، نیاد...به حساب 

دوستی با پسـرا  در ایـن   ة روایت دخترا  دبستانی درمورد شروع رابطشایا  ذکر است که 
و برسـاخت فهـم    اسـت شـو    در حال کمرنگ زنوگیدهو که مرزبنوی مراحل  دورا  نشا  می
های ارتباطی بیش از پیش در حال  های الکترونیکی و اپییکیشن ده است. رسانهجنسی پیش افتا

هـای سـنی هسـتنو و در ایـن تلییـرات نقـش        ها و مرزبنـوی  گسترش و فرا رفتن از محوودیت
های گذشته با جوانب مختیـف دنیـای جنسـی      ای دارنو. کودکا  و نوجوانا  زودتر از نسل عموه

اول بـه دوسـتی و    ةهای آخر دبسـتا  و اوایـل متوسـط    در سال شونو؛ تمایل دخترا  مواجه می
تر به دنیـای   گرایش نوجوانا  به ورود هرگه سری  ةدهنو عاطفی یا جنسی با پسرا  نشا  ةرابط
تـری   در بستر جویـو و پیچیـوه   در مقایسه با کودکینوجوانی  ةساال  است. تجربیات دور بزرگ
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تنهـا از نیازهـا و امیـال جسـمانی، بیکـه از       الیته نـه ونیـاز بـه مـویریت سکسـ     و افتنو اتفاق می
 .یابو های جویو در روابط شخصی نیز افزایش می درگیری

اطالعات خاصی هـم بـه    ،کنن اال  اگر من برم پیش دوستام فقط در مورد پسرا صحبت می
ت در مورد این گیزهـا صـحب   .گن او  خوشویه بایو بریم ازش شماره بویریم می د  مثالز ما نمی

 .ساله( 13زدیم )آ،  هم یه رل کوگ  می و داشتیم بار ش هاگه شمار .کنن می

 یاز فهم جنس ییابهام زدا
ای را  یـا معنـای کییـوواژه   یابـو   نمـی پاسخی برای سؤاالتش ی که دگار ابهام است، نوجوا  گاه

ازد یـا  جوی آ  باـرد  و ساارد تا در موقعیتی مناسب به جست خود را به دست زما  میدانو،  نمی
پـاره را   که ابهامات و فهم پـاره  ،ویژه در ابتوای مسیر برساخت فهم هاطالعاتی دریافت کنو. وی ب

هـایش در آینـوه خـود را بـه      کسب اطالعات جویو و یافتن پاسخ سـؤال زما  کنو، تا  تجربه می
ل و اصـ »کنو؛ ایـن پایبنـوی بـر     کنو و فهم خود را به آینوه موکول می صبر می سارد، میزما  
 ،شـونو  و پیویـر نمـی   انوازنـو  میخیر أدرصورت ابهام، فهم را به ت ،افراد طبق آ  است که« غیره

و؛ کنـ  پـذیر مـی   غیره تحمل ابهـام را امکـا    داننو که به آ  دست خواهنو یافت. اصل و زیرا می
درمقابـل   .تری به ایـن اصـل پایبنـو اسـت     در موت کوتاه ،هرگه کنجکاوی نوجوا  بیشتر باشو

 ها حفظ کنو. توانو فهم ناقص یا غیط نوجوا  را تا موت موت بر آ  می کای طوالنیات
کـه نـه ایـن تفاوتـه و در نظـام       گفـت  م می هولی خال ،گفتم که دردهای ز  تبعیضه من می

تبعیض وجودی و تبعـیض   ،کنم تبعیض اجتماعی هم نیست هستی ی  تفاوته. من احساس می
نوز به نتیجه نرسیوم و هنوز نیوموه که با کسی صـحبت کـنم   گه که ه اگر .آفرینش ز  و مرده

دم یه خرده اطالعاتم باالتر بره و درکم بیشتر بشه شایو بتـونم جـوابش رو پیـوا     ولی ترجیو می
 .ساله( 17کنم )ع، 

ولی  ،دونستم گیه دونستم و خوب نمی و نمیر ش گفتم یعنی گی باکره؟ اصال معنی من می
و درگیر کنم. بـه خـودم گفـتم حـاال خـوب      ر این نبودم که حاال ذهنم بازم ازش گذشتم. دنبال

ولـی   ،زنه حوس می وسری گیزهایی ر خییی راحت. ولش کن. ولی خوب آدم یه .فهمم دیوه می
 .ساله( 16)ش،  خییی خفیف خییی در سطو پایین

، زیـرا در  مذهبی مشهودتر است ـ پایبنوی بر این اصل در نوجوانا  مقیو به سناریوهای فرهنوی
 ،رو ایـن  گنجو تأکیو شوه است. از شهوات می ةداری و دوری از هرآنچه در حوزردستورات دینی برخو

بسیاری از دخترا  با باورهای مذهبی قوی بر حفظ خود از دستیابی به اطالعـاتی کـه متناسـب بـا     
 نو.کن یشا  نیست تأکیو بسیاری دارنو و آ  را به زما  مناسب موکول م زنوگی ةسن و دور

ولی خییی به این اعتقاد دارم که عیم بایو ناف  باشه ، دونم ... شایو گاهی اوقات معنیشا نمی
... سـعی کـردم بـذارم هـر      عیمی که تا حوی بوونی که به دردت بخوره خییی اوقات ...برای آدم

دونستم کـه خـودش    گیزی روی روتین خودش پیش بره. به خوا هم خییی اعتماد داشتم و می
 .ساله( 16زنه )ش،  رام بهترین گیز رو رقم میب
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از سناریوهای  در این حین با توسل به هرآنچه ولیآورد،  نوجوا  تا حوودی ابهام را تاب می
های ذهنی خود را  ده است، تخیالت و فانتزیکرفردی آموخته و دریافت  فرهنوی و الووهای بین

نـو و در  ا تنیـوه  های جنسی درهـم  و. این الووکن روانی را برساخت می پرورانو و الووهای درو  می
روایـت دختـرا  نوجـوا  از     کننـو.  صورت رفت و برگشتی عمل مـی  ههر مرحیه از فراینو فهم ب

فراینـوی کـه ناشـناخته اسـت و شـرایط       ؛کنو جنسی صوق می ةسازی بیشتر برای رابط فانتزی
سازی و انویشـیو    فانتزی ،رو این از. یستپذیر ن عمر امکا  ةتجربة آ  نیز در این مرحیه از گرخ

طریـق تصـورات و تخـیالت،     جنسی نمایانور صحبت درونی بـا خویشـتن اسـت تـا از     ة به رابط
صورت ذهنی شناخت. ه د و بکرابهامات را حوس زد، آ  را در داستا  یا نمایشی طراحی و اجرا 

وا  همـراه باشـو. برخـی از    یا خود نوجـ  ساال  توانو با تصور والوین، سایر بزرگ این شناخت می
کننو تا کمتر درگیـری   برنو و آ  را ترک می نتیجه و مبهم لذت نمی نوجوانا  از این خیاالت بی

ترین روش کشـف   گوی درونی و پرورانو  خیاالت را امنو و برخی این گفت ذهنی داشته باشنو
جـوی فهـم   و ن  از جستگاه که وجود شرم و ترس از پرسش ما داننو. آ  هایشا  می پاسخ درونیِ

و، کنـ  فـردی را مسـوود    های بین د و مسیر برساخت فهم از الووشوهای متقابل  جنسی در کنش
سـازی   گیرد. فـانتزی  گو و تعامیی درونی شوت میو و گفت شونو تر می فعال روانی  الووهای درو 

تخیالتش کنش توانو برای تصور عمیکرد خود در لحظه باشو. نوجوا  با تصورات و  میهمچنین 
روانـی   و. این الووهای درو کن و داستانی ذهنی را طراحی می نوز میو واکنش خویش را حوس 

ای تجویـو    گاه همنوا با سناریوهای فرهنوی هستنو و گاه به مخالفت با آ  برخاسته و برساخته
هنی یـا  ها محتوای ذ کننو. فانتزی صورت ذهنی واسازی میه نظر شوه هستنو که سناریوها را ب

جنسی هر شـخص   ةزیسته، فهم و دانش و تاریخچ فردی هستنو که بر تجربه به الووهای منحصر
جنسـی را   ة هـایش رابطـ   تأثیر سناریوهای فرهنوی و آموختـه  گاه که نوجوا  تحت نو. آ ا مبتنی
هایش نیز ممکن است مبتنی بر این تصور شـکل   شناسو، فانتزی شرمانه می بار و بی خشونت ذاتاز

 اش راه یابو. گوی درونیو گیرد و ترس و شرم در گفت
جنسی اگه متنی جایی بود بخونمش، بوونم  ةدر مورد رابط شوم که بیشتر مثالز کنجکاو می

 کردم که مـثالز  ا فکر میه وقت بعضی خوره، گطوریه، بعو مثالز دلییش گیه، به گه دردی می مثالز
 .ساله( 14کردم )ر،  رد در موردش فکر میکار ک کار کرد، بعوش بایو گی اولش بایو گی

خـواد ببینـه کـه تـو      پردازی برای این بود که آدم می برای شناخت نبود، شایو بیشتر خیال
خـواد بکنـه و    خواد بوه یـا کـاری مـی    اگر گیزی می. تونه بکنه موقعیت ببینه گه برخوردی می

مو وناختی از این طریق به دستم نیولی ش ،ده کنه که حاال او  کار رو انجام می پردازی می خیال
ایه بـرام و سـعی کـردم کـه      کرد  در موردش خییی کار بیهوده و بعو از موتی هم دیوم که فکر

 .ساله( 17ش فکر کنم که کمتر هم شو )غ، هکمتر ب

مربوط به خویش را دارد و منطبق بر عقایو، نوـرش، باورهـا، افکـار و     ةالیتوهر انسانی سکس
کنـو. در طـول    الیته و فهمش از آ  را برساخت مـی وفرد سکس ای منحصربه ههایش به گون کنش
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گونه کـه از   آورد، هما  دست میه شود و فهم جویوی ب رو می هزما  که فرد با مناب  مختیف روب
گیـرد و از   مناسبی برای کسب دانش جنسی قـرار مـی   زما یا در  شود موان  فهم جنسی رد می

 و نوـرش  و فهـم  کنـو  مـی گذارد، بازانویشـی   دیوری قوم می ةرحیعمر به م ةای از گرخ مرحیه
الیته اسـت کـه بـه فـرد     وبـود  سکسـ   منو و. این زما کن تر و اصالح می ناقص یا غیطش را کامل

حتـی از نـوعی بـه     یا تمام شـود و  تکه رها شود، شرم و ترسش کاسته کنو از فهم تکه کم  می
و مزایای فردی و اجتماعی  شود میلییر نورش افراد نوعی دیور تلییر یابو. اصالح فهم موجب ت

های او هرگز کامل نیست  آموزد که دانسته اصالح فهم در طول زما  به نوجوا  می. را دربر دارد
 ای از پازل فهم وجود دارنو. شوه های گم ها و تکه و هنوز هم نادانسته

ـ  یـا ز  قـبالز  ارتبـاط داشـته،    فهمیوم که اگه مرد مشکیی داشته باشه، قبالز ارتبـاط   ةتجرب
با یه بیمـار رابطـه داشـته     فهمیوم اگه ز  قبالز ...دآ نامشروع داشته باشه گه مشکالتی پیش می

گم خییی تحقیق کـردم در مـورد    تونه انتقال بوه. می گیره و مرد هم می زگیل تناسیی می ،باشه
 .اله(س 17، تونه بفهمه )  تا میگم آدم بایو  ا و االنم به اینجا رسیوم. دیوه حاال میهاین گیز

 گیری نتیجه
فهم جنسـی دختـرا  نوجـوا  شـهر     فراینو گویی به گوونوی  این پژوهش کیفی به دنبال پاسخ

زما  اجرای مصاحبه بود. با توجه به گستردگی این مفهوم، در این پژوهش از کودکی تا  اصفها 
پـژوهش بـا روش نظریـة     ختـه شـو.  بیشتر به شناخت و فهم از بو ، بیوغ و رابطة جنسـی پردا 

(، گیری نظری نمونه و برفی گیری گیوله شامل نمونه)متوالی گیری هوفمنو  ای، روش نمونه زمینه
تـا   12دختـر نوجـوا     24کننوگا  در پژوهش  و با تکنی  مصاحبة انباشتی اجرا شو. مشارکت

که بخـش   وجه شو. درحالیها ت ها به تنوع ویژگی سالة شهر اصفها  بودنو که در انتخاب آ  18
شناسی، مشاوره و عیـوم تربیتـی اجـرا     های عیوم پزشکی، روا  زیادی از پیشینة تجربی در گروه

تـرین وجـه    شوه بود و مبتنی بر کسب نظر معیما ، والوین، مشاورا  و روحانیـا  بودنـو، مهـم   
از منظــر هــا  تمــایز ایــن پــژوهش، تمرکــز آ  بــر خــود نوجوانــا ، روایــت و گوــونوی فهــم آ 

تنها بـر زمـا  حاضـر، بیکـه بـر فراینـوی زمـانی از         شناسی است. سؤاالت مصاحبه نیز نه جامعه
 کودکی تا کنو  پرداختنو.

مواجهـه پروبیماتیـ  بـا     مقولـة در سـه  توا   های پژوهش، این فراینو را می مبتنی بر یافته
 ةعیـت وجـودی رابطـ   ة وغو دغ و ناباورانه هیجانی ةفهم اولی )شامل مقوالت خرددنیای جنسی 

محوریـت سـن در    ،ذهن سفیو پیشابیوغ ی )شامل مقوالت خردفهم جنس یمحور ، سن(جنسی
ی )شـامل  از فهـم جنسـ   یـی زدا ، ابهـام (سنی ةفهم جنسی، تلییر فکر و کنش در پی تلییر دور

در فهـم جنسـی، اصـالح و     «اصـل و غیـره  »سازی جنسی، رعایت  تخیل و فانتزی مقوالت خرد
بـود    منـو  تـاریخ  حـاکی از  کـه  کـرد خالصـه  ( فهم مبهم و نادرست اولیه به مرور زما تکمیل 
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اطالعات جویو، بازانویشی  کسب ،فهم ةابتوایی با آ  و برساخت اولی ةالیته است و مواجهوسکس
 کننو. برساخت فهم تا کنو  را روایت میادامة فراینو ها و  در تفکرات و نورش
ساال  و باللا  دور نوه داشته شوه  بزرگ ةالیتوکه از سکس ارددذهنی سفیو  کودک در ابتوا

هایی بـرای پوشـش،     با آموزشبراساس جنسیت خود  شو  مرور در فراینو اجتماعی وی به .است
د. ایـن  شو صحبت، ارتباط با محارم و غیرمحارم، مراقبت از بو  و امثال آ  آشنا می ةرفتار، نحو

وجه بارز این نوع آموزش، برخـورداری از اطالعـاتی   . سی استورود به دنیای جن ةآشنایی مقوم
های  در سیر گرخة زنوگی، کودکا  حتی اگر از آموزش .شود است که برای وی مجاز شمرده می

داشته شونو، در فراینو رشو به سمت نوجوانی با تلییرات جسـمانی در بـو      جنسی به دور نوه
های جنسی آنا   گی از این تلییرات مربوط به انوامبخش بزر. نوشو خود و دوستانشا  مواجه می

ها نشا  داد  یافتهبرانویز و مهم خواهو بود.  و فهم و شناخت این تلییرات برای آنا  گالش است
در مسیر رشو و گـذار  که هماننو نموداری نرمال است،  ،الیتهوکودک یا نوجوا  از سکس فهمکه 

سـاال  مخفـی نوـه     مرور آنچه از سوی بزرگ و بهد شو از مراحل گرخة زنوگی وی برساخت می
با آنچه در گذشته آموختـه   متفاوتوی فهمی درنتیجه، د؛ شو داشته شوه است برای او فاش می

خشـونت،   سـاال  را بـا   که سکسـوالیته و دنیـای جنسـی بـزرگ    کنو؛ فهمی  بود را برساخت می
نقش مهمی در مرحیـة انتقـالی   بیوغ . فراینو کنو تفسیر می آور برانویز و هیجا  شرمی، تعجب بی

کنو. در این دورا ، فـرد مرتبـة بـاالتری از رشـو      در گرخة زنوگی و فهم دنیای جنسی ایفا می
سازد. در همین مرحیـه   می ممکنرا  بهتر ، فهمکنو و این رشو شناختی و جسمانی را تجربه می

نوجـوانی   ةفرد را به مرحیاز زنوگی است که بیوغ فعییت یافته است و رشو جسمانی و شناختی 
سـر گذاشـتن    با پشت شود. ده است که توانایی جنسی فرد نیز به رسمیت شناخته میکرهوایت 

ساال ،  ترین و بارزترین وجه سکسوالیتة بزرگ عنوا  مهم دورا  بیوغ و شناخت رابطة جنسی، به
 .شود مرور کاسته می های جنسی مجوداز به از اوج هیجا  در صحبت

فردی  دهنوة کنش متقابل بین سه الووی فرهنوی، بین فهم جنسی نوجوانا  نشا برساخت 
هـای فرهنوـی و هنجـاری     روانی است. در مسیر این فراینو، نوجوانـا  متـأثر از آموختـه    و درو 

جنسی به کـاوش و    سازی هستنو، با دیورا  کنش متقابل دارنو و همچنین با تخیالت و فانتزی
توانو در ی  طیف  پردازنو. ارتباط بین این سه نوع الوو می و ابهامات میها  تصویرسازی شناخته

دیوه شود که در ی  سر آ  فرد با سکسوالیته هنجاری همنواست، سناریوهای فرهنوی غالب را 
گیـرد. در سـوی    اش در همین راستا شکل مـی  کنو و درنهایت نورش و کنش جنسی درونی می

ـ   فـردی و    هـا آشـنا شـود و در روابـط بـین      واع سکسـوالیته دیور طیف ممکن است نوجوا  بـا ان
همچنین در ذهن خود سناریوی فرهنوی غالب را زیـر سـؤال بـرد و بـه دنبـال واسـازی آ  در       

رو، عالوه بـر اینکـه سـناریوهای فرهنوـی غالـب نـوعی سکسـوالیتة         این زنوگی خویش باشو. از
شـود کـه    گرا  اجتماعی موجب می نشکننو، فردیت و عامییت ک هنجاری را تعریف و تبییغ می
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ازای هر فرد ی  سکسوالیتة  فرد خود را نیز داشته باشنو. درنتیجه، به به آنا  سکسوالیته منحصر
شود و با سیالیتی که دارد تلییر  فرد و خاص وجود دارد که در طول زما  برساخته می به منحصر

 شود. پذیرد و تکمیل و اصالح می می
ها هرگز کامل نیست و هنـوز   های آ  آموزد که دانسته می ا زما  به نوجواناصالح فهم در طول 

هرگـه   ،رو ایـن  ای از پازل فهم وجود دارنو که نیازمنو شناخته شو  هسـتنو. از  شوه های گم هم تکه
بود  فهـم کنـونی و نیـاز بـه شـناخت       ل به ناکافیئقا ،کننو تری را برساخت می نوجوانا  فهم کامل

های پشت  شوه و گالش . از سوی دیور، این فراینو تقویت فهم برساختجنسی هستنوبیشتر دنیای 
شود نوجوانا  خواستار فهم جنسی کامل و مناسب مبتنـی بـر مراحـل     سر گذاشته شوه موجب می

گرخة زنوگی باشنو و آ  را حق خود بواننـو؛ کسـب یکبـارة فهـم از سـوی نوجوانـا  درخواسـت        
تر و زودتر از زمـا  مـورد نیـاز     بر نیاز به فهم جنسی در ی  مرحیه پایینشود، بیکه آنا  معتقو  نمی

شوه هستنو؛ مثالز فهم کارکرد بو  در سیکل ماهانه، گوونوی رخواد قاعـوگی و   در موقعیت تعریف
عیت آ ، شناخت انواع وسایل مورد نیاز برای مراقبت از خود در ایـن دورا  و گوـونوی اسـتفاده از    

هـا در دورة دبسـتا  و پـیش از     ی قاعوگی برای کل جامعه و اختصاص این آمـوزش ساز ها، عادی آ 
هـای جنسـی،    رخواد قاعـوگی. همچنـین آمـوزش گیسـتی و گرایـی مقاربـت، هویـت و گـرایش        

هـای   بینی و شناخت موقعیـت  های جنسی و مقاربتی، مویریت روابط عاطفی و جنسی، پیش بیماری
شود و ماننو آ  نیز برای دورا  متوسطة اول  اوز منجر میخطرناک که به بروز خشونت جنسی و تج

توانـو   برد  از آموزش جام  و عیمی در مورسه به ایـن دلیـل کـه مـی     و دوم مورد تأکیو است. بهره
بوو  محوودیت در دسترس همة کودکا  و نوجوانا  محصل باشو، مـورد توجـه دختـرا  نوجـوا      

آموزش و افزایش فهم جنسی برای نوجوانـا  بسـیار حـائز    است. عالوه بر این، تواوم و پیوستوی در 
داننـو تـا همیشـه بـا      اهمیت است و آنا  این فراینو را در دورا  تحصیل در دانشـواه نیـز الزم مـی   

هـا، نوـرش و تفکـرات جنسـی خـود را اصـالح و        جوانبی از دنیای سکسوالیته آشنا شـونو و کـنش  
ننو سناریوهای فرهنوی سنتی در جامعـه بـه اهمیـت    مویریت کننو. درنتیجه، اگرگه نوجوانا  هما

مراحل گرخة زنوگی در فهم جنسی قائل هستنو، مرزبنوی این مراحل برای آنا  تلییر یافته اسـت  
کننو تا در زما  مقتضی بـا دانـش و درایـت     تر درخواست می و فهم هر مرحیه را در ی  مرحیه قبل

 کافی عمل کننو.

 پیشنهادها
ائة آموزش جنسی عیمی و متناسب بـا سـن در سـطوح مختیـف تحصـییی و      ـ توجه جوی بر ار

 تووین کتابچة راهنما؛

های مختیـف سـنی از    شناسی بیشتر بین دخترا  و پسرا  در دوره ـ اجرای مطالعات جامعه
 سالی؛ کودکی تا بزرگ
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آموزی والوین جهت گوونوی آموزش به فرزنوا  خود  های الزم جهت مهارت ـ تووین برنامه
 ها؛ متناسب با جنسیت و سن آ 

سازی نوجوانا  پیش از تجربة هر فراینو یا کنش جنسی: ازجمیـه آمـوزش گوـونوی     ـ آگاه
فراینو بیوغ برای اواخر دورة دبستا  و متوسطة اول و همچنین آموزش نکات الزم درمورد رابطة 

هماننـو آ  بـه جهـت    های مقاربتی و  ارتباطی، بیماری های  جنسی، مویریت ارتباطات و مهارت
 های نوجوانا  در زیست جنسی خود و در روابط پرخطر؛ کاهش آسیب

آمـوزا  در   ـ توارک ی  صنووق پیام معمولی یا الکترونیکی جهت دریافـت سـؤاالت دانـش   
 صورت هفتوی از سوی مشاور بهواشت مورسه. گویی عیمی به صورت ناشناس و پاسخ مورسه به

 منابع
 های فرهنوـی در  معناشناسی گارگوبی و تأثیر الوو. »(1390سیوجاللی، بوری ) احموگیی، کامرا ؛[ 1]

نقـو زبـا  و   ، «، اثـر جـی. دی. سـیینجر   فرانی و زویـی ترجمة رما   ترجمة ادبی، بررسی موردی
 .2(، ص 6) 3، دورة ادبیات خارجی

ررسـی نیازهـای   ب» .(1395) و همکـارا   زاده، حمیـوه  افشاری، پورانـوخت؛ پژوهیـوه، زهـرا؛ یـزدی    [ 2]
ال ، سـ نوـر  پرستاری و مامایی جـام  ، «سالمت جنسی ةساله دربار 14ـ11-14آموزشی دخترا  

 .19-9ص (، 79) 25
سـنجش نیازهـای آموزشـی دختـرا  نوجـوا  پیرامـو        » .(1387سـمیه )  ،عییقیـی ؛ الفتی، فروزا [ 3]

دانشـواه عیـوم    ةجیـ م، «مین آ  در قـزوین أتـ  بهواشت باروری و تعیین راهبردهای مناسب برای
 .7682-82ص ـ76(، ص2)12، پزشکی قزوین

آموزشـی   ةبسـت  طراحی» .(1398حسن ) ،امیری ؛ نیا، کریم رحمانی، احسا ؛ عارفی، مختار؛ افشاری[ 4]
آمـوزا    تربیت جنسی نوجوانا  مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشـی آ  بـر خودپنواشـت دانـش    

 .849ـ-839ص (، ص79)18، شناختی عیوم روا  ة، مجی«اول ةمتوسط
تـأثیر آمـوزش مسـائل    » .(1384)و همکـارا    افضـیی، حسـین؛ جنـوقی، جعفـر     می  زارع، محمو؛[ 5]

پزشکی دانشواه  ةدانشکو ة، مجی«ساله 14ـ12بهواشت بیوغ بر آگاهی، نورش و عمیکرد دخترا  
 .18-26ـ18 (، ص56) 14، عیوم پزشکی گیال 

مـروری بـر نیازهـای    » .(1395سمیرا )، گیعذار؛ فقها، محبوبه حاجی یوا،سیمبر، معصومه؛ عییزاده، ش[ 6]
(، 412) 34 پزشکی اصفها ، ةدانشکو ةمجی ،«آموزشی بهواشت باروری و جنسی نوجوانا  ایرانی

 .263ـ157 ص
نیازسـنجی کیفـی بهواشـت    » .(1395شـیوا )  ،عییزاده؛ شکور، مهسا؛ یمانی، نیکو؛ احساناور، سهیال[ 7]

(، 8) 21عیمـی پژوهشـی دانشـواه عیـوم پزشـکی یاسـوج،        ة، مجیـ «ر دورا  نوجـوانی باروری د
 .829 ـ816ص

 تهرا : نی. ،15و افشین جهانویوه، چ ، ترجمة نیکو سرخوشاراده به دانستن .(1398)فوکو، میشل [ 8]
 .(1391) همکـارا  ، محمومهـوی و  یی پور، مرضیه؛ هزاوه نژاد، رباب؛ جوادنوری، مژگا ؛ حسن لطیف[ 9]
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