
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
93-111، ص 1394اردیبهشت

نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت
با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا

1ل)دانشجوي دکتراي برنامه ریزي درسی، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئو/ حسن اسالمیان

2دانشجوي دکتراي رشته برنامه ریزي درسی، دانشگاه فردوسی مشهد/ زهرا اسالمیان

3دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/ محمود سعیدي رضوانی

چکیده
با نظر به اهمیت و حساسیت مباحث مرتبط با تربیت و هدایت جنسی دانش آموزان در نظام هـاي  

درسی مناسب در حیطه تربیت جنسـی امـري مهـم و ضـرورتی     تعلیم و تربیت، تدوین و اجراي برنامه 
انکار ناپذیر می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل دیدگاهها و یافته هاي 

با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا، انجام شـد.  -پژوهشگران در خصوص برنامه درسی تربیت جنسی
اهداف برنامه درسی تربیت جنسی نـاظر بـر جلـوگیري از تهـاجم     نتایج  حاکی از آن بود که مهم ترین

فرهنگی، هدایت جنسی، حفظ پاکدامنی، جلوگیري از تخلف جنسی، آمادگی تشکیل خانواده، سـالمت  
هـاي  تغییر فرهنگ مدیریت رفتارهاي جنسی، ارائه دستورالعمل اجرایی مشخص بـراي آمـوزش  روان، 

زدودنوسـالم جنسـی رفتارهايوهاصفتایجاد،مدارسجنسی، افزایش دانش و مهارت مدرسان 
مـی باشـد.   …، توجه به ابعاد معنوي و روحانی مسـایل جنسـی و   ناشایست در دانش آموزانيصفتها

همچنین نتایج نشان داد محتـواي برنامـه تربیـت جنسـی در مـدارس بایـد در برگیرنـده مقولـه هـایی          
-هـاي مـذهبی و ارزش  رعایت چارچوبیم دینی، توجه بهآموزش جنسیِ مبتنی بر معنویت و تعالنظیر

هاي مفید و سازنده در زمینه رفتارهاي سالم هاي اجتماعی در رفتارهاي جنسی، ارائه اطالعات و آگاهی
وآثـار جنسـی ومراقبـت حفظهايروشهاي اسالمی،جنسی، آموزش سالمت جنسی مبتنی بر آموزه

شناسی، پاسخ هاي جامعهگرایی، تاکید بر جنبهجنسرس از همتآن،ازناشیجسمانیوعاطفی، روانی
ها و ابهام هاي دانش آموزان در ارتباط با مسائل جنسی باشد.  صادقانه به سوال

تربیت جنسی، برنامه درسی، هدف، محتوا، نظام آموزشی.: کلید واژه ها

1 . eslamian.1362@yahoo.com
2 . eslamianz@yahoo.cm
3 . saeedy@um.ac.ir
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مقدمه
اساسـی ومهـم دغدغهوالشچیکعنوانبهتربیتوتعلیمفراینددرکهمسائلیازیکی
مـدخلی جنسـی تربیـت ،)34نـژاد، نـوابی (افراد است 1تربیت جنسیبحث شود،میمحسوب
سـو وهـا ابهـام ازايپارهوجوددلیلبههموارهکهاستدقیقومهمژرف،چالش،پرظریف،
واستودهبگریبانبهدستفراوانیمشکالتبااجراییموانعنیزونظريوفکريهايتفاهم
وجواننسلمیاندررفتاريهايانحرافواجتماعیمعضالتازبسیاريساززمینهامرهمین

هـاي سـازمان وهـا نهادبرايانحرافاتاینبامقابلهجهتسنگینهايهزینهصرفآن،تبعبه
وپـرورش وآمـوزش نظـام نقـش میـان ایندر). 1390پاشاییفر،تمناییامینی،(استزیربط
تحـول وانگیـز برچالشکننده،تعیینآموزان،دانشجنسیتربیتفراینددردرسیهايبرنامه
کـه شـوند میمحسوبآموزشیهاينظامقلبعنوانبهامروزهدرسیهايبرنامه. استآفرین
مـورد درپیشـنهادهایی یـادگیري، هـاي تجربـه انـواع یادگیرنده،یادگیريفعالیتهايکلّیۀشامل

ومهـارت دانش،برگیرندهدرهمچنینوبرنامهاجرايشرایطویادگیري-یاددهیايراهبرده
،2009جنکیـنس، ،1967الکساندر،(استآموزشینظامهردریادگیريبرايارزشمندنگرش
اهـداف تحقـق راسـتاي درلـذا ). 2009هـانکینز، وارنشـتاین ،2007کرنن،مک1986کالین،
وتـدوین بـه ايویـژه توجـه بایـد آموزشی،هاينظامدرآموزاندانشجنسیتربیتبامرتبط
شود.مبذولجنسی،تربیتدرسیِهايبرنامهمطلوباجراي

ارایـه وآمـوزان دانـش جنسـی رفتارهـاي مـدیریت درمـدارس درسـیِ هـاي برنامهنقش
؛ 2،2005(ترنبالاست بودهآموزشیهاينظاماکثرتوجهموردزمینهایندرمناسبهايآموزش
هـاي  هاي درسی تربیـت جنسـی در نظـام   ). بازبینی و توسعه برنامه2008و همکاران،3سچاستر

آموزشی و مدارس، موضوع آسانی نیست و هنـوز تـرس و اضـطراب از پـرداختن بـه مسـائل       
ــه    ــب برنام ــی در قال ــت جنس ــا تربی ــرتبط ب ــاوکس  م ــود دارد (ه ــی وج ــاي درس ؛ 4،1996ه

).5،2000اسکوتیش

1 Sexual education
2 Turnbull
3 Schuster
4 Hawkes
5 Scottish
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تواند از منظر تمامی رویکردهاي برنامه درسی اعـم از رفتـاري و   یت جنسی میموضوع ِترب

هاي تربیتی شـود. کنـار   دیسیپلینی ـ موضوعی تا رویکردهاي ماوراي فردي، باعث نیل به آرمان 
گیري هویت و خود پنداره جنسی و عزت نفـس و کرامـت انسـانی و بـه     آمدن با خود و شکل

گرایانـه و مـاوراي فـردي)، تعامـل     هاي انسانحانیت (تاکید دیدگاهدنبال آن نیل به استعال و رو
بایسته با جنس مخالف و ایفاي نقش شهروندي ـ همسري ـ والـدینی ـ و همکـاري متـاثر از        

هـاي  یادگیري نقش جنسیتی(تاکید رویکردهاي اجتماعی)، کارکرد مناسب و فراگیـري مهـارت  
ي و دیسیپلینی ـ موضوعی)، همگـی حکایـت از   مربوط به امور جنسی(تاکید رویکردهاي رفتار
براي مخاطبان نظام آموزش و پرورش رسـمی  1ضرورت توجه برنامه درسی به آموزش جنسی

). همچنین در نظام آموزش و پرورش کشـورمان نیـز برنامـه درسـی تربیـت      1386دارند(مهرام،
حـول بنیـادین نظـام    در سند راهبردي تجنسی از جایگاه ویژه اي برخوردار است. به طوري که 

یکی از موارد مهمـی کـه در حـوزه مسـایل     تصویب شد، 1390آموزش و پرورش که در سال 
ارزشی به آن اشاره شد، مرتبط با بحث تربیت جنسیِ دانش آموزان در نظام آموزش –اعتقادي 

هـا و  ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیـت «و پرورش بوده  است:  
هاي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، که وزارت آموزش و پرورش موظف است بـه  فیتظر

ها و تولیدکنندگان کتب و مواد آموزشی، لـوازم  ایجاد ساز و کارهاي الزم براي هماهنگی رسانه
التحریر و تجهیزات آموزشی و تربیتی در جهت ترویج فرهنگ حیا، عفـاف و حجـاب مناسـب    

).3-4راهکار 22رت ورزد (سند تحول بنیادین: مباد» آموزاندر دانش
هـاي آموزشـی   به طور کلی اهمیت و جایگاه برنامه درسـی تربیـت جنسـی در اکثـر نظـام     

رغـم تنـوع و   کشورهاي مختلف، مورد تاکید صاحب نظران و پژوهشگران بـوده اسـت و علـی   
وزش هاي مـرتبط بـا   اختالف دیدگاه در زمینه چرایی و چگونگی ارایه برنامه هاي درسی و آم

هـاي  هاي آموزشی کشورهایی کـه برنامـه  )، در نظام2008و همکاران،2تربیت جنسی(آنازتاسیو
ها و آموزش ها تاثیر خـود را نشـان داده   درسی تربیت جنسی تدوین و اجرا گردید، این برنامه

و3است و در تاخیر فعالیـت هـاي جنسـی ناهنجـارِ دانـش آمـوزان، مـوثر بـوده است(سـالک         
).  2006همکاران،

1 Sexual Instruction
2 Anastácio
3 Sulak
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آمـوزان در  با نظر به اهمیت و حساسیت مباحث مرتبط با تربیت و هـدایت جنسـی دانـش   
هاي تعلیم و تربیت،  فقدان توافق جمعی در خصوص برنامه درسی تربیت جنسیِ مطلوب نظام

در مدارس و همچنین عدم وجود استراتژهاي مشخص و اثر بخش در زمینه آموزش رفتارهاي 
لوب و مناسب به دانش آموزان در محیط مدرسـه، تـدوین و اجـراي برنامـه درسـی      جنسی مط

مناسب در حیطه تربیت جنسی امري مهم و ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. بر همین اساس در 
پژوهش حاضر از بین عناصر برنامه درسی دو عنصرهدف و محتوا انتخاب گردید و با بررسـی  

که توسط صاحب نظران و محققان در ارتباط با برنامـه درسـی   ها و مطالعاتی و تحلیل پژوهش
هاي مهم در جهـت تـدوین عناصـر هـدف و     ها و مقولهتربیت جنسی انجام شد، به ارائه مولفه

محتواي برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت، پرداخته شد.

اهداف برنامه درسی تربیت جنسی
شـود کـه الزم   ، به وضع سودمند و مطلـوبی گفتـه مـی   »هدف«تعلیم و تربیت، هاينظامدر

هـر  ). 1387(فقیهـی، تربیتـی انجـام گیـرد   و مطلوب هاي مناسباست براي تحقق آن، فعالیت
از تعلـیم و تربیـت بایـد    سـاحتی مهـم  عملی داراي اهدافی است. تربیت جنسی نیز به عنـوان  

ه درسی تربیت جنسی به محتواي مرتبط بـا  اهداف برنامو با توجه به اینکه فی را دنبال کنداهدا
اي دهند، تدوین اهداف برنامه درسی تربیت جنسی نیاز به اهتمـام و دقـت ویـژه   آنها جهت می

دارد.
اهـداف بـا ارتباطدرنظرانصاحبوپژوهشگرانهايدیدگاهتحلیلوشناساییجهتدر
درشـده انجـام هايپژوهشواتمطالعترینمهمازبرخیبهابتداجنسی،تربیتدرسیبرنامه
تربیـت برنامـه درهـدف عنصرخصوصدرراهایییافتهکهجنسیتربیتدرسیبرنامهحوزه

اهـم نتـایج اهـم خالصـه طـور بـه 1جـدول درسـپس وشـود میاشارهاندکردهارائهجنسی
.شودمیارائههاپژوهش

راجنسـی تربیـت درسیبرنامهارائهضرورتبر) 1386(زادهامیریانمحمدي،زاده،امیریان
تخلـف ازجلـوگیري پاکـدامنی حفـظ جنسی،هدایتفرهنگی،تهاجمازجلوگیريجهتدر

.اندکردهتاکیدروان،سالمتخانواده،تشکیلآمادگیسالم،ايجامعهداشتنجنسی،
نمربیـا دیـدگاه ازکـه گرفتنـد نتیجـه خـود پژوهشدر) 1389(همکارانشوابوالقاسمی
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سـطح درفرهنـگ تغییـر : ازعبارتندآموزاندانشجنسیتربیتهاياولویتمدارس،بهداشت
ایـن بـراي مشـخص اجرایـی دسـتورالعمل مـدارس، درجنسـی تربیتبرايهانهادوسازمان
مـدیریت بـراي مـدارس مربیـان مهـارت ودانـش افـزایش آموزشـی، منـابع تأمینها،آموزش

.آموزاندانشجنسیرفتارهاي
ایجـاد جهـت دربایـد جنسـی تربیـت بامرتبطهايآموزش) 1384(امینی،پورزعم به-
.شوندانجامافراد،درناشایستيهاصفتزدودنوسالمجنسیرفتارهايوهاصفت

هاي آموزشـی تربیـت جنسـی را در افـزایش     ) در پژوهشی اهداف  برنامه2003(1بریگس 
گذاري، و آموزان و نیز براي رشد دانش، آگاهی، نظام ارزشدانشها و رفتارهاي مراقبتی قابلیت
آموزان، ذکر کرده است.  هاي دانشنگرش

گیري اصلی تربیت جنسی ) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که جهت1369(2کوچتکف
، آموزان باشد. بلکه عالوه بـر آن نباید صرفا ارائه دانش و اطالعات مربوط به امور جنسی دانش

تربیت جنسی باید ابعاد معنوي و روحانی مسایل جنسی را مورد توجـه و تأکیـد خـاص قـرار     
دهد. در واقع، از نظر وي، هدف تربیت جنسی فقط آمـوزش اطالعـات مـرتبط بـا آنـاتومی و      
فیزیولوژي انسانی نیست، بلکه باید بر جوانب معنوي، انسانی و روحی امور جنسی تأکید کـرد  

رکرد، شکل و صبغه انسانی به خود بگیرد نه آن کـه صـرفا در قالـب امـوري     تا این حوزه و کا
مادي و حیوانی مطرح شوند. به طور قطع اهمیت ابعاد معنوي و روحانی تربیت جنسـی، کمتـر   

هاي مادي و فیزیکی آن نیست.از جنبه
ترین هدف تربیت جنسی از نظر معلمان آن اسـت  )، مهم2008(3بر اساس پژوهش کونتوال

آموزان آموزش دهد. هاي مسایل جنسی را به دانشکه حس مسئولیت و آگاهی از واقعیت

1 Bridgs
2 Kutchkef
3 Kontula
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هاي پژوهشگران در خصوص اهداف برنامه درسی تربیت جنسیخالصه یافته. 1جدول
مولفه هاسالپژوهشگرعنصر

هدف

امیریان زاده،
محمــدي  و 
امیریان زاده 

1386

هـدایت جنسـی،   جلوگیري از تهـاجم فرهنگـی،   
حفــظ پاکــدامنی جلــوگیري از تخلــف جنســی،  

اي سالم، آمادگی تشکیل خـانواده و  داشتن جامعه
سالمت روان.

1389ابوالقاسمی  

تغییر فرهنگ در سـطح سـازمان و نهادهـا بـراي     
تربیت جنسی در مدارس، دسـتورالعمل اجرایـی   

هــا، تــأمین منــابع مشــخص بــراي ایــن آمــوزش
ش و مهارت مربیان مـدارس  آموزشی، افزایش دان

.براي مدیریت رفتارهاي جنسی دانش آموزان

زدودنوسـالم جنسیرفتارهايوصفاتایجاد1384امینی پور
.انساندرناشایستجنسیرفتارهايوصفات

2003بریگس
ــزایش قابلیـــت ــی  افـ ــاي مراقبتـ ــا و رفتارهـ هـ

آموزان، بـراي رشـد دانـش، آگـاهی، نظـام      دانش
آموزان. هاي دانشي، و نگرشارزش گذار

1369کوچتکف
تاکید بر ابعاد معنوي و روحانی مسایل جنسـی و  
توجه به کارکرد، شکل و صـبغه انسـانی تربیـت    

جنسی.  

هـاي  القاي حس مسئولیت و آگـاهی از واقعیـت  2008کونتوال
مسایل جنسی به دانش آموزان

محتواي برنامه درسی تربیت جنسی
وآمـوزش وانتقـال درصددآموزشینظاممهمهايکارکردازیکیعنوانهبجنسیتربیت
هـاي مهارتوهاقابلیتوعواطفوهانگرشها،شناختوهاآگاهیاطالعات،ازايمجموعه

هـا، شـناخت ایـن ارادهچگونگییاروشومحتواتردید،بدون. استجنسیمسایلبهمربوط
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وفرهنگـی هـاي ارزشوآموزشـی نظـام کـالن رویکردواهنگبهوابستههامهارتوعواطف

هـاي پـژوهش مطالعـات تـرین مهمبهادامهدر). 5وهمکاران،امینی(استجامعههراجتماعی
درمحتـوا عنصـر خصوصدرراهایییافتهکهجنسیتربیتدرسیبرنامهحوزهدرشدهانجام
نتایجاهمخالصهطوربه2جدولدرسپسوشودمیاشارهاندکردهارائهجنسیتربیتبرنامه

.شودمیارائههاپژوهش
درسـی محتـواي درجنسیتربیتحوزهگنجاندهبرتأکیدضمن) 1383(فراهانیفرمهینی

تعـالیم ومعنویـت بـر مبتنـی جنسـی آمـوزش برنامهومناسبمحتوايارائهبرمتوسطه،دوره
ووالدینآموزاندانشنظرازکهداردمیاذعانینهمچنوي. استکردهتاکیددینی،وآسمانی
تعـدیل وکنتـرل هـاي شـیوه عمـده طوربهجنسیتربیتحوزهدربایدمتوسطهدورهمعلمان
فرد،سقوطیاسالمتدردوستتأثیراتبلوغ،سنیندربهداشتینکاتتشریحجنسی،غریزه
دهند.آموزشآموزانشدانبهراجنسیامراضوخطراتازآگاهیوجنسیاخالق

درنوجوانانبهرسانیاطالعضرورتبرخودتحقیقدرنیز) 1384(همکارانواسماعیلی
هـاي ارزشومـذهبی هـاي جهـارچوب رعایـت وبلـوغ ازناشـی فیزیولوژیکیتغییراتمورد

.نمودنداشارهبهجنسی،هايآموزشارائههنگاماجتماعی
و اهمیتی که براي تربیت جنسـی در مراکـز آموزشـی بـه     ) با توجه به نقش 2009(4ساکت

نـام بـرده و   "تربیت جـامع جنسـی  "اي تحت عنوان ویژه مدارس متوسطه قایل است، از حوزه
هـاي مفیـد و سـازنده را در    اي از اطالعات و آگـاهی کند، که این حوزه باید مجموعهتأکید می

موده و آموزش دهـد تـا آنهـا بتواننـد، در     زمینه رفتارهاي سالم جنسی به دانش آموزان منتقل ن
اي را در این زمینه اتخـاذ نماینـد و ضـمن اینکـه، آگـاهی و      هاي آگاهانهموارد مقتضی تصمیم

هاي جنسـی، مـانع ایجـاد اضـطراب و فشـار روانـی در میـان        بصیرت در زمینه امور و فعالیت
گردد. آموزان میدانش

گفتگو با معلمان درباره مسایل، چشم انـدازها  ) در پژوهشی تحت عنوان 2009(5سنجاکدار
آمـوزان و  ها در جهت رشد برنامه درسی جامع تربیت بهداشت جنسی بـراي دانـش  و مسئولیت

معلمان اشاره نموده که مکالمات با معلمان نشان داد که یادگیري و آموزش سالمت جنسـی در  

4 sucet
5 sanjadkar
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ز و اجباري براي هر مسلمانی واجب و نه خالف اسالم، بلکه یادگیري مورد نیا"تابو"اسالم نه 
انـد  است. در عین حال در پژوهش مـذکور نشـان داد، آن دسـته از معلمـانی کـه تـالش کـرده       

هاي طبیعی، سالم و حس بردباري نسبت به امور جنسی را آمـوزش داده و صـادقانه بـا    نگرش
یـان کـرده و از   آموزان در این زمینه گفتگو کرده و تجارب شخصی خویش را براي آنان بدانش
اند کـه  اند، موفق شدهچون نمایش، ایفاي نقش و سخنرانی استفاده کردههاي مختلفی؛ همروش

سطح آگاهی و شناخت بهتر و بیشتري را در زمینه رفتار جنسی در دانش آموزان ایجاد کنند.
در خصوص مطالعات انجام شده درکشورهاي سـوئد و دانمـارك گـزارش    )2000(6راس

نوجوانـان برعهـده دارنـد.    که مدارس بیشترین سـهم را در تربیـت جنسـی کودکـان و    دهد می
هـاي جنسـی   محتواي آموزشی تربیت جنسی در مدارس این کشورها بر حوزه ارتقـاي آگـاهی  

هـاي مقـاربتی، مسـري و کشـنده، ارائـه و کسـب       متمرکز است؛ زیرا با توجه به شیوع بیمـاري 
هاي جنسی مهم است.آگاهی

درحـوزه ایـن شـدن گنجانـده جنسـی، از تربیتانگیزخواندنمجادلهبا)2007(7مایکل
مـدارس ایندرجنسیتربیتکهکندمیتأکیدوکردهحمایتمدارسدرسیهايبرنامهقالب
و نیزجنسیمراقبتوحفظهايجنسی، روشرفتارهايمختلفانواعباراآموزاندانشباید
حـال، امکـان  عـین دروکردهآشناجسمیهايفعالیتازناشییجسمانوعاطفی، روانیآثار

.سازدمیفراهمجنسیمسایلزمینهدرراآموزاندانشمختلفهايسوالبهپاسخوطرح
هـاي والـدین نوجوانـان نسـبت بـه گنجانـدن       ) با بررسی نگـرش 2010مک گور، گلیسون(

مـدارس راهنمـایی ایرلنـد اشـاره     هراسی، در برنامه درسـی گرا جنسگیري جنسی و هم جهت
گرایـی در  جـنس هاي جنسی و ترس از هـم نمودند که اکثریت اولیاء موافق قرار دادن راهنمایی

برنامه درسی مدارس بودند .
هاي اینترنت براي تربیت جنسی را مورد توجه ) ظرفیت2006و همکاران (8پژوهش هائولو 

بزار اینترنـت جهـت افـزایش سـطح دانـش و آگـاهی       قرار داده و بر استفاده مراکز آموزشی از ا
کند. جنسی، بهداشت جنسی و تغییر نگرش هاي آنان نسبت به امور جنسی تأکید می

6 Rus
7 Maykel
8 Hualou
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) نشان داد از دیدگاه والدین دانش آموزان، محتـواي آموزشـی   1992نتایج پژوهش گابریل(

هـاي  و روششناسـی، بـروز غریـزه جنسـی    هـاي جامعـه  جنسی باید در مورد بیولوژي، جنبـه 
جلوگیري از بارداري باشد.

دهد که درصـد بـاالیی از معلمـان    ) در پژوهش خود به طور مستند نشان می2000(1روس
هـاي انتقـال آن بایـد در برنامـه درسـی دوره ابتـدایی       ) معتقدند که آموزش ایـدز و راه 70%(

گنجانده شود.
کـه درصـد بـاالیی از جوانـان     کننـد  ) در پژوهش خود بیان می1997(2مک کی و هالویتی

هاي الزم ) معتقدند که مدارس به عنوان منبع اصلی باید در زمینه بهداشت جنسی آموزش89%(
را به دانش آموز ارائه دهد.

، خـود نـاظر بـر سـه حـوزه      4معتقد است تربیت جنسی در معناي جامع و فراگیـر 3کرکلر-
نظـر،  است. از نظر این صـاحب 7نسیو آینده ج6، اخالق جنسی5اساسی یعنی: بهداشت جنسی

اولین قدم در زمینه تربیت جنسی، همانا آموزش و ارتقاي سطح اطالعات و آگاهی هاي مرتبط 
با بهداشت جنسی است. به همین دلیل آموزش و ارائه اطالعات در زمینـه چگـونگی پیـدایش    

نه جنسی در نطفـه،  نطفه، دوران بارداري و چگونگی رشد نوزاد در رحم، پدید آمدن اولین نشا
هویت جنسی، چگونگی انتقال ژن از والـدین بـه فرزنـدان، داراي ضـرورت اسـت بـر ایجـاد        

در نوجـوان،  9، ارائه اطالعات درسـت در مـورد تغییـر و تحـول جنسـی     8عواطف جنسی مثبت
نمایـد. در نهایـت   ، و رعایت حد اعتدال در ارضاي غریزه جنسی تأکید می10خودکنترلی جنسی

ورد آینده جنسی آموزش و ارائه اطالعات و مهارتهاي مرتبط آماده سازي جوانان و کرکلر در م
نوجوانان براي زندگی مشترك توأم با عشق و تفاهم، احترام نسبت بـه جـنس مخـالف، ارزش    

1 . Rus
2 . Mc Kay & Holowaty
3 Crcler
4 Comprehensive
5 Sexual Hygiene
6 Sexual Moral
7 Sexual Future
8 Positive Sexual Attitudes
9 Sexual Transformations
10 Sexual Self-Control. Appreciation
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و پذیرش وي، شناخت احساسات جنس مخالف، برقراري ارتباط کالمی و غیرکالمی.  1گذاري
برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه را در دو طبقه )2002همکاران(و 2کالینس-

و برنامه درسی صـرفا محـدود و   3دهند؛ برنامه درسی مبتنی بر تربیت جامع جنسیکلی قرار می
مقید کننده. در حالی که برنامه مقید کننده صرفا بر منع روابط جنسی نزدیک تأکید کرده و ارائه 

آمـوزان تـا قبـل از ازدواج    هاي جنسی بـه دانـش  با زمینههاي مرتبط و آموزش اطالعات آگاهی
جنسی بر تدریس و آموزش مسایل جنسی ناشـی از  -کند، برنامه درسی تربیت جامع امتناع می

هاي مناسب نسبت به امور جنسی، تولید مثـل و آگـاهی در   اقتضاعات دوره بلوغ، ایجاد نگرش
کند.هاي جنسی نظیر ایدز و ... میمورد خطرهاي ناشی از بیماري

) در پژوهشی از مدارس خواستند تا یکی از سه برنامه زیر را در 2008زیمرمن و همکاران(
اي شبه تجربی و دخالتی تدریس کنند: برنامه استاندارد مدارس درباره ایدز و پیشـگیري  مطالعه

ز برنامه کاهش ریسک که بـراي  از بارداري، برنامه آموزشی کاهش ریسک یا نسخه تغییر یافته ا
گیرند سازگارسـازي شـده بـود، بـه     افراد شدیدا احساسی و کسانی که بدون ریسک تصمیم می

این نتیجه رسیدند که تفاوت مشهوري در تأثیر نسخه معمول و سـازگار شـده کـاهش ریسـک     
گیرنـد،  براي کل جامعه آماري یا براي افراد شدیدا احساسی و کسانی که بدون فکر تصمیم می

آموزان از هر دو گروه دخالتی؛ در کوتـاه مـدت رشـد    به صورت جداگانه وجود نداشت. دانش
شان قرار گرفتند بـیش از آنهـایی   آموزانی که تحت برنامه استاندارد مدرسهدانشی داشتند. دانش
هاي دخالتی شرکت داشتند به سمت تماس جنسی گرایش داشتند و اشاره که در یکی از برنامه

مودند براي کم کردن رفتارهاي پرخطر در افراد شـدیدا احساسـی و کسـانی کـه بـدون فکـر       ن
هاي کـاهش  هاي بهتري کشف شود. دخالتگیرند کار بیشتري باید انجام شود تا راهتصمیم می

مـاه بیشـتر بـه تـأخیر     18تـا  12ریسک در قیاس برنامه معمول آموزشی، آغاز رابطه جنسی را 
پوستان بیش از سفیدپوستان بود.   رات در سیاهانداخت و این تأثی

کند که مقدمات آموزش هاي جنسی باید قبـل  ) در تحقیق خود تأکید می1997(4آیسنبرگ
هاي نوجوانان صادقانه پاسخ داده شود.ها و ابهاماز نوجوانی شروع  و به سوال

1 Appreciation
2 Collins
3 Comprehensive Sex Education
4 Eisenberg
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سـی هنگـامی   دهد که آمـوزش بهداشـت جن  ) نشان می1992(1نتایج پژوهش فیشر و فیشر

رسـانی صـرف نداشـته باشـد بلکـه بایـد شـامل        بیشترین کارایی را دارد که فقط جنبـه اطـالع  
آموزان خواهان آن هستند که برنامه باشد. هم چنین دانش2هاي انگیزشی و ایجاد مهارتفرصت

هـاي بهداشـت جنسـی    در بردارنده اطالعاتی مفصل در مـورد موضـوع  3جامع بهداشت جنسی
باشد.

هاي پژوهشگران در خصوص محتـواي برنامـه درسـی تربیـت     خالصه یافته. 2جدول
جنسی

مولفه هاسالپژوهشگرعنصر

محتوا

فرمهینـــــی 
1383فراهانی

ارائــه محتــواي آمــوزش جنســی مبتنــی بــر  
هـاي کنتـرل و   ، شـیوه معنویت و تعالیم دینی

تعدیل غریزه جنسی، تشریح نکات بهداشتی 
سنین بلوغ، تأثیرات دوست در سالمت یا در

ــاهی از   ــرد، اخــالق جنســی و آگ ســقوط ف
خطرات و امراض جنسی  

ــماعیلی و   اســـ
1384همکاران

اطالع رسانی به نوجوانان در مورد تغییـرات  
فیزیولــوژیکی ناشــی از بلــوغ و رعایــت    

هاي اجتماعی هاي مذهبی و ارزشچارچوب
هنگام ارائه آموزش هاي جنسی

انتقـال اطالعـات مفیـد و سـازنده در زمینــه     1387کتسا
هاي جنسیفعالیت

آموزش سالمت جنسی مبتنی بر آموزه هـاي  1387سنجادکار
اسالمی، نگرش هاي سالم و حس بردبـاري  

1 Fisher & Fisher
2 Motivational and Skill Building Opportunities
3 Comprehensive Sexual Health Education Program
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در امور جنسی

2000راس
هـاي  استفاده از محتواي مـرتبط بـا آگـاهی   

هاي مقـاربتی،  جنسی در زمینه شیوع بیماري
و کشندهمسري

مایکل
2007

هـاي جنسـی، روش رفتارهايمختلفانواع
عـاطفی، روانـی  آثارجنسی،مراقبتوحفظ

جسـمی، هـاي فعالیـت ازناشـی جسمانیو
-سـوال بهپاسخوطرحفراهم  سازي امکان

مسـایل زمینـه درآموزاندانشمختلفهاي
جنسی

2000کرکلر

، کنتــرل و ارضــاي صــحیح غریــزه جنســی
داري جنسی، عواطف جنسی مثبت، خویشتن

ارائــه اطالعــات درســت در مــورد تغییــر و  
ــودکنترلی     ــوان، خ ــی در نوج ــول جنس تح
جنســی و رعایــت حــد اعتــدال در ارضــاي 

غریزه جنسی  
مـــک گـــور،  

هــــاي جنســــی و تــــرس از راهنمــــایی2010گلیسون
گرایی  جنسهم

ــائولو و  هــــــ
2006همکاران 

نترنـت بـراي تربیـت    هاي ایتوجه به ظرفیت
ــزار   جنســی، اســتفاده مراکــز آموزشــی از اب
اینترنت جهت افزایش سطح دانش و آگاهی 

هـاي  جنسی، بهداشت جنسی و تغییر نگرش
آنان نسبت به امور جنسی  

هاي انتقال آن آموزش ایدز و راه2000روس
هــاي الزم در خصــوص  بهداشــت آمــوزش1997مـــک کـــی و  
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جنسی  هالویتی

و آینــده بهداشــت جنســی، اخــالق جنســی2000لرکرک
جنسی

کـــالینس و 
2002همکاران

منع روابط جنسی نزدیـک، ارائـه اطالعـات    
هـاي  هـاي زمینـه  مرتبط با امتنـاع از فعالیـت  

آمـوزان تـا قبـل از ازدواج،    جنسی به دانـش 
آموزش مسایل جنسی ناشی از بیماري هـاي  

جنسی نظیر ایدز و غیره

زیمـــــــرمن و 
2008اران همک

برنامه استاندارد درباره ایـدز و پیشـگیري از   
بارداري، تشریح رفتارهاي پرخطـر در افـراد   

شدیدا احساسی   

1997آیسنبرگ
اي براي پاسخ صادقانه بـه  فراهم کردن زمینه

هاي نوجوانـان در خصـوص   ها و ابهامسوال
مسائل جنسی

1992فیشر و فیشر
ی و ارائـه  هـاي انگیزشـ  فراهم کردن فرصت

ــورد موضــوع  ــاتی مفصــل در م هــاي اطالع
بهداشت جنسی

گیرينتیجه
تواند نقش هاي درسیِ تربیت جنسی در نظام هاي آموزشی میهمانطور که اشاره شد برنامه

تعیین کننده اي در مدیریت و هدایت  رفتارهاي جنسی دانش آموزان داشته باشـد و از همـین   
هـاي آموزشـی بـوده و بـالطبع     ین زمینه مورد توجه اکثر نظامهاي مناسب در ارو ارایه آموزش

ها و مطالعات متعددي در داخل و خارج از کشور در این زمینه انجـام شـده اسـت. در    پژوهش
پژوهش حاضر در  بین عناصر برنامه درسی، دو عنصر هدف و محتوا مورد توجه قـرار گرفـت   

وهشگران در زمینه اهداف و محتواي برنامـه  و دیدگاه هاي صاحب نظران و نتایج یافته هاي پژ
هاي پژوهش به تفکیـک دو  درسی تربیت جنسی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. اهم یافته

ارائه می شود."عنصر هدف و محتو ذیال
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اهداف برنامه هاي تربیت جنسیالف) 
سـی،  جلوگیري از تهاجم فرهنگی، هدایت جنسی، حفظ پاکدامنی جلوگیري از تخلـف جن 

تغییر فرهنگ در سطح سـازمان  اي سالم، آمادگی تشکیل خانواده  و سالمت روان داشتن جامعه
هـا،  و نهادها براي تربیت جنسی در مدارس، دستورالعمل اجرایی مشخص بـراي ایـن آمـوزش   

تأمین منابع آموزشی، افزایش دانش و مهارت مربیان مدارس براي مـدیریت رفتارهـاي جنسـی    
جنسـی رفتارهـاي وصـفات زدودنوسـالم جنسـی رفتارهـاي وصفاتیجادا.دانش آموزان

آمـوزان، بـراي رشـد دانـش،     ها و رفتارهاي مراقبتـی دانـش  افزایش قابلیت.انساندرناشایست
آموزان. تاکید بر ابعاد معنوي و روحانی مسـایل  هاي دانشآگاهی، نظام ارزش گذاري، و نگرش
بغه انسانی تربیت  جنسی. القاي حس مسئولیت و آگاهی جنسی و توجه به کارکرد، شکل و ص

هاي مسایل جنسی به دانش آموزان.از واقعیت
ب)محتواي برنامه درسی تربیت جنسی

هـاي کنتـرل و تعـدیل    ، شـیوه ارائه محتواي آموزش جنسی مبتنی بر معنویت و تعالیم دینی
ت در سالمت یا سقوط فرد، غریزه جنسی، تشریح نکات بهداشتی در سنین بلوغ، تأثیرات دوس

اخالق جنسی و آگاهی از خطرات و امـراض جنسـی، اطـالع رسـانی بـه نوجوانـان در مـورد        
هـاي اجتمـاعی   هـاي مـذهبی و ارزش  تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از بلوغ و رعایت چارچوب

هـاي جنسـی  هنگام ارائه آموزش هاي جنسی، انتقال اطالعات مفید و سازنده در زمینه فعالیـت 
آموزش سالمت جنسی مبتنی بر آموزه هاي اسالمی، نگرش هـاي سـالم و حـس بردبـاري در     

هـاي  هـاي جنسـی در زمینـه شـیوع بیمـاري     استفاده از محتواي  مرتبط با آگـاهی امور جنسی،
جنسـی، مراقبـت وحفـظ هايجنسی، روشرفتارهايمختلفانواعمقاربتی، مسري و کشنده

پاسـخ وطـرح فراهم سازي امکانجسمی،هايفعالیتازناشیجسمانیوعاطفی، روانیآثار
کنتـرل و ارضـاي صـحیح غریـزه     جنسـی مسـایل زمینهدرآموزاندانشمختلفهايسوالبه

داري جنسی،عواطف جنسی مثبت، ارائه اطالعات درسـت در مـورد تغییـر و    جنسی ، خویشتن
ال در ارضـاي غریـزه جنسـی،    تحول جنسی در نوجوان، خودکنترلی جنسی و رعایت حد اعتد

هـاي اینترنـت بـراي تربیـت     گرایی، توجه به ظرفیـت جنسهاي جنسی و ترس از همراهنمایی
جنسی،استفاده مراکز آموزشی از ابزار اینترنت جهت افـزایش سـطح دانـش و آگـاهی جنسـی،      

قـال  هـاي انت بهداشت جنسی و تغییر نگرش هاي آنان نسبت به امور جنسی، آموزش ایدز و راه
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و آینده جنسی، منـع روابـط   هاي الزم در خصوص بهداشت جنسی، اخالق جنسیآن، آموزش

آمـوزان  هاي جنسی به دانشجنسی نزدیک، ارائه اطالعات مرتبط با امتناع از فعالیت هاي زمینه
تا قبل از ازدواج، آموزش مسایل جنسی ناشی از بیماري هاي جنسی نظیر ایدز و غیـره برنامـه   

د دربـاره ایـدز و پیشـگیري از بـارداري، تشـریح رفتارهـاي پرخطـر در افـراد شـدیدا          استاندار
هـاي نوجوانـان در   هـا و ابهـام  احساسی،  فراهم کردن زمینه اي براي پاسخ  صادقانه بـه سـوال  

هاي انگیزشی و ارائه اطالعـاتی مفصـل در مـورد    خصوص مسائل جنسی، فراهم کردن فرصت
هاي بهداشت جنسی.موضوع
حاکىهاي انجام شده و همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش حاضرپژوهشبررىمرو

ـ کـه چـرا اسـت، مهـم حالعیندروحساسموضوعجنسىتربیتمسئلهکهاستآناز اب
صاحب نظان و مسئوالن نظام هـاي  الزم استلذااست،خوردهپیوندآدمىضاللتوسعادت

استفاده از آموزه هاي اسـالمی و همچنـین بـا    باان بایدآموزشی، به ویژه نظام آموزشی کشورم
، تغییـرات الزم و مفیـد را در   1استفاده از تجارب حاصل از برنامه هاي درسی کشورهاي دیگـر 

در پایان با توجه به تاثیري کـه برنامـه درسـی تربیـت     برنامه درسی تربیت جنسی اعمال نمایند.
ارهاي جنسی دانش آموزان داشته باشد پیشنهاد تواند بر سالمت جنسی و هدایت رفتجنسی می

آموزان با در نظـر گـرفتن   هاي بیشتر در زمینه برنامه درسی تربیت جنسی دانششود پژوهشمی
تمامی عناصر برنامه درسی انجام شود و از نتایج این پژوهش در تدوین و اجراي برنامه درسی 

تربیت جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی استفاده شود.  
هم چنین بایسته و شایسته است که اهداف و محتواي برنامه درسی تربیت جنسی، از اعتبار 

هاي قومی، فرهنگی و... را مد نظر قـرار دهـد و از   اسالمی برخوردار باشد،تا حد امکان تفاوت
مؤثرترین پیام ها در این زمینه استفاده شود، لذا براي تحقق این امر پیشنهاد مهم دیگـر در ایـن   

باشد که گروه ویژه اي باید سیاست گذاري این امر خطیر را جهـت ورود صـحیح   ینه این میزم
گردد کارگروهی متشکل آن به نظام آموزشی کشور بر عهده بگیرد، براي این منظور پیشنهاد می

ریـزي درسـی)، علـوم    شناسان، فقها، متخصصان علوم تربیتی (به ویژه متخصصان برنامهاز روان
... تشکیل شود. به عبارتی دیگر این شوراي راهبردي باید سیاست گـذاري در ایـن   اجتماعی و 

هـاي اجـرا   استفاده از منابع غربی و اشاره به تجاربشان؛ به منظور پذیرفتن کامل آنها نیست، بلکه هدف بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه.1
باشدشده در دیگر کشورها می
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زمینه را برعهده بگیرد تا به تبع آن مراحل بعدي (اعـم از تـدوین اهـداف، محتـوا، روش و...)     
براي ورود به آموزش و پرورش به صورت منطقی و متناسب بـا شـئونات اسـالمی و فرهنـگ     

ذیرد. حاکم بر کشور ایران صورت پ

منابع
تبیین تربیت جنسـی دانـش آمـوزان ایرانـی از دیـدگاه      «م. ،قدیسیت؛ .ع،رقایی خوییمابوالقاسمی، ن؛ 

.  27- 39،)2(6،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، »مربیان بهداشت مدارس ابتدایی
)1389(

ررسـی آموزگـاران شـهر اهـواز در مـورد      ب«اسماعیلی،ك؛ اسماعیلی، م؛ ایرانفر، ش؛ مهدي آبادي، ف، 
. 1-4، تهران: دانشگاه شاهد،کنگره خانواده و مشکالت جنسی، »آموزش رفتارهاي جنسی به نوجوانان

)1384.(
جایگـاه آمـوزش و تربیـت جنسـی در مـدارس و مراکـز       «امیریان زاده،م؛ محمدي، م؛ امیریـان زاده ،م،  

. سـومین کنگـره   اسري خانواده و سالمت جنسـی خالصه مقاالت سومین کنگره سر، »آموزش عـالی 
).1386، تهران. (6-8سراسري خانواده و سالمت جنسی، آذر

بررسی ضرورت وجودي و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه «،ر؛ تمنایی فر،پاشایی.م،امینی
).1390. (170-202،)1( 1، »برنامه درسی«جله علمی پژوهشی م،»عدرسی مقاط

). 8(3(ویژه تربیت جنسی)، تهران،نامه تربیت اسالمیفصل، »تربیت جنسی در سیره نبوي«نی، م پورامی
)1384.(

.1371، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، تربیت جنسی در اسالمدوایی،م، 
(سـند مشـهد مقـدس)، وزارت آمـوزش و پـرورش،      سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پـرورش 

.1390نقالب فرهنگی و شوراي عالی آموزش و پرورش، آذرماه شوراي عالی ا
.1386تهران: البرز، ،)انسان و سالمت جنسی ( تربیت جنسیم،  ،فرمیهنی فراهانی
نامـه  دو مـاه ،»همحتواي مناسب براي تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسط«م، ،فرمیهنی فراهانی

).1383(.1-14)،9(11، علمی پژوهشی دانشگاه شاهد
، قم: سازمان چاپ و تربیت جنسی: مبانی اصول و روش ها از منظر قرآن و حدیث،فقیهی، علی نقی

.1387،نشر دارالحدیث، چاپ دوم
، ترجمه محمـد تقـی زاده،   روانشناسی و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان؛ الیپیک، م، کوچتکف،و

.1369تهران: مرکز، 
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مجلـه  ، »ب درسی دوره هاي راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسیبررسی محتواي کت«ب، ،مهرام

.1386، خانواده و سالمت جنسی
انجمـن اولیـا و   ت انتشـارا ،هـران ، ت، نوجوانی و ضرورت و آموزش بهداشت روانـی ش،نوابی نـژاد 

.1376، نمربیا
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