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" مطالعه روان شناختی تاثیر سیاستهای آموزشی بهداشتی والدین بر فرزندان

با رویکرد توسعه بهداشت جنسیتی کودکان"
فاطمه باروئی ، 1رافت وهاب پور محمدی

2

چکیده:
این تحقیق با هدف مطالعه روان شناختی تاثیر سیا ستهای آموز شی بهدا شتی والدین بر فرزندان با رویکرد تو سعه بهدا شت جن سیتی
کودکان در سال  1911انجام شده ا ست.روش این تحقیق ا سنادی و کتابخانه ای ا ست.آموزش جن سی برای کودکان و نوجوانان نقش
مهمی در بهداشت جن سی ،باروری و سالمت عمومی ایفا می کند.مدرسه و خانواده معموال م سئولیت ارائه آموزش های جن سیتی را به
صورت مشترک به عهده دارند ،اما نتایج اغلب نامطلوب است .این مطالعه شواهدی در مورد اثربخشی هر دو برنامه های آموزش جنسی
مدارس و والدین محور و عوامل تعیین کننده خانواده ها و اعضااای خانواده مرت ب با سااوابق صااالحیت جنساای ،رفتارهای خطرناک
جن سی و بهدا شت جن سی در کودکان و نوجوانان را برر سی کرده ا ست .نتایج :تعدادی از جن ه ها و عوامل (به عنوان مثال ،اجتماعی و
اقت صادی ،ژنتیکی ،روان شناختی ،آموز شی ،تو سعه ،درون فردی ،بین فردی) وجود دارد که می تواند بر اثربخ شی  /موفقیت یک برنامه
آموزش جن سی والدین در رابطه با سالمت جن سی مطلوب فرزندان خود تاثیر بگذارد.از آنجا که آموزش جن سیتی به نظر می ر سد یک
مفهوم چند بعدی باشد ،ما در نظر می گیریم که باید روش های چند بعدی و بین رشته ای مشابه را در طراحی ،اجرای و تفسیر نتایج

برنامه های آموزش جنسی والدین مورد توجه قرار دهیم.
واژههای کلیدی :جنسیت -بهداشت -آموزش -والدین -فرزندان

"Study of psychology using health education and sibling
" parents Using Gender Health Education
Abstract:
The aim of this study was to psychologically study the effect of parents' health education policies
on children with the approach of developing children's gender health in 1911. The method of this
research is documentary and library. Sex education for children and adolescents plays an
important role in sexual health, fertility and Public health plays a role. School and family are
usually responsible for providing gender education together, but the results are often undesirable.
This study examined the evidence on the effectiveness of both school and parent-centered sex
education programs and the determinants of families and family members related to sexual
competence records, hazardous sexual behaviors, and sexual health in children and adolescents. .
Results: There are a number of aspects and factors (eg, socioeconomic, genetic, psychological,
educational, developmental, interpersonal, interpersonal) that can affect the effectiveness / success
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of a parental sexual health education program. To influence their children. Since gender education
seems to be a multidimensional concept, we consider that similar multidimensional and
interdisciplinary methods should be used in designing, implementing, and interpreting the results
of parental sex education programs. Let's pay attention.
Key words: Gender - Health - Education - Parents - Children
مقدمه:
آموزش جن سی ،آموزش جن سیت ،آموزش جن سی یا سک سی و

آموزش ا یدز) ،معموال منعکس کن نده د ید گاه های تاریخی /

آموزش بهدا شت باروری تنها برخی از معیارهای معا صر ه ستند

فرهنگی و اخالقی  /ایدئولوژیک و علمی کمتر در مورد جنسیت

که آموزش را با هدف اصااالی آن یعنی آماده و با مهارت کردن

و همچنین آموزش می باشد( زیمرمان .)2012 ،

کودکان و نوجوانان با دانش ،مهارت ها و ارزش ها برای انتخاب

بحث در مورد آموزش جنسیتی تا امروز با عنوان های ذیل ادامه

مسئوالنه در مورد روابب جنسی و اجتماعی خود در جهان م تال

دارد :چه ،چگونه ،چه زمانی ،چه ک سی ،و چه ک سی بهتر ا ست

به" ( HIVیونسااکو )2001 ،یا یکی از موثرترین شاایوه ها برای

آن را ارائه دهد .سااازمان بهداشاات جهانی با توصاایه های خود

به ود سااالمت جنساای در بلند مدت" ( )2010 ،WHOبرای

تالش می کند چارچوب قابل اعتمادی برای مالحظات مذکور

نوجوانان و جوانان تعریف می کنند .و ضعیت سالمت ج سمی،

ایجاد کند تا در "دانش و اطالعات ارائه شاااده از طریق آموزش

عاطفی ،روانی و اجتماعی در رابطه با جنسااایتن آن فقب عدم

بهدا شت جن سی ،ضروری ا ست اگر مردم از نظر جن سی سالم

وجود بیماری ،اختالل یا ضعف نی ست .سالمت جن سی نیاز به

با شند.هر ک سی که در امر ارائه آموزش جن سی و ارت اطی باید

یک رویکرد مث ت و محترمانه نس ت به رابطه جنسی وجنسیت،

آموزش ب ینند و به آموزش خود ادامه دهند تا مطمئن شاااوید

و همچنین امکان تجارب جنسااای لذت بخش و ساااالم ،بدون

که اطالعات و مشاااوره آنها دقیق ،م تنی بر شااواهد ،مناسااب و

و خشااونت دارد .برای

بدون ت عی  ،تع صب جن سیتی و ننگ ه ستند) WHO,2010

اج ار ،با خواسااته خود شااخع،ت عی

اینکه سالمت جنسی حاصل و حفظ شود ،حقوق جنسی همه

).

افراد باید مورد احترام ،حفظ و برآورده شود.)2002 ،WHO( .

این بحث بیشتر در خارو از حوزه علوم بهداشتی و آموزشی قرار

در قرن گذ شته و در سرتا سر جهان ،عنا صری از آنچه ما در

دارد و در حوزه عمومی ،بین گروه ها و فرهنگ های مختلف از

حال حاضاار به طور کلی آموزش جنساای به کودکان و نوجوانان

نظر ارزش ها و ایدئولوژی ها بساایار واضااا اساات .این گروه ها

(و همچنین بزرگساااالن) تحت نام های مختلف (به عنوان مثال

گاهی سیا سی ه ستند و نفوذ قابل توجهی در نهادهای اداری و

مادر ،پرسااتار کودک ،آموزش اخالقی ،ازدواو و مادران ،توسااعه

سیا ست های عمومی دارند و در نتیجه ،بر قوانین و مفاد برنامه

انسانی ،بهدا شت اجتماعی ،بهدا شت خانواده ،آموزش زندگی در

های آموزش جن سی در جوامع و اکثر مدارس تاثیر می گذارد.

خانواده ،آموزش جمعیت ،مهارت های زندگی ،آموزش نوجوانان،

(زیمرمان  .)2012بنابراین ،آموزش جنساای و بهداشاات باروری
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گاهی در برنامه های محلی یا ملی در کشورهای خاصی از جمله

( )2برنامه های خویشتن داری به اضافه برنامه های SE

اروپایی ها وجود ندارد و یا با کمک برنامه های م تنی بر دیدگاه

( )9برنامه های جامع .SE

های غیر علمی تایید شاااده ،اغلب حاوی اطالعات نامناساااب و

( )1خویشاااتن داری -فقب برنامه های  ،SEبه کودکان /

عاادم اجاارای مااناااسااااب مااحاایااب زیساااات اساااات.

نوجوانان آموزش می دهد تا از شرکت در فعالیت جن سی

قسمت اصلی این بحث ،در ارت اط با موضوع جنسیت انسان و

ق ل از ازدواو اجت ناب می کن ند .این ف عال یت ها معموال

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مرت ب با آن می باشاااد ،بلکه با

فقب عواقب منفی آن را ارائه می ک ند و خویشاااتن داری

نق شهایی که خانواده و دولت از لحاظ قانونی و اخالقی می تواند

فقب به عنوان شیوه ای سالم اجتناب از آنها ارائه می شود.

در آن ایفا می کند .دولت و خانواده تقری ا به اتفاق آرا همانند

اطالعات مربوط به اسااتفاده از کاندوم و سااایر روش های

دو قطب م سئولیت در آموزش کودکان دیده می شود (هورن ی

پیشااگیری از بارداری به کودکان ارائه نمی شااود .فر

بر

 .)2011در مورد ، SEعوا مل دیگری نیز وجود دارد که تأثیر

این است که اطالعات(ناخواسته) جنسی را ایجاد می کند.

قابل توجهی بر نتایج آموزشااای مانند رساااانه ها و فرهنگ

انت قاد اصااالی به این نوع بر نا مه ها این اسااات که آنها

هم ساالن دارند ،اما اغلب ا ستدالل می شود که نفوذ آنها منفی

ا یدئولوژ یک و علمی نیسااات ند ،زیرا که اطال عات علمی

ا ست.با توجه به ا ستدالل های علمی و شواهد ،م سئله ای که

نادرست ارائه می دهند و جال اینجا است که آنها حمایت

اختیاراتش باید (آموزش جنسااای) باشاااد ،هم اکنون توساااب

تجربی می شاااوند .آنها همچنین در پیشاااگیری از رفتار

کارشناسان توسعه و آموزش بررسی می شود که در حال حاضر

ریسااک جنساای ناکارآمد هسااتند و هیا اطالعاتی درباره

سعی می کنند تا پرسش را پاسخ دهند که چگونه تاثیر مفید و

روابب یا جن ه های مرت ب با جنس م خالف را ارا ئه نمی

مث ت هر دو دولت  /مدرساااه و خانواده  /جامعه بر توساااعه

دهند (له میلر.)2012 ،

کود کان و ر فاه آن ها در آی نده افزایش خوا هد داد (هورن ی

( )2برنامه های خویشااتن داری به اضااافه برنامه های SE

 .)2011پژوهش حاضر تالش می کند تا کمک والدین و خانواده

(گاهی اوقات برنامه های جامع نامیده می شاااوند) برنامه

ها را با توجه به رویکردهای علمی و نتایج ق لی بهینه ساااازی

هایی هستند که در محدوده رویکرد خود موضع گیری می

کند.

کنند و بر نقش بی قید و شاارطی خود به عنوان امن ترین

آموزش جنسی و مدرسه

استراتژی جنسی پیش از ازدواو تمرکز می کنند درحالیکه

ط قه بندی گ سترده پذیرفته شده برنامه های آموز شی

همچنین اطالعااات در مورد روش هااای پیشاااگیری از

 SEدر مدارس ،بین ساااه ط قه اصااالی متفاوت اسااات

بارداری و کاندوم را ارائه می دهند .این کار با هدف کمک

(کربی  ،2002کربی ،الریس و رولری :)2002

به نوجوا نان در جلوگیری از عفو نت های انت قالی از راه

( )1خویشتن داری -فقب برنامه های SEن

جن سی و یا بارداری ناخوا سته  /غیر برنامه ریزی شده در
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خال صه مفاهیم کلیدی  /ابعاد و مو ضوعات آموزش جن سی در

صورت ت صمیم گیری به آمیزش جن سی انجام می شود
(لمیلر.)2012 ،

سااااناایاان  2تااا  11سااااال ،بااه شاااار زیاار اساااات:

با توجه به اطالعات اضافی ارائه شده ،برخی از نویسندگان

 )1تو سعه ان سانی (مو ضوعات ا صلی :آناتومی جن سی ،باروری و

این برنامه ها را به عنوانن خویشااتن داری جامع -مسااتمر

فیزیولوژی ،بلوغ ،تولید مثل ،تصویر بدن ،گرایش جنسی ،هویت

بیان می کنند و انتقادات مختلف نس ت به آنها را بررسی

جنسیتی)ن

می کند.

 )2روابب (مو ضوعات ا صلی :خانواده ،دو ستی ،ع شق ،دو ستی و

)(9برنامه های جامع  SEم تنی بر روشاای اساات که آموزش

روابب عاشقانه ،تعهدات ازدواو و زندگی ،افزایش فرزندان).

جنسیت یک فرآیند مادام العمر است .آن مستلزم کسب دانش،
توسااعه نگرش ،باورها و مهارت هایی اساات که می بایساات به

 )9مهارت های شخ صی (مو ضوعات ا صلی :ارزش هان ت صمیم

ساااالمت جنسااای و باروری یک فرد کمک نماید و از این رو

گ یرین ار ت اااطاااتن ا کراهن مااذا کرهن تقاااضااااای کمااک)ن

کیف یت ز ندگی بهتر را افزایش می د هد .بر نا مه ها ی مذکور

 )2رفتار جن سی (مو ضوعات ا صلی :جن سیت در طول زندگین

هنوز خویشااتن داری را به عنوان سااالمترین شاایوه در مورد

ا ستمناءن رفتار جن سی م شترکن خوی شتن داری جن سین پا سخ

پی شگیری از عواقب منفی و ناخوا سته مرت ب با فعالیت جن سی

جنسیتی انسانن تخیل جنسین اختالل عملکرد جنسی).

تعریف می کند اما این تعریف تنها هدف اصلی آنها نیست .آنها

 )2سالمت جنسی (موضوعات اصلی :سالمت بارورین پیشگیری

همچنین اطالعاتی در رابطه با جن سیت مانند سالمت جن سی،

از باردارین حاملگی و مراق ت های ق ل از زایمانن سقب جنینن

رفتار جنسی ،گرایش جنسی ،جنسیت ،لذت جنسی ،آناتومی و

بیماری های منتقله از راه جنساااین ای آی وی و ایدزن تجاوز

فیزیولوژی ،آمیزش جنسی سالم و بهداشتی ،روشهای جلوگیری

جاانسااااای ،حااماالااه ،خشاااااوناات و آزار و اذیاات)ن

از بارداری ،خویشتن داری ،تولید مثل و بارداری ،رشد و توسعه،

 )2جامعه و فرهنگ (مو ضوعات ا صلی :جن سیت و جامعهن نقش

ت صویر بدن ،روابب زوجین  /صمیمی ،نگرش و برر سی ارزش ها

جنسیتین جنسیت و قانونن جنسیت و مذهبن تنوعن جنسیت و

و کمک به تو سعه مهارت های ارتقاء جن سی و باروری سالم را

ر سانهن جن سیت و هنر(ن.)2002 ،SIECUSهمانطور که تو سب

ارائه می دهند (مثال ارت اط ،تصمیم گیری ،ابراز امتناع ،شناخت

تحقی قات ق لی (کربی2002 ،ن کربی ،الریس و رولری2002 ،ن

رفتارهای سااوء رفتار و شاارایب خطرناک بطوربالقوه ،اجتناب از

پوباالن و همکاران )2001 ،و همچنین در برر سی گزارش سال

رفتار ریسک(هابرلند & روگو .)2012

 / 2002انجمن روانشااناساای آمریکا ( )2002 ،APAمربوط به

سایکوس (شورای اطالعات و آموزش جنسی در ایاالت متحده)،

سالمت و آموزش جنسی اشاره شد که داده های علمی با توجه

یک سازمان غیر دولتی و یکی از مؤثرترین مربیان آموزش جامع

به موفقیت (در جلوگیری از رفتار ریساااک و پیامدهای منفی

جنسی ،دستورالعملی را منتشر کرد ()2002 ،SIECUS

سالمت مرت ب با فعالیت جنسی) محدود شده است برنامه های
3
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انح صاری خوی شتن داری  ،SEسیا ست های عمومی فدرال در

جن سی و رفاه عمومی برای مدت زمان زندگی خود تق سیم می

ایاالت متحده هنوز فعاالنه (و مالی) از اجرای این نوع برنامه ها

کنند .در بساایاری از کشااورهای به غیر از چند کشااور اندک در

حمایت می کند.

سرا سر جهان ،به دالئلی که به طور خال صه در باال تو ضیا داده

 APAگزارش می دهد که فقب برنامه های خویشاااتن داری و

شده است ،مدارس در این زمینه تاثیرات بسیار کمی بر کودکان

جامع هر دو به طور مشاااابه قادر به تأخیر در شاااروع فعالیت

دارند ،و دسااترساای به  SEهنوز دشااوار اساات .بنابراین ،آن

جنسااای در نوجوانان هساااتند .اگرچه تنها برنامه های موثر در

خانواده (به عنوان عوامل اصااالی آموزش) اسااات که بیشاااتر

پیشاااگیری و محافظت نوجوانان از بیماری های منتقله از راه

م سئولیت ارائه  SEرا به فرزندان خود دارد .این کار اغلب ثابت

جنسااای و بارداری های غیر برنامه ریزی شاااده ،بخاطر رابطه

می کند ،داده هایی وجود دارد که نشان می دهد والدین نیاز به

آمیزش جنسااای اول ،و همچنین بعد از آن در زندگی جنسااای

کمک در تسهیل و سازماندهی شایستگی های مرت ب با روابب

خود ،به نظر می رسد جامع است .عالوه بر این ،مطالعات متعدد

آمیزش جنسی کودکان دارند( ودن و آندرسون )2012شرایطی

داده هایی ارائه می دهد که فقب نشاااان دهنده برنامه های

که در این فرآیندها اتفاق می افتد ،به صورت ضمنی و صریا،

خویشااتن داری با نتایج محافظت نشااده مرت ب با جنس همراه

م ستقیم و غیرم ستقیم ه ستند و بنابراین عوامل مرت ب با آنها

اسااات ،افزایش خطر ابتال نوجوانان به حاملگی های غیر برنامه

مت فاوت هسااات ند.م طال عات (واکر2002 ،ن برزمین و هم کاران،

ریزی شااده و بیماری های منتقله از طریق جنساای می باشااد

2001ن ویدورک ،برنارد و کینگ2001 ،ن گلدمن )2001 ،ن شان

(.)2002 ،APA

می د هد که وا لدین ،هرچ ند معموال ما یل به آموزش فرز ندان

تجزیه و تحلیل پیشااینه تحقیق نشااان می دهد که برنامه های

خود درباره جن سیت ه ستند ،آنها ممکن ا ست اغلب به حمایت

آموزش جنسی در مدارس اغلب به طور نامناسب اجرا می شوند،

هایی مانند اطالعات ،انگیزه و اساااتراتژی هایی نیاز دارند که

به طور متوسب موثر هستند و کیفیت پیشگیرانه خود را به علت

ممکن اساات به آنها کمک کند تا به نتایج مطلوب دساات پیدا

زمان ناکافی از دسااات می دهند( ،و همچنین خیلی دیر) اجرا

کنند (یعنی صالحیت های به دست آمده و کاهش یا جلوگیری

می شاااود (گلدمان  ،)2011بنابراین اساااتدالل دیگری برای

از رفتارهای خطر جنساای در کودکان) .عوامل مشااخع کننده

ضاارورت آموزش م انی جنساایت کافی (نگرش ،باورها ،رفتار و

افراد و خانواده ها در مورد نتایج آموزش جنسااای ساااالم در

ارزش ها) که از دوران کودکی و پس از آن از طریق ساااهم

کود کان  ،ع ارت ند از :عوا مل ژنتیکین وضاااع یت اجت ماعی و

خااا نواده هااا و جود دارد ( کوالروسااای و ه مکاااران )2012

اقت صادین ساختار خانواده ،مدیریت ،جن سیت والدینن س ک

آموزش جنسی و خانواده

ارت اطین س ا ک والدینن س ا ک دل سااتگین سااطا تحصاایالت

همانطور که ق ال اشاره شد ،مدرسه و خانواده مسئولیت آموزش

(جن سی) والدینن نگرش والدین ،ارز شها و باورها (واکر2002 ،ن

کودکان را با هدف کمک به آنها برای دساااتیابی به ساااالمت

برساااامین و همکاران 2001 ،2001ن ویدورک ،برنارد و کینگ
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 ،2001گلدمن .)2001 ،برخی از این انجمن ها بهتر از دیگران

زمان ،مدت و شاادتن پیشااگیرانه و جهت گیری طوالنی مدتن

بطور تجربی پشااتی انی می شااوند.بنابراین ،ما در نظر داریم که

جهت گیری خانواده-محور و جامعه-محور متخصاااع ،کارآمد،

بررسای بیشاتر این عوامل و شاناساایی موارد جدید که به طور

ماهر و کارشناس پشتی انین ارائه خدمات فردین ایجاد و ساخت

قابل توجهی با آموزش جنساای و موضااوع سااالمت ارت اط دارد،

نقاط قوتن توانمند سازی خانواده هان ارزیابی متغیرهای شناخته

مورد نیاز ا ست .ما معتقدیم تحقیقات نوآورانه با در نظر گرفتن

شوند.هنوز شواهد کمی در مورد اثربخ شی مداخالت والدین یا

یک د ید گاه ت کاملی در توسااا عه جنسااای و آموزشااای درک

خانواده محور و بر نا مه ها با هدف جلوگیری از پ یا مد های

فرآیندهای خاص و همچنین اثربخ شی برنامه های آموز شی در

نامطلوب یا نامطلوب ساااالمت جنسااای در کودکان وجود دارد

رابطه با جن سیت را افزایش خواهد داد (.سیمپ سون و همکاران

(دوانینگ و همکاران.)2011 ،

 ،2012دل گایدس & بلسکی  ،2011گیری  . (2000تا کنون،

بزرگساالن و آموزش (جنسیت)

چشاام انداز مورد اسااتفاده در مطالعه آموزش جنساای و برنامه

یکی دیگر از حوزه های در دساات تحقیق در توسااعه و اجرای

های والدین صرفا بر م نای رویکرد یادگیری اجتماعی می باشد

برنامه های آموزش (جنسااای) والدین ،جن ه های مربوط به

(هابرلند و روگو  ( .)2012و به شدت به ارائه اطالعات ،ت شویق

آموزش بزرگ ساالن و مفرو ضات و ا صول آن ا ست .دوره های

و به ود ارت ا طات متکی بود.جن ه دیگری که با ید در هن گام

آموزش والدین  /مداخالت  /کارگاه ها بخشی از آنچه که به طور

ایجاد برنامه های آموز شی  /مداخله ای برای والدین یا نگه انان

کلی به عنوان آموزش بزرگساااااالن و یا آموزش  /یادگیری

قانونی (و کودکان) مورد توجه قرار گیرد ابعادی است که به طور

درازمدت شناخته می شود.کلمه  Andragogyعلم یادگیری

کلی به اثربخشااای بر نا مه های وا لدین ک مک می ک ند.

بزرگساالن (از یونان andr ، anerبه معنی مرد ،ناولز)1120 ،

برنامه های والدین برنامه هایی شامل فعالیت های هدایت شده

و یا یادگیری بزرگساااالن م تنی بر این اصااول اساات که علم

برای والدین و یا کودکان به منظور به ود یا تغییر حفاظتی یا

آموزش بزرگسااااالن باید متفاوت از علم آموزش برای کودکان

آ سیب پذیری  /عوامل خطر ه ستند که می توانند بر پیامدهای

باشاااد ،یعنی آموزش و ترب یت ،با تو جه به این که یادگیری

توسعه و سالمت (یا سالمت عمومی) در کودکان تأثیر بگذارند.

بزرگساالن از کودکان متفاوت است .این اصل بر م نای تعدادی

برای اینکه برنامه های والدین موثر باشاااد ،چندین نویسااانده

از مفروضات مربوط به تفاوت های بین کودکان و بزرگساالن در

(اسااکار1112 ،ن فیلیپ & شااانکوف ،2000 ،پرینتز و ساااندرز،

رابطه با یادگیری ا ست :بزرگ ساالن بی شتر خودمراق تی ه ستند،

 )2002پیشااانهاد می کنند که آنها باید توساااب ویژگی های

تجربه کیفی و کمی و سیع تر در ارت اط با ب سیج شدن جهت

مختلفی از ق یل :نظریه علمی معت رن د ستر سی آ سانن تنا سب

یادگیری دارند ،انگیزه بیشتری برای یادگیری در مورد مشکالتی

فرهنگی ،انعطاف پذیری جامعیتن پاسخگویین (توسعه)

دارند که آنها در حال مقابله با آنها هساااتند و برای آنها اهمیت
دارد و یادگیری آنها نس تا مسئله محور نس ت به موضوع محور
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می باشد .بدین ترتیب ،علم یادگیری بزرگساالن ،مفهوم سازی

ای اما همچنین حوزه شخصی در یک دنیای سریع و همیشه در

متفاوتی از نقش افراد یادگیرنده و تجربه آنها ،موقعیت و گرایش

حال تغییر اسااات.نقطه کانونی روش روانشاااناختی ،توساااعه

آنها به یادگیری را پی شنهاد می دهد (ناولس1120 ،ن جارویس،

صاااالحیت ها و توانایی ها (و تعامالت آن ها) با هدف انعطاف

.)2002اگرچه تمایز ناولز ) (1120پیامدهای قابل توجهی برای

پذیری و موثر بودن آنها در شرایب مختلف (زندگی و کار) است.

شیوه ها و شیوه های آموزشی تمرکز بر بزرگساالن دارد (یعنی

همچنین یادگیرنده تشویق می شود تا در مورد یادگیری ،ت دیل

ا ستقالل فردی ،محیب یادگیری ،نقش معلم به عنوان یک من ع

شااادن به معلم یا معلم خود و همچنین یادگیری به شااایوه

محتوا و فرایند و نقش یادگیرنده به عنوان کاو شگر فعال) معنی

همکاری (هاس & کنیون2000 ،ن بالشااکی  )2012 ،تشااویق

دار اسااات ،اما آن نظریه آموزش معت ری بطور علمی نیسااات

شود.پیشینه و سابقه همجوشی سازگاری این رویکرد در آموزش

(نظر یه جارویس  .)2002هاس و نیون بر م نای مالح ظات

بزرگ ساالن با ر سانه های فنی در د سترس و گ سترده در دوران

ناولس ( )1120در مورد آموزش بزرگسااااالن ،هاس و کینون

دیجیتال فعلی را نشااان می دهد که در آن آموزش از راه دور و

( )2000مفهوم تحریک پذیری را پیشااانهاد می کند (مشاااتق

دسااترساای به اطالعات چنین ابزار قدرتمند آموزشاای اساات

شااده از هوسااون یونانی به معنی خود( ،هاس و کینون 2000

(بالشکی .)2012 ،

اسااات) خلوت زایی مفهوم یادگیری خودگردانی را تقویت می
ک ند ،همچنین توساااب مزیرو ( یادگیری ت د یل )1111 ،و

بزرگساالن و یادگیری گروهی

بروکفی لد) (1112اصاااال می شاااود که یک مول فه انع کاس

با توجه به دالیل عملی آ شکار برای برر سی و تو سعه یک برنامه

اجتماعی و انتقادی را به آن افزوده ا ست (تنانت  ،2009هاس و

آموز شی برای گروه های بزرگ سال ،جن ه های زیر برر سی می

کنیون )2000به عنوان یک گسترش از هر دو آموزش و اندیشه

شود :روش هایی که بزرگ ساالن در گروه ها می آموزند .برنامه

شناسی ،آموزش و یادگیری خودمختار به عنوان مفهوم مرکزی،

والدین که به گروه های بزرگ ساالن ا شاره دارد (عالوه بر ویژگی

تمرکز خود بر یادگیرنده به عنوان عامل اولیه آموزش خود و در

های فردی) باید با توجه به پویایی گروه و موقعیت هایی که می

نتی جه تجرب یات خود نقش معلم م حدود به انت قال دانش و

تواند در چنین مداخله ای رخ دهد ،تاثیرات متقابل اعضاااای

هدایت و تسااهیل دسااترساای به منابع اساات.بدساات آوردن

گروه ،تعامالت و وابسااتگی متقابل اعضااای گروه ،تکامل گروه و

اطالعات ،مهارت و تصمیم گیری در مورد چگونگی یادگیری آن

ساااایر عوامل مشاااابه یادگیری بزرگسااااالن در گروه ها با این

متعلق به یادگیرنده اساات ،یادگیری یک پروسااه فعال و پیش

واقعیت که تمام اعضاااای گروه اهداف مشاااابهی دارند (یعنی،

ف عال اسااات ( هاس& کنیون2002 ،ن بالشاااکی.)2012 ،این

تو سعه مهارت ها و توانایی های خاص) و به عنوان یک نتیجه از

رویکرد به نظر می رسااد که بیشااتر با توجه به به روز رسااانی

این اهداف آنها با یکدیگر در تماس هسااتند .بخشاای از چنین

اطالعاتی امروز و نیاز به یادگیری درازمدت در زمینه های حرفه

گروهی شامل تغییر در سطا دانش ا ست که بزرگ ساالن به آن
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دسااترساای دارند (ق ال براساااس تجربه خودشااان) ،افزایش این

از آنجا که آموزش جنساایتی به نظر می رسااد یک مفهوم چند

رپرتویور و ات صال آن به دانش ا ست که متعلق به گروه و دانش

بعدی باشد ،ما در نظر می گیریم که باید روش های چند بعدی

خارو از گروه است که توسب معلم  /معلم خصوصی تسهیل می

و بین رشته ای مشابه را در طراحی ،اجرای و تفسیر نتایج برنامه

شود .یکی دیگر از ویژگی های گروه های یادگیری بزرگ ساالن

هااای آ موزش جنسااای والااد ین مورد توجااه قرار د ه یم.

توسب فرایندهایی است که این گروه ها را از دیگران متمایز می

 .8منابع

کاااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااد.

جانفشان محمد ،ابوالفضل عسگرزاده ،رمضانعلی خواجه.1910 .

تعامالت در گروه های یادگیری بزرگ سال یادگیری را ترویج می

مهارتهای اساسی زندگی .ریحانی گرگان.

دهد و اجازه می دهد که اعضااای گروه در دانش در سااطا قابل

رمضانپور علیاک ر ،میالد مرادی ،ح ی ه حیرتی .1912 .مکانیسمهای
تربیتی والدین (با فرزندان خود چگونه رفتار کنیم) .سیادت.

توجه باالتری ن س ت به یادگیری فردی مداخله کنند .عامالت و

شکوهییکتا محسن ،هانیه شیرازیان ،مح وبه درگاهی .1912 .والد

ارت ا طات (گفتگو ،ب حث ها ،م کال مه های هدفم ند ،ب حث،

اندیشمند ،فرزند اندیشمند .موسسه فرهنگی تربیت نوین

مشاجره ،تحلیل ،سواالت ،تحقیقات ،اکتشاف ،بررسی ها و بحث

کالنتری مهرداد .1922 .راهنمای آموزش والدین برای اصال رفتار

های غیر رسااامی) نقش مهمی در فرایندهای یادگیری گروهی

کودک .دانشگاه اصفهان

ایفا می کند.

Bersamin, M., Todd, M., Fisher, D. A., Hill, D. L.,

در همان زمان ،ن اید فرایندهای مخفی (و گاهی اوقات اهداف

Grube, J. W., & Walker, S. (2001). Parenting

احتماال) در یادگیری گروهی ،مانند احساااسااات ،روابب قدرت و

practices and adolescent sexual behavior: A
longitudinal study. Journal of Marriage and Family,
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