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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
113-138، ص 1394اردیبهشت

تأملی بر نقش آفرینی وارونه متصدیان تربیت جنسی و ترسیم رسالت مطلوب
هر یک از آنها از منظر مشاوران و کارشناسان دینی مدرسه

1یم و تربیت، دانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوي فلسفه تعلنعیمه شفیعی اپورواري/ 

2استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید باهنر کرمان مراد یاري دهنوي/ 

چکیده
هـاي تربیـت جنسـی از    موقع، به همراه اطالعات درست و صحیح در مقولـه امروزه آگاه ساختن به

دادن هـدف از انجـام ایـن پـژوهش نشـان     باشد. هاي ارتباطی میوظایف مهم خانواده، مدرسه و رسانه
ضرورت تربیت و آموزش جنسی، چرایی و چگونگی و عملکرد فعلی نهادهاي مـذکور در ایـن مقولـه    

هاي بسیاري که در این زمینه دارند، گاه وظایف و کارکردي وارونـه  رغم دغدغهاست. این سه نهاد علی
اي شـود. بنـابراین فاصـله   ئل جنسی میدهند که موجب عدم آموزش مناسب در خصوص مساانجام می

اي که هرچه مشکالت گونهآید؛ بهوجود میمیان عملکرد موجود نهادهاي مربوط و وضعیت مطلوب به
تري میان این دوحالت است. از ایـن رو  دهنده شکاف عمیقو مسائل جنسی در جامعه بیشتر باشد نشان

شتن شرم و حیاي مـذموم کـه درجامعـه حـاکم اسـت      الزم است تا با ایجاد آگاهی و بینش و کنار گذا
هـاي  موجبات بهبود این رویه را فراهم کرد. در این راستا این پژوهش به منظور مشخص ساختن مولفه

-تربیت جنسی و رسالت نهادهاي مذکور با استفاده از روش پدیدار شناسی و زیست نگاري و بـا بهـره  
هاي کتبی باز پاسخ با پنج مشاور و چهـار کارشـناس   و پرسشهاي نیمه ساختار یافته گیري از مصاحبه

ي مشکالت جنسی انجام شـده اسـت. نتـایج بدسـت    ترین افراد با مقولهدینی مدارس به عنوان نزدیک
هـا  ي این پژوهش حاکی از اهمیت و ضرورت لزوم تربیت جنسی توسط خانواده، مدرسه و رسانهآمده
م و حیاي مذموم و عدم بینش و آگاهی صحیح و دالیلـی از ایـن قبیـل    باشد که متاسفانه به دلیل شرمی

دهند.عملکردي وارونه را در این زمینه انجام می
تربیت جنسی، متصدیان، خانواده، مدرسه، رسانه، انحرافات جنسی.: کلید واژه ها

1 . naghme.sh69@yahoo.com
2  .myaridehnavi@gmail.com
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مقدمه
نیـاز بـه پاسـخگویی تنهـا کنندمیتصورکهجامعهآحاداکثرتصوربرخالفجنسیروابط

واقـع درکـه وتولیـدمثل؛ مهرومحبـت لـذت، : باشـد مـی اساسیجنبهسهداراياست،جنسی
) 19پویـان، ترجمه،A. daninosدانینو(استدشواربسیاریکدیگرازعواملاینجداسازي

امـا دارنـد؛ فطریشـان اسـتعدادهاي شدنشکوفاسويبهگرایشومیلهاانسانتمامیکهچرا
صحیحجهتدرانسانفطريوطبیعیاستعدادهاياینکهگیردمیشکلانیزمصحیحتربیت
تعـادل وشـادمانی موجبـات انساناستعدادهايشدنشکوفا. شوددادهپرورشوشدهشکوفا
واضـطراب سـبب آندادنقـرار فشـار دروممانعـت وکـرده فراهمراويآرامشوروحی

غریـزه لـذا ). 57مطهـري، (شـود مـی بسیاريفاتانحراوجنایاتحتیوافسردگیوناراحتی
درامـا داردشـکوفایی بـه نیـاز نهادهانسانوجوددرخداوندکهغرایزيتمامیهمانندجنسی
. دارندوجودگوناگونیهايدیدگاهونظریاتغریزهاینرساندنفعلیتبهمورد

مطهـري شـهید دیـدگاه از) Sexual education(جنسـی تربیـت بـه غالبرویکردسه
معتقـد وکنـد میممانعتجنسیارضايهرگونهازاولدیدگاه: باشندمیزیرشرحبه) 1389(

بـر رویکـرد ایـن اساسوپایهدارد،میبازکمالبهرسیدنازراانسانجنسیارضايکهاست
خـانواده؛ تشـکیل وازدواجازدوريواسـت رهبانیـت وطلبیریاضتجنسی،غریزهپلیدي

این. داندمیواجبحتیوجایزراجنسیهايآگاهیتحریمودنیويهايلذتوتعلقاتطرد
،)Berahmanism(برهماییآییناروپا،کلیسادرحاکمیتدوراندرتوانمیراآراءوعقاید
ویهودیـان میـان درو) Buddhism(وبودایی) Many(مانیآیین،)Jainism(جایینیآیین

یـاد نیـز جنسـی کهناخالقورهبانیتبرمبتنیرویکردنامبهآنازکردکهمشاهدهمسیحیان
.  شودمی

) Sexual revolution(لیبـرال جنسیاخالقعنوانتحتجنسی،روابطبهدومرویکرد
دورانبـه آنآغازينقطهکه،استمعتقد) New sexual morality(جنسینویناخالقیا

راسـل وفرویدمارکس،بهتوانمیرویکردایننظرانصاحباز. دگردباز میاروپادررنسانس
دادرواجراجنسـی آزاديوگرفـت راجنسـی هـاي تحریمجلويبایدمعتقدندکهکرداشاره

بـه منجـر کهگیردمیشکلفرددرجنسیمسائلبابدرهاییعقدهصورتاینغیردرچراکه
.  شودمیجنایتوجرمبروز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


115
وافـراط واسـت، اعتدالبرمبتنیکهاستاسالمیرویکردجنسیيغریزهبهسومدیدگاه

نیسـت قبـیح جنسـی غریـزه تنهانهاسالمدر. شودنمیمشاهدهآندرفوقرویکرددوتفریط
غریزههمینبهکردنتوجهباوبرسدکمالبهتواندمیآنطریقازانسانکهاستعاملیبلکه
معنـوي تکامـل شـرط آنازشـدن منـد بهرهوشودمیحاصلرانهمسمیاندرمحبتوعشق
انکـار راجنسـی هـاي انگیـزه اسالمبنابراین. استواقعیسعادتبهرسیدنوسایلازوانسان
واستمخالفنیزبندوقیدبیهايآزاديباطرفیازونیستهاآنسرکوبخواهانونکرده
واسالمدرجنسیاخالقمطهري،(استغریزهاینمشروعارضايوتعدیلوکنترلبهمعتقد
).  1389غرب،

امکـان بشـر غرایـز سـایر هماننـد شـده، نهـاده انسـان وجوددرکهجنسیغریزهبنابراین
فعلیـت بهنادرستروشیبهاگرغریزههمیناماوداردراانسانرساندنکمالبهوشکوفایی

لذاتفریط،جهتدروخواهباشدافراطجهتدرخواهگشتخواهدانسانتباهیموجبرسد
ازحـوزه ایـن درتفـریط، وافـراط دورازبهوتعدیلحدبااسالمیوصحیحتربیتیضرورت

.  استبرخوردارباالییاهمیت
جنسیکهناخالقاسالمی                    رویکردجنسی               نویناخالق

غریـزه بـا مـرتبط هـاي خصـلت وصفاتها،رفتاريهمهمورددرجنسیتربیتطرفیاز
. باشـند ذمومـدح قابلغیروعاديچهووذممدحقابلهارفتارآنچهکند،میبحثجنسی

راجنسـی اخـالق بهمربوطمسائلواستگستردهووسیعبسیارجنسیتربیتقلمروبنابراین
عینـیِ وعملـی راهکارهـاي باشدنآشنایچگونگجنسیتربیتبرآنعالوه. گیردبرمیدرنیز

ازمانـدن مصـون رسـوم وراهوجنسـی غریزهدادنجهتوهدایتبخشیدن،اعتدالچگونه
بهشـتی، (داردهمـراه بـه عینـی وکاربرديصورتبههمآنرا،جنسیهايآسیبوهالغزش

93 .(
نادرسـت، عواملاینثیرهايتابرابردراگرکهاندموثرجنسیتربیتدرنیزبسیاريعوامل

هـاي نگـرش واحساساتوافکارعقاید،نشوددادهنوجوانانبههنگامبهودرستهايآگاهی
کـه بـود خـواهیم هـایی تضـاد نـاظر آینـده دروشدهواقعمخربعواملاینتاثیرتحتآنان
بـا متناسـب هـایی آمـوزش اهمیتبنابراین). 53طاهرپور،(کنندمیتهدیدراخانوادههايبنیاد
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وجوانـان ونوجوانـان سـازي آمـاده بـراي اسـالمی جامعـه یـک عنوانبهمانجامعهرویکرد
نهـاد نقـش گـذار تـاثیر عواملمیاندر. رسدمینظربهضروريجنسیانحرافاتازجلوگیري
.  استتوجهموردبسیارارتباطیهايرسانهومدرسهخانواده،

ايعـده تصوربرخالف. گذاردمیپايآندرکودكکهاستهاديناولینعنوانبهخانواده
هـا گـا وسـالگی 6سـن ازآنـان پندارند،میاللوکرموجوداتیراخودکودکانکهوالدیناز

محـیط بنابراین). 88قائمی،(شوندمیآگاهوالدینشانمیانمسائلوروابطازبسیاريبهترزود
. نشـوند زودهنگـام بیـداري موجـب کـه باشدايگونهبهبایددهخانوااعضايرفتارهايوخانه

اوليمدرسـه خانه،آیاواستآموزاندانشدومخانهمدرسهکهایمراشنیدهسخناینهمیشه
نیست؟مافرزندانوکودکان

درمدرسـه مشـاوران . دارندجنسیتربیتدرمهمیبسیارنقشکهاستنهادينیزمدرسه
مختلـف دروسفراگیريبرعالوهمدرسهدرالبته. کنندمیایفاراپررنگیسیاربنقشمیاناین

مـوثر بسـیار یکـدیگر سواالتبهپاسخگوییدردوستاننقشویکدیگرباآموزاندانشروابط
مشـکالت ازبسـیاري پیدایشوبیداريسببآمیزتوهموناقصاطالعاتمتاسفانهکهاست،
راخـانواده نادرسـت هاياندآموزشموظفمدرسهاولیاءطرفیاز). 99همان،(شودمیجنسی

احتمالیهايآسیببرابردرتوانمیجامعدانشواطالعاتداشتنباتنهاکهچراکنندتصحیح
هنگـامی بـه ودرستهايآموزشبنابراین). 180خلیلی،ترجمه،I. ehnleانله(کردمقاومت

وهمسـو مدرسـه هـاي آمـوزش با سـیر تکـاملی  بایدشودیمآغازوالدینتوسطوخانهازکه
. باشدمتوازن

ــل ــذارعامـ ــرتاثیرگـ ــشودیگـ ــتدرآننقـ ــیتربیـ ــانهجنسـ ــايرسـ ــاطیهـ ارتبـ
)Communication media (مجـازي فضايوارتباطیوسایلگسترشباامروزهباشند،می

آمـوزش نوجوانـان ودکـان کوبهنادرستصورتبهوترزوداطالعاتوهاآگاهیازبسیاري
وکودکـان چراکهکنند؛میایفاترتاثیرگذارنقشیتصویريهايرسانهمیانایندر. شودمیداده

آنازچیـزي تواننـد میتلویزیونیهايبرنامهسرگرمیوجذابیتورايهستندمعتقدنوجوانان
رفتنراهچگونهآرایش کردن،وزیباتربودنچگونهمانندهاییآموزشهابرنامهاین. بگیرندیاد
رارسـوم وآداببـه مربوطجزئیاتبرخیو... وموولباسجدیدهايمدلکردن،صحبتو
ترجمـه ،E. Bparkerپـارکر وJ. lyleالیـل ،W. schrammشـرام (آمـوزد مـی هاآنبه
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.Nپسـتمن نیـل کـه اسـت قـدري بـه هـا رسانهنقشوتاثیرمیزاناما). 91کاشانی،حقیقت

postman)(»کـودکی دورانزوال«درعـاملی عنـوان بهآن) ازThe disappearance of
childhood (نشـان بـراي تصـویري هـاي دررسانهنوجوانانوکودکانموثرنقش. بردمینام

هـاي عشـوه وحـاالت بـا لبـاس مـد يعرضههايصحنهوبازرگانیهايپیاموهامانکندادن
تلویزیـون ابـزارآن، تـرین وکارآمـد صـنعتی نظامشبیخونطرفیاز. استموارداینازخاص،
درامـروزه وبرداشـته رابزرگسالیوکودکیدورانمیانفاصلخطکهاستدههدوبهنزدیک
هـاي برنامـه میـان تفـاوتی هیچکهنشیندمیتلویزیونتماشايبهماهههیجدهکودكیکحالی

).  9-8طباطبایی،ترجمهپستمن،(نداردوجودبزرگساالنوکودکان
بـراي نوپـایی وجدیـد يبرنامهروزههرکهرشديحالدرروندچنینبهباتوجهبنابراین

داردضـرورت کشـور، درهـا مـاهواره تـام حضـور وکننـد مـی طراحـی مانوجوانانگمراهی
يبرجستههايرهچهالگویینقشهمچنینبیاندیشند،زمینهایندرتدابیرينیزملیهايرسانه
هـر درکـه چـرا دارنـد؛ خصـوص ایـن دررامهمـی بسـیار رسالتملیتصویريهايرسانه

ایـن اگـر حـال کننـد مـی تقلیدهاآنازعمالافراددارندکهوجودالگوهاییوهامدلاجتماعی
جـاد ایباشندباعثناپسنداگرافتدومیاتفاقشایستهصورتبهنیزتربیتباشندمناسبهامدل

). 99قائمی،(شوندمیخصوصایندرهاییلغزشومخربعوامل
مدرسهاندرکاراندستازگروهیبامصاحبهورايازتااستآندنبالبهپژوهشاینلذا

بـه خصـوص ایـن درراالزمتجربیـات وهسـتند جنسـی تربیتزیرپوستمسائلازآگاهکه
آن،متصـدیان آن،ضـرورت چـون جنسیتربیتازهاییمولفهاندکردهمشاهدهعملیصورت
. دهدقرارارزیابیموردراآنمطلوبوموجودعملکرد

پژوهشروش
پـژوهش ایـن در. باشـد میشناسیپدیدارروشبرمشتملکیفیپژوهشیحاضر،پژوهش

مـورد درآگـاهی ازحالتیدرکنشگرکهطوريبهاست،کنشگرانذهنیساختکشفهدف
آزادروزمـره عقایدوتعصباتها،سوءگیريازتاکندمیتالشگویاکهگیرد،میرارقايپدیده
مـورد پدیـده بـا کـه داردسـروکار افـرادي باپژوهشگرهاییپژوهشچنینانجامدرلذا. شود

بـا ترتیببدین. دهدمیقرارهاآنتجربهجریاندرراخودويودارندنزدیکیارتباطبررسی
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ومشـاوران میـان ازهدفمنـد صـورت بـه بررسـی مـورد گـروه ابتداهوسرلدگاهدیبهتوجه
درگیريپژوهشموردمسالهباعاطفیوفکريلحاظازتااستشدهانتخابدینیشناسانکار

بـه آمـوزان دانـش مـراجعین مواردازآنان،خودتجربیاتبرعالوهطریقاینازوباشندداشته
بدسـت اطالعات). 1050-1047ص،1391گال،وبورگگال،(ردگیصورتآگاهینیزآنان
زمـان حـداکثر ودقیقـه 30مصاحبهزمانحداقلبایافتهساختارنیمهيمصاحبهطریقازآمده
مصـاحبه اختیـار درنیـز پاسـخ بـاز کتبـی هـاي پرسـش آنبرعالوه. گرفتصورتدقیقه95

وبحـث بـه مصـاحبه ازپـس دقیقـه 15تمـد شـونده مصاحبههرباوگرفتقرارشوندگان
صـورت بـه سـوال هـر درشـده مطـرح مطالـب سـپس . شددادهاختصاصبرداريیادادشت
روشازپژوهشایندرطرفیاز. استگرفتهقرارتحلیلوموردتجزیهوشدهنوشتهجداگانه
یاچنـد یـک تجربیـات توانمیروشاینطریقازکهچرااستشدهاستفادهنیزنگاريزیست

دادقـرار اسـتفاده مـورد گونـه حکایتصورتبهخاصموضوعوپدیدهیکمورددررانفر
بـه خـاطر اطمینانومصاحبهضبطباوآرامفضاییدرمصاحبهروندهمچنین). 68بازرگان،(

چهارومشاورپنجبامصاحبهاین. افتاداتفاقشدهبیانمطالبخصوصدرشوندگانمصاحبه
نگـاري زیسـت روشازپـژوهش ایندرترتیببدین. گرفتصورتمدارسدینیشناسکار

ومشـاوران تجربـه ماهیـت کشـف بـراي شناسـی پدیـدار روشازوتجربیـات بازنماییبراي
.  استشدهاستفادهجنسیتربیتمتصدیانعملکردمورددرمذهبیشناسانکار

هـاي مصـاحبه بیشـترِ اعتباربراي. فتگرصورتهایافتهاعتبارسنجشپایانیيمرحلهدر
هـا یافتـه کـه اسـت بـوده اینمقالهنویسندهدوتوسطمشترك،هايفعالیتازیکیشدهانجام

اسـتخراج کلـی مفـاهیم هـا، یافتهتحلیلازبعدهمچنینشوند،معنایابیوتحلیلدونفرتوسط
دهنـد قرارارزیابیموردراوهشپژهايیافتهاعتبارتاگردیدارسالشوندگانمصاحبهبهشده،

. نباشدمقالهنویسندگانشخصیبرداشتکه

پژوهشهايیافته
ایرانرسمیغیرورسمیتربیتوتعلیمنظامدرمغفولضرورتی

وجـود انسـانی افـراد بـراي هازماندر تمامیمسالهیکعنوانبهجنسیتربیتوآموزش
انجـام زنـدگی خـود يوسـیله بـه هـا آموزشاینکهودهبايگونهبههاگذشتهدر. استداشته
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اتمـام يدهندهکردندنشانمیبرپابدوياصطالحبهمردمانکهبلوغیمراسمواستگرفتهمی

آشـکارا صـورت بهوجههیچبههاآموزشالبته. استجدیددورانیآغازوزندگیازايدوره
بدسـت زنـدگی هـاي صـحنه طریـق ازراخوداطالعاتافرادچراکهاست،گرفتهنمیصورت

اثبـات بـه »فرویـد «توسطکودکانجنسیتوتظاهراتهاجدیدآموزشموجاماوبودند؛آورده
موجودیـت اجتمـاعی مسـاله یکعنوانبهکهآوردبدستراحقاینجنسیآموزشورسید
مـد جنسـی آموزشبقالرادرآنبتوانچهآنآن،ازقبلتاکهاستحالیدراینباشد،داشته

دانینـو، (اسـت بـوده آندرشـده بیـان تمهیـدات ومقدسکتابسفارشاتبهتنهاگرفتنظر
اسـت تربیتيحوزهدرمهمموضوعاتازیکیجنسیآموزشلذا). 146-145پویان،ترجمه

افکـار، درکـه چـرا کنـد، مـی ایفـا رامهمـی نقشانسانشخصیتگیريشکلچگونگیدرو
درموضـوع ایـن اهمیـت وجـود بـا اما. استتاثیرگذارافرادورفتارهايعواطفواحساسات

ازراخـود اطالعـات جوانـان ونوجوانـان ونداردوجودمناسبیومدونهايبرنامهماکشور
هـاي اندامخصوصدرکاملیاطالعاتنیزهاوگاآموزندمیمخربهايروشوبانامعتبرمنابع

). 51،فقیهی(ندارندخودجنسی
صـحیح هايآموزشقالبدرموثرهايارگانتوسطجنسیآموزشبهپرداختناهمیتلذا

آموزاندانشونوجوانانباشدنمواجهدرستهايروشآموختناي،حاشیهمسائلدورازبهو
. شودمیاحساسپیشازبیشآنانبهجنسیمسائلخصوصدردادنآموزشحتیوخطاکار
اتفـاق بـه مصـاحبه موردافرادتمامیکهاستجهتآنازمسائلقبیلاینبهپرداختناهمیت
مـواردي بهزیردر. استضروريوالزمبسیارنوجوانانبرايجنسیهايبودندآموزشمعتقد

:  استشدهاشارهجنسیتربیتضرورتخصوصدرشوندگانمصاحبهبیاناتاز
سرکوبلذاگذاشته،ودیعهبهانساندرخداوندکهاستدرونیغریزهیکجنسیغریزه«
اطالعـات کـه معناسـت بـدین آنانگريپرسشعدموآموزاندانشدادنقرارفشارودرکردن
). 2شمارهدینیشناسکار(»کنندمیجووجستدیگرجاییدرراخود

جنسـی بعدمورددر. است... وروانیدینی،زیستی،اجتماعی،مختلفابعاددارايانسان«
تولـد هنگـام ازانسـان کـه چراشود،دادهمقررموعددرنیزجنسیهايآموزشاستنیزالزم

انجام.. وعلمیواخالقی،دینیتربیتکهاینازقبلیعنیشود،میمتولدجنسیکامالموجودي
). 5شمارهمشاور(»شودمیمتولدخاصجنسیکقالبدرانسانشود،
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وجـود بـه آمـوزان دانـش بـراي سـواالتی است،بلوغبامقارنکههویتبحراندوراندر«
ویافتـه کـاهش مشکالتبروزدرصدباشدگرفتهصورتهاییآموزشقبلازاگرحالآیدمی

آموزشعدمازناشیوجودآمدهبهانحرافاتصورتاینغیردرامااستفردخودارادهتحت
). 4شمارهمشاور(»هاستحوزهایندر

ازبسـیاري بامواجهودینی،شناسانکارومشاورانتخصصیصالحیتبهتوجهبابراینبنا
ضـرورت انـد، کـرده کسبکهوتجاربیشودمیمشاهدهمدارسسطحدرکهجنسیانحرافات
فعلـی جامعـه درجنسـی تربیـت مسـائل دردرگیرافراداینزبانازجنسیتربیتبهپرداختن

کـه اسـت جهـت آنازتربیـت ازمقولـه اینبهپرداختنضرورتواهمیت. استالزمبسیار
دردارنـد، مـا نوجوانـان وکودکـان سـازي آگاهبرهمتکمرکشورازخارجهايرسانهاغلب
تـاثیر تحـت نگیـرد قـرار آنـان اختیـار درصـحیح وموقـع بـه هايآگاهیاگرشرایطیچنین
تربیـت وتعلـیم متولیانماوشوندمیواقعزهحوایندرنامعتبرمنابعسایروغربیهايرسانه
اسـت؛ شدهدیرواقعاکهشویمحوزهایندرهاییآموزشوعرصهاینواردخواهیممیزمانی

است؟نشدهدیراکنونتاراستیبهوآیا
جنسیتربیتدرپایانخطتاآغازينقطهکشف

ایـن بـه جنسـی، تربیتبهتنپرداخضرورتواهمیتبابدرشدهبیاننکاتبهتوجهبا
آغـازي گـردد؟ آغازمقطعیوسنچهازهاآموزشایناستالزمواقعاکهخوریمبرمیسوال

ازپـس داروينـوش کـه هـایی تـالش ویانکندبیدارموقعبیراوخفتگاننباشدزودهنگامکه
نوجوانانودکانکودرکهاينشدهتعیینپیشازعواملبسیارندچهزیرا!! نشوندسهرابمرگ

مشـاهده بزرگسـالی تاراهاآنعواقببایدکهگذارند،-مینامطلوبتاثیرناخواستهوخواسته
»اسـت درمـان ازبهتـر پیشـگیري «همیشـه مـا اصلیشعارکهآنحالبود،درمانفکروبهکرد
آمـوزش کـه ایندانستنبامعلمان،اولینعنوانبهتااستضروريوالدینبربنابراین. باشدمی

انـدر دسـت بـه تـوجهی شایانکمکآغازکرد؟،کجاازبایدراآنهايزمینهوچیست؟صحیح
. دهندادامهخانوادهراهامتداددرراخودهايفعالیتبتوانندهاآنتاباشندداشتهتربیتیکاران
ازبسـیاري نوجوانـان وکودکـان اسـت، مـوثر بسـیار زمینهایندرهارسانهنقشطرفیاز

هـا آنسـن بـا متناسبهابرنامهاینهاگاکهکنندمیسپريهاییرسانهباخودراروزانهساعات
برجـاي نوجوانـان درراسـوء تاثیرهاياغلبکهدهندمیارائهراهاییالگوبرآنعالوهنیست،
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. شـود میهدهمشااینترنتفرهنگیهايآسیبعنوانباپژوهشیدررویهایناهمیت. گذاردمی
خصـوص درمتوسـطه دورهدردختـر آمـوزانِ دانـش والـدین زیسـته تجاربپژوهشایندر

والدین،کهاستآنازحاکیفوقپژوهشهايیافته. استشدهبیاناینترنتفرهنگیهاآسیب
اسـتفاده معتقدندوالدین. اندکردهارزیابیجامعهفرهنگبامتعارضمحتواییحاويرااینترنت

ودینـی هـاي ارزشوفـردي هویتملی،برهویتاینترنتیهايسایتاخالقیغیرمحتوايزا
بـه پـرداختن اهمیـت لـذا ). 1392قربـانی، ومعمار(استداشتهتاثیرمنفیفرزندانشاناخالقی
.  استتاملخوردرومهمبسیارعاملینوجوانانوکودکانبرهاآنتاثیروهارسانه

بـین درجوانـان ونوجوانـان بـه جنسـی هـاي آمـوزش آغازخصوصدرکهاینرغمعلی
کندمیتوجهجلبخصوصایندرچهآناماداردوجودگوناگونینظریاتشوندگانمصاحبه
نمونـه بـراي . اسـت ابتـدایی دورانازتـدریجی صـورت بـه آنآغازوآنبهپرداختناهمیت

:  کرداشارهزیرمواردبهتوانمی
آغـاز سـالگی 4-3سـنین درتـا اسـت الزمهاآموزشاولین: کرداشارهدوحالتبهباید«

نشـودو زودهنگـام بلوغموجبتاباشندکنندهقانعوکوتاهکودکانهايپرسشبهگرددوپاسخ
کـه اسـت زمـانی دومحالتواما. گرددآغازابتداییدورانازخاصصورتبههاآموزشاین

گیـرد میصورتخصوصایندرکههاییآموزشمتاسفانه. شوندمیآمادهازدواجبرايدوفرد
). 1شمارهمشاور(»استايافتادهپاپیشوجزئیبسیار
فرزنـدان ووالـدین پوشـش ينحـوه والـدین، برخـورد نوعبهجنسیغریزهشدنبیدار«
امـا . گذاردمیتاثیرراتحتآموزشزمانکهگردد،بازمی... ومنازلدرماهوارهحضورتر،بزرگ

بهمشاورانومعلمانتوسطمدرسهدرتوانمیکهاستاطالعاتیبرآیدجامعهدستازچهآن
دینـی شـناس کار(»کردآغازابتداییدورانازبایدراهاآموزشبنابرایندادانتقالآموزاندانش
). 2شماره
امـا کـرد، آغـاز آنانیپایـ هـاي سـال خصوصبهابتداییمقطعازبایدراجنسیتربیت«

اسـت الزملـذا گیـرد نمـی صورتهاییآموزشچنینداردوجودکههاییحساسیتبهباتوجه
ازفرزنـد تربیـت ونسـل بقـاي اسـالم مبیندیندرکهچراشوددادهاطالعاتیازدواجازقبل

).  3شمارهدینیشناسکار(»استبرخوردارباالییاهمیت
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زندگیازخاصیدورانبهمحدودجنسیآموزششودکهمیشتبرداچنینفوقازمباحث
اطالعاتاستایناهمیتحائزنکته. شوددادهافرادبهاطالعاتیتدریجبهاستالزمونیست

اماهستند،دخیلبسیاريعواملخصوصایندرکهشدخواهدزودرسبلوغباعثهنگامنابه
افـزایش ازدواجسـنین حتـی واسـت نشدهامزودهنگازدواجموجبزودهنگاماطالعاتاین

موعـد وزمـان خصـوص دراسـت واجـب تربیـت متصـدیان تمـامی بـر بنابرایناست؛یافته
.  باشندداشتهشایستهتاملیجنسیهايآموزش

جنسیتربیتمتصديومتولی
اهمیـت وارزشجهـت بهولی. استاجتماعینهادترینکوچکظاهريلحاظبهخانواده

باشد،داشتهوجودتعهدوآگاهیهاخانوادهدراگرلذا. دهدمیتشکیلرااجتماعپایهواساس
مـا همـه ازطرفـی ). 152صادقیان،(خوردمیچشمبهنیزاسالمیواخالقیموازینبهپایبندي
وآموزشدرتاثیرگذاريبسیارنقشکهدانیممیخانوادهازپستربیتیمحیطدومینرامدرسه

درخانـه ازپـس راخـود اوقـات اکثـر آمـوزان دانشچراکهداردآموزاندانشخصیتشرشد
ونقـش مدرسـه درتربیتـی عوامـل اگـر دلیـل همـین به. گذرانندمیخوددوستانباومدرسه
باشـیم داشـته رادرخشـان ايآینـده انتظـار تـوانیم مـی دهنـد انجـام درستیبهراخودوظایف

بـه تصـویري هـاي رسـانه کـه اسـت زمـانی دیـر فـوق برمواردهعالو). 83راوري،کاربخش(
درکه،درآمدهخانوادهدرموثروفعالعضوعنوانبهوهاخانوادهازجزئیتلویزیونخصوص

وکودکـان وشـده نیـز والـدین جـایگزین جمعـی ارتبـاط وسـیله ایـن جهانهايکشوراکثر
). 7طباطبایی،(کنندمیسپريآنباراخوداوقاتازبسیارينوجوانان،
وکودکـان جنسـی تربیـت درتربیتـی عاملسهتاثیرگذارومهمنقشازحاکیفوقموارد
کـه صـورتی بـه نیسـت پوشـیده برکسینهادترینبرعنوانبهخانوادهاهمیت. استنوجوانان

معرفـی جنسـی تربیتمتصديترینموثرواولینعنوانبهراخانوادهشوندگانمصاحبهتمامی
وکردنـد اشـاره آناهمیـت بـه شوندگانمصاحبهتمامیکهبودبعدياولویتمدرسه. کردند
اشـاره ) 1،2،3شمارهدینیشناسکار(و) 1،2،4،5شمارهمشاوران(توسطارتباطهايرسانه
.  استشده
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توانـد مـی زمـانی مدرسـه شود،میتربیتعرصهواردمدرسهازترزودسالششخانواده«
تربیـت متاسـفانه کننـد، مراجعـه مـا بـه آمـوزان ودانشنداشتهوجودمحدودیتیکهباشدمفید

تفاوتاینبااستبیشترهموالدینازازفعالیتشانکهشدهگذاشتهرسانهبرعهدهآموزاندانش
). 1شمارهمشاور(»دهندمیانجامهمبارابدوخوبهايآموزشکه

فرزنـدان روحیـات بـا والدین. استخانوادهیابدمیرشددرآنکودكکهايجامعهاولین«
مدرسـه اولیـاء ازتـر راحـت بسیارفرزندشبامادریککردنبرقرارارتباطوآشناهستندخود

همچنـین . باشـند هممکملبایددونهاداینگرفت،نادیدهنبایدنیزرامدرسهنقشالبتهاست؛
شـماره مشاور(»اندکردهدشواربسیارراماکارماهواره،خصوصبهویريتصهايرسانهنقش

2 .(
بـودن فـراهم فـرض بـا کـه چراگیرد،میقرارنخستدرجهدرخانوادهنقشورسالت«
باشـد داشتهنادرستتربیتیخانوادهدرتواندمیآموزدانشمدرسه،واجتماعدرشرایطتمامی

دوسـتان ومدرسـه واسـت صـادق نیـز بـاال مطلـب مقابـل نقطـه زد،بیامونبایدراکهچهآنو
). 4شمارهدینیشناسکار(»ایفاکنندحوزهایندررامخربیتوانندنقشمی

فضـاي یـک درماکهچراهستنددخیلجنسیتربیتدرنوعیبهجامعهنهادهاييهمه«
مدرسـه، آنازپـس امـا اسـت خـانواده تربیـت، اولرکـن کنـیم، میزندگیاجتماعی،بزرگ
ایـن در... ودرمـانی مراکزارشاد،وفرهنگادارهاسالمی،تبلیغاتسازمانارتباطی،هايرسانه
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). 4شمارهمشاور(»دارندمسئولیتحوزه
حـائز میـان درچـه آنامـا . داردجنسیتربیتدرخانوادهمهمنقشازحاکیفوقمباحث

آیـا دارد؟راحـوزه ایـن درهـایی فعالیـت چنینتواناییخانوادهآیاکهاستایناستاهمیت
قـدري بـه باشـند داشـته جنسـی هايشآموزخصوصدروالدیناستالزمکههاییآموزش
اهمیتبهمجدداوآیادهند؟آموزشراخودفرزندانبتوانندکهاستکافیومناسبوصحیح

چـه دهنـده آمـوزش عنـوان بـه کهنیمکنمیبرخوردنقطهایندرتربیتوتعلیمدستگاهنقش
اهمیـت نیسـت شـکی بنـابراین دهـد؟ -میواستدادهانجامخصوصایندرراهاییفعالیت

بـا وقتـی اهمیـت ایـن رغـم علیامادارد،قرارنخستدرجهدرتربیتیلحاظبهخانوادهنقش
حـوزه ایـن درراییهـا آموزشبایدوالدینکهرسیممینتیجهاینبهنگریممیترعمیقنگاهی
تاثیرگـذار بسـیار مقولـه ایـن درناخواهوخواهتربیتوتعلیمدستگاهنقشلذاباشند،آموخته

تعلیمدستگاهداردضرورتبنابراین. استکردهمواجهمشکلباراهاخانوادهآنفقدانواست
برگـزاري .شـود عمـل عرصـه واردحـوزه، ایـن دردهنـده آمـوزش نهاديعنوانبهتربیتو

هـا راهبهتـرین ازیکیجلساتایندروالدینازدعوتوجنسیتربیتخصوصدرجلساتی
محـیط اولیاومربیـان انجمنجلساتطرفیاز. باشد-میتربیتیساحتایندادنآموزشبراي

فرهنگـی، مباحـث بـا فرزنـدان تحصـیلی وضـعیت بـازخورد برعالوهوالدینتااستمناسبی
هـاي کارگـاه برگـزاري . شـوند آشـنا هـایی آسـیب برچنینآمدنفائقچگونگیوآنپیامدهاي
دسـتگاه لـذا . اسـت کـرده اثباتزمانطولدرراخودکاراییکهاستدیگريروشآموزشی

جنسیتربیتحوزهدرخودرسالتانجامبرايچنینیاینهايروشازتواندمیتربیتوتعلیم
. جویدسود

موجـب چراکـه انـد، داشـته تحوالتدربزرگیسهمخارجیوخلیداهايرسانهجهتیاز
از. داردجنسیتربیتبانزدیکیبسیارتناسبکهاند،شدهجامعهدراخالقیسقوطبهروروند

راهدرمـانعی خـود تلویزیـونی هـاي برنامهدرزاآسیبهايواقعیتیکسرينکردنبیانطرفی
سالازتلویزیونیهايسریالترینپربینندهبررويکهیپژوهشدر. استنهادایناهدافتحقق
منجـر روابطانواعمیانازشده،انجامپسرانودخترانروابطبازنماییبرايکه1393تا1383

بـد بـیش وکـم روابـط سایرواستشدهنماییخوبدوطرفهعاقالنهيرابطهتنهاازدواجبه
روابـط وطـرف دوهـر ازفریـب بـر مبتنـی روابطیانمایندر. اندشدهنماییغیابونمایی
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روابطیچنینشاهدجامعهدرچهچنان! فریبقصدبدونوازدواجقصدبدون(پسراندختران
درروابطـی چنینکهاستحالیدرایناند؛نشدهبازنماییبررسیموردهايسریالدر) هستیم

بـراي هـایی ظرفیـت تواننـد مـی روابـط ینادوحالتهروداردوجودجوانانونوجوانانمیان
). 1393نیا،فتحیوذکایی(باشندسیماوصدانظرموردهايپیامرمزگذاري

دسـتگاه خـانواده، نهـاد سـه موثرونقشاهمیتشودمیبرداشتفوقمطالبازچهآنلذا
نیـز ايیفـه وظورسـالت حـوزه ایـن درهاآنازهریکبنابراین. استرسانهوتربیتوتعلیم
:  استشدهبیانچنیناینشوندگانمصاحبهتوسطکهدارند

خانوادهرسالت
مسـائل طرفـی گیـرد از میصورتوالدینتوسطوخانهدرکودكبهاولیههايالگودهی«
مشـاور (»بگذارنـد میـان درفرزنـدان بـا توانندمیترراحتبسیاروالدینرازیربناییوخاص
). 1شماره
مشـاور (»آنـان اخالقیـات وخصوصیاتباآشناییوفرزندانباصمیمیارتباطقراريبر«
).  2شماره
دینـی شناسکار(»کنندصرفخودفرزندانبرايرابیشتريوقتهستندموظفوالدین«
). 1شماره
قبیلاینازموارديوحراموحاللوتغذیهنقشمناسب،همسرانتخابازدواج،ازقبل«

). 2شمارهدینیشناسکار(»استفرزنداندربرابروالدینوظایفاز
وپسـر بـا پـدر استالزمخاصسنینازداردحوزهایندرموثريبسیارنقشجنسیت«
فرامـوش نبایددخترفرزندتربیتدرراپدرنقشوکنندبرقرارنزدیکیارتباطاتدختربامادر
).  3شمارهمشاور(»کرد

راالزماطالعـات کنندوآشنادینیواخالقیمسائلباراخودفرزندانازابتدایدبامادران«
). 3شمارهدینیشناسکار(»دهندقرارآناناختیاردر

بـا متناسـب بایداطالعاتازطرفیدارد،مهمیبسیارنقشفرزندانباوالدینبرخوردنوع«
). 5شمارهمشاور(»نیافتداتفاقزودرسبلوغتاشوددادهفرزندانسن

نشـده هدایتهايکنجکاويبهجنسی،انحرافاتبهنوجوانانابتاليعللترینمهمازیکی
راهـا خـانواده مراقبـت وتوجـه عدمرونداینبهاگرحال. گرددمیبازکودکیدوراندرآنان
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کـه مندنـد هعالقـ غریـزه اسـاس برکودکان. شودمیایجادمعلولیوعلترابطهیکبیافزاییم،
معرفتساختماناولیههايپایهشود،هدایتدرستصورتبهکنجکاويایناگرحالبدانند،

اطرافیانووالدینمسئولیتیبیوقیديبیباپرقدرتغریزهاینچنانچهوکندمیبنارادانشو
اطالعاتوربهتجکمبودواسطهبهنوجوانان. کندمیانتخابرانامطلوبیهايمسیرباشدهمراه

ووالـدین وظـایف ازلذادارند،لغزشوخطادرگرفتنقراردربیشتريامکانهازمینهایندر
امـا کننـد، آگـاه دورهآنمقتضـیات باراآنانسنیمراحلبامتناسبکهاستاجتماعیمحیط

وتـرین سـهل بـه رانوجـوان جنسی،اعمالعواقبازخبريبیوغفلتآگاهی،عدممتاسفانه
کـه اسـت زمـانی درسـت ایـن وکنـد میهدایتخودهاينیازارضايبرايروشترینفوري
خـود اشتغاالتسرگرمفرزندان،ازترغافلوالدیناطالع،وآگاهیيمفقودهيحلقهبرعالوه
آنحاصـل وخـورده پیوندخانوادهووالدینغفلتوناآگاهیبانوجوانخبريبیلذا. هستند

). 154-153شرفی،(شودمینوجوانآیندهشدنتباهموجبکهاستاطلیبدور
ومسـتقیم صـورت بهجنسیمسائلخصوصدرراهاییآگاهیهستندموظفوالدینلذا

اطالعـات ارائـه بـه محـدود خـانواده نقشطرفیازدهند؛قرارفرزنداناختیاردرمستقیمغیر
رعایـت عـدم متاسـفانه . باشـند نیزخودزناشوییطروابمراقببایدوالدینبلکهنیستصرف

روابـط وآگـاهی عـدم وسـو یـک اززناشـویی روابطدروالدینجانبازاخالقیمالحظات
نهوالدینبرخیکهايگونهبهکند،میترخطیررامسالهایندیگرسوییازفرزندانبانادرست

یـا وگـرفتن آغـوش دربـا بلکـه ندنیسـت فرزنـدان مقابـل درخـود جنسیاعمالمراقبتنها
فرزنـدان تحریـک موجباتانگلی،وعفونیهايبیماريبهتوجهعدمونامناسبهايبوسیدن

از. شوندمیفرزندانشانآیندهوتباهیهنگامزودبلوغموجبناخواستهکنندومیفراهمراخود
سـاز زمینـه فرزندانشـان، فیعـاط نیازهـاي بـه توجهعدمدلیلبهنیزهاخانوادهازبرخیطرفی
تربیـت نهاداولینعنوانبهخانوادهلذازنند،میرقمرااساسبیهايدوستیونامشروعروابط
. دهدمیانجاموارونهراخودنقش

مدرسهرسالت
روزافـزون مدرسهرسالتونقشارتباطیابزارهايوصنعتوعلمپیشرفتبهتوجهبا«

ایـن امکانـات حتـی ووسـایل ازاسـتفاده چگونگیمورددرهاخانوادهازبرخیزیراشود،می
). 4شمارهدینیشناسکار(»ندارندآگاهیوسایل
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رااطالعاتازبسیاريتواندمیپرورشیمربیومشاورمانندعواملیبودندارابامدرسه«

بـراي هـایی دودیتمحـ حـوزه ایـن درالبتـه دهـد قراروالدینحتیوآموزاندانشاختیاردر
) 4شمارهمشاور(»داردوجودمدارس
برخـی دهنـد میترجیحوندارندخودوالدینباخوبیارتباطاتآموزاندانشازبسیاري«

کـه ماسـت هنـر واطالعـات بـه بسـته اینحالبگذارندمیاندر) مشاوران(مابارامشکالت
). 3هشمارمشاور(»کنیمپرراخانوادهخالیجايچگونه
ممانعـت ومخالفـت بـا دهدتاترویججدیدهايقالبدررادینیهايآموزهبایدمدرسه«

).  3شمارهدینیشناسکار(»نشودمواجهدانش آموزان
رشـد خـود صـحیح جهـت درراآنوبدانندراجنسیغریزهکارکردبایدمدرسهعوامل«
شناسکار(»برسندمطلوبکمالبهجنسیقوايتعدیلوکنترلجهتدرآموزاندانشتادهند
).  2شمارهدینی

ازگـرفتن کمـک بـدون واسـت اهمیـت حائزبسیارمدرسهاولیاءووالدینمیانارتباط«
یکـدیگر مکمـل نهاددواینفعالیتچراکهاستدشواربسیارمشکالتکردنبرطرفوالدین

). 3شمارهمشاور(»است
توانـد مـی مدرسـه بنـابراین . دهدمیپیوندجامعهباراوجواننکهاستپلیهمانندمدرسه

بـدین . کنـد تربیـت جامعـه برايمفیدوفعالموثر،افراديرا،نوجوانانخصوصبهوکودك
دنیـاي بـا رانوجوانکهاستنورانیوروشنپلیهمانندموفقتربیتوتعلیمدستگاهترتیب
واقـع مفیدوموثرتواندمیکهقدرهمانمدرسهايهآموزش). 279شرفی،(کندمیآشناجدید
مضـر هاییآموزشتواندمینیزقدرهمانکند،تربیتمتعالیهايآرمانباآموزانیدانشوشود

تحویلراطلبلذتافراديمباحثیچنینآموزشبهتوجهعدمبایاوباشدداشتهنامناسبو
وتربیـت وتعلـیم دستگاهناکامیگیردقرارارزیابیموردبایدکهاصلیمسالهلذادهد؛جامعه
بسـیاري عللبلکهنیست،الزممواقعیدرتنهانهکهاستحوزهایندرهاییمحدودیتوجود

انحرافـات عوامـل تـرین مهمازیکی. کردجووجستهامحدودیتایندربایدراانحرافاتاز
رهااسراروابهامازايهالهباکهاستانفرزندجنسیهايپرسشبهوالدینتوجهعدمجنسی

اگـر حـال . اسـت آنانسواالتازبسیاريپاسخیافتنبرايمناسبیمحیطمدرسهلذا. شوندمی
اختیـار درراالزماطالعـات پیشـاپیش یـا وندهنـد پاسـخی هـا پرسـش اینبهمدرسهعوامل
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هستندمدرسهدرمخفیتربیتیعامالنازجزئیکهدوستانگروهباشندندادهقرارآموزاندانش
انتقـال رانادرسـت هاگاوناقصاطالعاتبسیارشوقیوذوقباوشوندمیعملعرصهوارد
واولمتوسـطه وابتـدایی مدارسدربهداشتمربییاومشاوروجودعدمطرفیازدهند؛می

راتربیـت عـامالن زمانی،حوزهایندربرنامه درسیقالبدرآموزشیمحتوايفقدانهمچنین
.  استکوبیدنهاوندرآبآنانهايتالشگویاکندکهمیآگاه

بـه محـدود دادنآمـوزش وکردنتربیتبرايارگانیعنوانبهمدرسهنقشمتاسفانهلذا
اخـالق بـه متخلـق آمـوزانی دانشتربیتکهراخوداصلیرسالتوشدهتحصیلیهايبرنامه
ومقولـه ایـن درالزمهـاي آمـوزش کمبود. استدادهقراربعديهايویتالدرباشد راحسنه
تربیـت يزمینـه درکـه هـایی محـدودیت همـراه بـه مدارس،درفرهنگیمسائلبهتوجهعدم

وارونـه دهندهآموزشنهاديعنوانبهرامدرسهنقشداردوجودوپرورشآموزشدرجنسی
عـدم معنـاي بـه مدرسـه عوامـل جانبازالزمهايآموزشعدموسکوتچراکهاست؛کرده

ايدهندهآموزشامااست،دهندهآموزشدیگربارمدرسهبنابراین. نیستحوزهایندرآموزش
همساالنگروهنادرستهايآموزشوکجامدرسهعواملومربیانهايآموزشچراکه،وارونه

!!  کجا
هارسانهرسالت

بـا راخـود اوقـات ازبسـیاري آمـوزان دانـش زیرااستیادزبسیارهارسانهتاثیرونقش«
).  1شمارهدینیشناسکار(»کنندمیسپريهارسانه
درسـت صـورت بـه متاسـفانه کهاستآموزاندانشبهالگودهیدرهارسانهاصلینقش«
فاقدافراددنداالگوقراربانیزداخلیهايرسانهامانیستماهوارهازانتظاراین. شودنمیانجام

دینـی شـناس کـار (»کننـد دشـوارمی بسیارراهاخانوادهتربیتکاردینیواخالقیهايخصلت
) 3شماره
دهنـد، مـی آمـوزش فرزنـدان وآموزاندانشبهغیرمستقیمومستقیمصورتبههارسانه«
مثبتـی نکـات تنهانههافیلمازبسیاريدروباالبردهرافرزندانتوقعسطحتبلیغاتیهايآگهی

شـماره مشـاور (»آوردمیوجودبهنیزبسیاري،هنگامزودسواالتبلکهشودنمیدادهآموزش
2 .(

داخلـی هـاي رسـانه اگـر نیسـت، مدرسـه وخـانواده بـا همسوهارسانهفعالیتمتاسفانه«
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نـادر بسیارکه(ندهندانجاممدرسهوخانوادههايوآموزهدینهمسوباهاییآگاهیواطالعات

). 5شمارهمشاور(»دهندمیانجامبالعکسراعملاینغربیهايرسانه،)خوردمیچشمبه
مـدارك شـود، نمـی اسـالمی هايکشوربهمحدودجمعیارتباطهايرسانهنامطلوبتاثیر

همچنـین وکودکانتوسطجنسیهايخشونتوجنسیاعمالدهندهنشانبسیاريومستندات
.M(زلنیـک ملـوین پـژوهش . داردوجـود آمریکـا درکودکـان ازجنسـی هـاي هسوءاسـتفاد 

zelnick (کانتنروجان)J. kantner (کـه رسـید، نتیجـه ایـن بـه جـان هـاپکینز  دانشـگاه از
تـا 1971سالازاندنکردهازدواجهنوزکهسالهنوزدهتاسیزدهدخترانوزنانجنسیعملیات

زیرنـوزده آمریکـائی جـوان دختراندرصد55همچنیناست؛داشتهافزایشدرصدسی1976
امـري نظرشـان درزناشـویی حـوزه ازخـارج خـوابگی وهممندبودهبهرهجنسیلذائذازسال

ومشـکالت مقولـه ایـن ازکـه نیستتردیديالبته). 272-271پستمن،(کندمیجلوهطبیعی
1387-1386سـال دربررسـی مـورد شهرستاندردارد،وجودنیزکشورماندرجنسیمسائل

مدرسهیکدرتحقیقاینطیاست،گرفتهصورتجنسیهویتازرضایتمورددرتحقیقی
کهنیستتردیديبنابراین. اندنداشتهجنسیهویتازرضایتیدخترانازدرصد75نفري240

حـذف عامل،رینتمهمهمشایدواندداشتهبسزاییسهمامورایندرجمعیارتباطهايرسانه
بـوده نوجوانـان وخردساالنوشوهردارزنانجنسیروابطاززداییحرمتواخالقیهايمرز

جنسـی، تحریکـات دري،پردهغربی،هايرسانههايبرنامهاغلبدراستمعتقدپستمن. است
بـه ضروتعدموغیرمستقیممستقیمتبلیغوگرفتننادیدهاخالقی،ودینیهايقداستحذف

ونوجـوان تماشـاگران تحریکوسکسحرکاتنمایشزناشویی،روابطوسنتیهايپایبندي
سـن حـدود تـا کودكیکطرفیاز). 272-271طباطبایی،ترجمهپستمن،(داردوجودجوان

تماشـاي صـرف کنـد، مـی مدرسـه ومعلـم صرفکهراخودوقتازقدرهمانسالگیشانزده
بـا راتلویزیـون آنـان . آمـوزد مـی آنازمستقیمغیرصورتبهراومطالبیکندمینیزتلویزیون

شـرام، (آموزنـد مـی رانادرستوزیادنامناسب،اطالعاتیاماکنندمیمشاهدهسرگرمیهدف
).  118-117کاشانی،حقیقتترجمهوپارکر،الیل

بلکـه شوندمینساختهسرگرمیهدفباماهوارههايبرنامهاغلبکهذکراستبهالزمالبته
پارسـی کشـور چنـد جهانیسطحدرمگر. داردوجودفیلمیکدوبلهوساختوراياهدافی

زبانبهخودهايفیلمدوبلهوترجمهصرفراگزافیهايهزینهچنینآنانکهداردوجودزبان
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نهـاد زیرمجموعـه عنـوان بـه هـا رسـانه نقشگرفتنتیجهچنینتوانمیلذا! کنند؟میپارسی
بیگانـه هـاي رسـانه بـه تنهـا وایـن بـوده نیزمخرببلکهاستنشدهواقعموثرتنهانهفرهنگ
بـه تـوان مـی کـه دارنـد فراوانـی منفـی تاثیراتنیزداخلیهايرسانهکهچراشودنمیمحدود

تعلـیم اهـداف راستايدرهاتننهپوشششانورفتارکهکرداشارهبازیگرانوفوتبالیالگوهاي
حتـی کـه دارنـد هاییآموزشمستقیمغیرواستآنمغایرکامالبلکهنیستاسالمییتتربو

از. اسـت نتیجـه بـی هـا آندادننشـان نادرسـت برايتربیتوتعلیممسئوالنووالدینتالش
هـاي رسومومذهبیمغایراعتقاداتنوجوانانوکودکانبرايشدهطراحیهايبازياکثرطرفی

اینفرزندانآیندهتواندمیفوقعواملازهریکنقشازپوشیچشمبنابراین.باشندمیماملی
.  کندمواجهخطربارااسالمیسرزمین

طیفیکبر دو سمتحیاوشرم
ازکـه استمسائلینمونهازجنسیامورآموزش. داردوجودافراديهمهدرجنسیغریزه

ممکـن نـامعتبر منابعازاطالعاتکسبویافرزندانآگاهیعدمکهچرااست،والدینوظایف
مـا کشـور درامامتاسـفانه ). 256قـائمی، (آوردوجـود بـه هاآنبرايرابسیاريخطراتاست

طیـف ایـن سـمت یکدر. داردحضورجنسیتربیتطیفسربرحیاوشرمنامبهايعارضه
فرزندانووالدینمیانحصحیارتباطبرقراريازمانعکهاستشدهواقعمذمومحیاییوشرم

برگرفتهدرنیزرامافرهنگیهايزمینهحتینادرستحیاياینمیزان. شودمیاطالعاتوارائه
آنکـه عبارتیتنهاگستردگیوحجمآنباپرورشوآموزشتحولسنددرکهجاییتااست

درك«خـورد، مـی چشمبهزیرعبارتقالبدراستشدهبیانبدنیوزیستیتربیتنامباهم
طریـق ازخـویش روانـی وجسمینیازهايبهمسئوالنهگوییپاسخوخودزیستیهايویژگی
عوامـل بـا مبـارزه وروانـی وجسمیقوايتقویتطبیعی،عواطفوتمایالتوغرایزتعدیل
وتعلـیم نظـام دربنیـادین تحـول نظـري مبانی(»اسالمیمعیارنظامبراساسبیماريوضعف

درساحتیجنسیتربیتنامبامتاسفانهو) 156ایران،اسالمیجمهوريعمومیرسمیتتربی
دینیتربیتباناگسستنیپیونديجنسیتربیتکهاستحالیدرایناستنشدهبیانسنداین

ومهـم بسـیار آنبـه پـرداختن اهمیـت وداردتربیتـی هـاي سـاحت سایرباحتیواخالقیو
درعمـومی ورسـمی تربیتتحولسنددرتربیت،متولیانسکوتلذاشود؛میتلقیضروري

ازناشیکهباشدمیمذمومشرمیکباهمراهبررویکرديگواهیخودجنسی،تربیتخصوص
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چنـین تـدوین تـا نگرشاینحتیکهآنترجالبواستجامعهاعضاينادرستهايبرداشت
!!  استکردهرسوخنیزنظرانصاحبتوسطسندي
شـهوانی نیـروي آندرکـه اسـت درونـی حالتیکعنوانبهپاکدامنیوعفافطرفیاز
پـدر برهـر بنـابراین ،)104مطهـري، (آیـد درمیکنترلتحتایمانوعقلنیرويتوسطانسان

بخشـی وبکوشـند خودفرزنداندراخالقوایمانتقویتبارابطهدرتااستواجبومادري
گاهیکهچراباشد،فرزنداندرمتوازنومتعادلحیايوحجبخصوصدرهاشانآموزشاز

اسـت العادهفوقوپرورییجسارتوجراتنوجوانانوکودکانازبرخیانحرافعللاوقات
فرزندانوالدیناوقاتگاهیبلکهاستنبودههمراهوالدیننظارتباتنهانهکه) 259،قائمی(
شـرم وپروایـی بـی نـوعی طیـف ایندیگرسمتدرنابراینب. اندکردههمراهیامورایندررا

لـذا . هسـتیم آنشـاهد کمتـر امـروزه کـه حیاییوشرم. شودمیمشاهدهرفتهمیانازوحیایی
شـوندگان مصـاحبه تمـامی کهاستنامتعادلايرویهجنسیتربیتبهماجامعهرویهمتاسفانه
. اندکردهاعالمرویهاینباراخودمخالفت

بینشوآگاهیاز فقدانناشیمذمومو حیايرمش
مواجـه هـا رسـانه ازمـوجی بـا مـا زیراگیردصورتزمانبامتناسببایدجنسیتربیت«
کنـیم بـرف زیـر راسـرمان نبایدمادارندوجودجنسیاتفاقاتاند،آموزشحالدرکههستیم

). 1شمارهمشاور(»استدرمانازبهترپیشگیريزیرا
امـا قـانع تـا دهیمآموزشاقتصادينظرازراخودفرزندانبایدکودکیازکهگونهانهم«

بـیش ايبهانـه حیـا وشـرم شـود، رسـانی اطالعبایدنیزجنسیتربیتمسائلبارآیندخودکفا
).  5شمارهمشاور(»استمدرسهعواملحتیووالدینآگاهیکبودوکاستیمامشکلنیست
دویـدن حالدرآمریکاوغربباشدرفتنحالدرامرایندرماتربیتوتعلیمنظاماگر«
مـوازین رابـا مطالـب برخیبایدبنابرایندهندمیانتقالراخوداساسبیهايوآموزشهستند
). 2شمارهدینیشناسکار(»نشودتعبیرسوءتاکردبیانواضحودینی

حتـی وهـا مزاحمـت اسـت، ناپسـند بسـیار باشدحقیقتگفتنازمانعکهحیاییوشرم«
شـناس کـار (»نیستجایزاصالآبروترسازافراديچنینازشکایتعدموجنسیهايتجاوز
).  4شمارهدینی
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نابوديحالدرحیايوشرموپرواییبی
حـال درنادرسـت کـار انجـام ازپسحیايحتیوناپسندعملیکانجامازترسشرم«

»اسـت شـده سـفارش بسیارعفتوحیااینبهمادیندرکهاستحالیدرایناست،نابودي
).  1شمارهدینیشناسکار(

وزودرسبلوغموجبدارداحتمالواستضروريمسائلیکسريمورددرحیاوشرم«
).  3شمارهمشاور(»شودآیندهدرمشکالتیکسريبروز

گـاهی حتـی وشودریختهمسائلکسريیقبحشوندمیباعثوالدینخوداوقاتگاهی«
) 3شمارهدینیشناسکار(»کنندمیهمراهیمخالفجنسباروابطدررافرزندانشانخودشان

ووالـدین بـین هـا حـریم وخطـوط نبایـد کـه معتقدیمومخالفیمجنسیپرواییبیباما«
گفـتن برايحرفیکهیمهستوالدینجانبازاموريشاهداوقاتگاهیبرود،میانازفرزندان

).  4شمارهمشاور(»ماندنمیباقیآموزاندانشبه
وشـرم بـر عالوهجنسیتربیتدرمااساسیمشکلگفتتوانمیفوقمطالببهتوجهبا
نبـود حتـی وکمبـود نهـاد، سهاینيوارونهعملکردونامناسبهايپرواییبیومذمومحیاي
توانمیبنابرایناست؛رسانهوتربیتوتعلیمدستگاهخانواده،ازجانبالزمهايوآگاهیبینش
. کردجبرانمناسبومعتبرهايآگاهیوبینشباراطیفاینتعادلحدومیانه

مذمومحیايوشرمبینش                          وآگاهیپروایی                        بی

فرزنـدان برآینـده نـامطلوبی بسیارتاثیراتهاخانوادهبرفضايحاکمنادرستحیايوشرم
آنـان بـا راخودمشکالتنگرندونمیدوستیکمثابهبهخودوالدینبههادیگرآن. گذاردمی
نـه ودارنـد رااطالعـاتش نـه کـه دارنـد، مسـائلی حـل درسـعی وخودگذارندنمیمیاندر

بـار اولین: «کنیممیاشارهرامشاورانبسیارهايمثالازاينمونهخصوصایندر. رااشتجربه
: گفـت وگوشـم تويزدمادرمگذاشتم،میاندرمادرمبارامورداینشدم،ماهانهعادتوقتی

شـماره مشاور(»کنیمیصحبتمسائلاینمورددرراحتیاینبهکههستیدختريچطورتو
رسـیدم خانهبهکردوقتیایجادمزاحمتایمبرکوچهتويمانهمسایهپسرکهبارياولین). «2
بهـت کـه کرديکاريیهخودتحتما: گفتناباوريکمالدرمادرم. گذاشتممیاندرمادرمبا

). 1شمارهدینیشناسکار(»شدهمزاحمتوگفتهمتلک
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معضـل خـود هـا خـانواده میـان درجنسیمسائلبهتابونسبتووالدینناآگاهیطرفیاز
درقبـل روز. «کنندمیگرمپنجهودستآنبامدرسهعواملکهاستدشواريویدهپیچبسیار
گرفتتماسوالدینازیکیصبحامروزهمین. کردمصحبتخودارضاییمورددرکالسیک

هـا خـانواده برخیعقایدواقعا. کنیدمیبازرافرزندمدلوچشمبیشترهاحرفاینبا: گفتو
مشاوريدلسوزانههايصحبتآیاراستیبه). 2شمارهمشاور(»شودمیمالترساانجامازمانع
صـبح تـا شـب کـه هـایی مـاهواره یاوکندمیبیدارجنسیخوابازرامافرزندانمدرسهدر

وکـودك یکدستدرکهمیلیونیموبایلگوشییاپردازند،میآنهايفیلمتماشايبهوالدین
خلوت؟دردوستانبافرزندانمانمحرمانههايبتصحیاوبینیممینوجوان

وضـعیت متاسـفانه کـه اند،مخالفجنسبانامشروعروابطسازانزمینهفوقمباحثتمامی
هـاي اخالقـی بـی وروابـط انواعمیانازشوندگانمصاحبه. استچنینجامعهفعلیوموجود
ودیدارتلفنی،پیامکی،هايقالبدردوستانهروابطراهاآنترینشایعمدارسسطحدرجنسی

. زننـد مـی رقمناپذیريجبرانپیامدهايگوناگون،دالیلبهکهدانندمیجنسیروابطنهایتدر
بهبـود بـه تواندمیتربیتمتصدیانيوارونهعملکردوموجودوضعیتمشکالتشناختلذا

وموانـع زیـر در. رسـاند کمـک مطلـوب وضـعیت بـه شـدن تـر ونزدیکجنسیتربیتروند
فعلـی نادرسـت رویـه ازناشـی پیامدهاينهایتدرومطلوبوضعبهدستیابیعدممشکالت

تصـویر بـه دینـی شناسـان کـار ومشاورانهايصحبتپوستزیرازجامعه،درجنسیتربیت
وضـع بـه راجامعـه موانـع، ایـن ازهرکـدام رفعجهتدرتالشوتاملکهاستشدهکشیده

. کندمیهدایتجنسیتربیتدرمطلوب

رسانه مدرسه خانواده وضعیت موجود
ســاز تحریکــات  زمینــه-

جنسی در خلوت
هاي زودهنگـام و  آموزش-

بلوغ زودرس

ــی- ــه ب ــوجهی ب ت
ــتانه  روابـــط دوسـ

دونفره
ــارت - ــدم نظـ عـ

آگاهانه، مناسـب و  
ــوس  ــر ملمــ غیــ

آموزاندانش
ــر و - ــه، تحقی تنبی

طرد کردن 

بیکاري-
ایی تنه-
مشکالت مالی-
خال عاطفی-
مندي به تحصیلعدم عالقه-
پروایـی، جـرات و جسـارت بـراي تجربـه      بی-

کردن روابط

فردي
ــل  دالیـــ
انحرافات 

جنسی
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عــــدم توجــــه بـــــه   -

هاي مناسبالگوپردازي
در دســـــترس بـــــودن -

اي نامناسب هاي رایانهبازي
هـاي ملـی و   کمبود بازي-

مذهبی
ــاب- ــان کتــ ــاي رمــ هــ

جنسی(گوشی موبایل)
آموزش ناخواسته روابـط  -

نامشروع و پنهانی

ــدان - فقـــــــــ
هاي الزم و آموزش

ــی ــدن  ب ــخ مان پاس
بسیاري از سواالت

هـاي  محدودیت-
آموزشِ این حوزه

فقدان مشاور در -
مقطــع ابتــدایی و  

متوسطه اول
عــدم محتــواي  -

آموزشی در قالـب  
کتاب و یـا فصـلی   

از یک کتاب
ــات - ــدم اطالع ع

ــ ــل کــ افیِ عوامــ
مدرسه

مدرسه محیطـی  -
براي ردوبدل شدن 

هـا  جدیدترین فیلم
هاي ناپسند و بازي
اخالقی

هـاي  شرم و حیـاي مـذموم دربیـان  آمـوزش    -
جنسی صحیح

پوشش نامناسب در منزل-
ــط  - عــدم رعایــت مالحظــات اخالقــی و رواب

زناشویی والدین 
نبود نظارت آگاهانه بر تغذیه فرزندان -
آگاهی و بینش الزمفقدان-
ي کمرنگ والدین بـا  روابط عاطفی و دوستانه-

فرزندان
هـا انگلـی ،عفـونی و    کم توجهی بـه بیمـاري  -

قارچی
ضعف بنیه مذهبی و دینی-
هابی توجهی به کنجکاوي-
همراهی والدین با فرزندان در روابط با جنس -

مخالف
مشکالت خانوادگی مانند طالق -

اجتماعی

ــري در  تح- ــات بصـ ریکـ
خلوت و خودارضایی

افت تحصیل-
ــدم آداب - عـــــ

معاشرت 
ــار و - خطاکـــــ

خالفکـــار جلـــوه 
ــر   ــد ب دادن و تاکی

عدم بازگشت
تنیه و اخراج-

گوشه گیري ،انزوا و عدم ارتباطات اجتماعی-
افسردگی و مشکالت روانی-
عصبانیت وبرخوردهاي شدید-
خودکشی و خودزنی-
نفسازبین رفتن عزت- فردي

پیامــدهاي 
انحرافات 

جنسی
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ــد - ــراي ب ــیلم ب ســاخت ف

ــنس    ــا ج ــط ب ــایی رواب نم
هاي غیـر  مخالف و آموزش

ــان و   ــه کودکـ ــتقیم بـ مسـ
نوجوانان

ایجاد بـدبینی نسـبت بـه    -
جنس مخالف 

تشـــویق ســـایر -
ــوزان و دانـــش آمـ

ترویج فساد
ــات - اطالعــــــ

زودهنگـام و بلــوغ  
زودرس

بیـــان تجربـــه  -
ارتباطات و تصـور 

اتفــــاقی «باطــــلِ 
»افتدنمی

سست شدن بنیاد خانواده-
سرشکستگی خانواده-
درخطرافتادن موقعیت ازدواج-
اخاذي جنس مخالف-
ایجاد محدودیت شدیدبراي فرزندان خود-
شک و سوءظن پس از ازدواج-
باال رفتن آمار طالق-

اجتماعی

گیرينتیجه
تـاثیر کـه اسـت فـرد هـر زنـدگی هـاي صحنهترینمهمازیکینوجوانیوکودکیدوران

وکنجکـاوي حـس واسـطه بـه دورانایـن در. داشـت خواهـد بزرگسـالی زندگیدربسزایی
جنسـی هـاي پرسشکهآیدمیوجودبهنوجوانانوکودکانبرايبسیاريسواالتگريپرسش

وآگـاهی عدم. کندمیجلبخودسويبهراآنانتوجهجذابیت،وحدازبیشمنعیاتدلیلبه
تـا دهـد مـی سـوق همسـاالن گروهبهراآنانمرتبط،هاينهادسایرووالدینناکافیاطالعات

تربیـت الویـت درخـانواده نهادنقشلذا. بیابندخودپرسشبرايرانادرستچندهرپاسخی
راخطیـر امـر ایـن يوظیفههارسانهومدرسهخانوادهازپس. شودمیتلقیمهمبسیارجنسی
عـدم ومدرسهدرمسائلایندربابواضحگويوگفتازحیاوشرممتاسفانهکهدارندبرعهده

منـابع ونادرسـت هـاي آمـوزش بـراي راراهتـر بـر هـاي الگوپردازشبرايهارسانهدرتوجه
.  کندمینامعتبربازآموزشی
دروکشـور سـطح درهکـ جنسـی مسائلومشکالتبهگذراهرچندنگاهیبانهایتدر
ببـریم، پـی جنسـی مسائلخصوصدرنادرستيرویهبهتوانیممیشود،میمشاهدهمدارس

چنـین تنهـا نـه حـال بـه تـا بایـد بدهـد جـواب وباشددرسترویهاینبودقراراگرکهچرا
همشـاهد کهانحرافاتیلذاباشد؛گرفتهصورتنیزهایی-پیشرفتبلکهباشیمنداشتهمشکالتی

جنسیتربیتعامالنهايفعالیتيوارونهآفرینینقشحتیوکاراییعدمدهندهنشانشودمی
شـد اشـاره هاآنرسالتبهنیزپژوهشایندرکهجنسیتربیتعرصهفعاالنترینمهم. است
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ایـن نادرسـت ووارونهعملکردمتاسفانهاما. هستندهارسانهوتربیتوتعلیمدستگاهخانواده،
موجودوضعیتفاصلهکهچرااست،کردهایجادجنسیتربیتدررامشکالتیتربیتینهادهس
هـاي آمـوزش وناکارآمدعواملتوسطروزبهروزآمدهوجودبهشکافومطلوبوضعیتتا

وضـعیت تـا استالزمپژوهشهايیافتهبهعمیقتاملیبالذا. شودمیپرهانهاداینيوارونه
. کردپرراشکافایناستشایستهکهگونهآنوشودمشخصرویهاینوبمطلوموجود

ووالـدین غفلـت بیـنش، وآگـاهی فقـدان : موجـود وضـعیت :درخانوادهجنسیتربیت
نشـده هـدایت هـاي کنجکـاوي بـاره، ایـن درکودکانشـان وخودآموزشبهنیازيبیاحساس

عـاطفی نیازهـاي بـه توجـه عـدم والدین،روابطدراخالقیمالحظاترعایتعدمنوجوانان،
. مخالفجنسباروابطدرفرزندانباوالدینهمراهیفرزندان،

بـراي موقـع بـه ومناسـب هـاي آگاهیفرزندان،ووالدیندوستانهروابط: مطلوبوضعیت
.  جنسیهايپرواییبیازجلوگیرينوجوان،کنجکاويحسارضاي

ومـبهم هـاي آمـوزش وسـختگیرانه فضـایی : دموجـو وضعیتمدرسه:درجنسیتربیت
وتعلـیم عـامالن سـکوت وناکـامی نامعتبر،اطالعاتواندكآگاهیبامدرسدوستانِاندك،
. نابجاهايمحدودیتمقابلدرتربیت

مشـاور افزودندرسی،يبرنامهقالبدرمناسبآموزشیمحتوايتدوین: مطلوبوضعیت
حیـاي وشـرم بـر مبتنـی فعلـی يرویهتغییراول،متوسطهویابتدایمدارسآموزشیکادربه

.  بینشوآگاهیفقدانازناشیمذموم
نوجوانـان، وکودکانتوقعاتسطحباالبردن: موجودوضعیترسانه: توسطجنسیتربیت

تـرویج مخـالف، جـنس باپنهانیروابطدادنجلوهمعمولنامناسب،وزودهنگامهايآموزش
. زودرسبلوغمسیردرنهادنگاموجنسیهايتحریککورهدردمیدنسب،نامناالگوهاي

ومثبـت الگوهـاي ازاسـتفاده هـا، برنامهتولیددرمخاطبانسنبهتوجه: مطلوبوضعیت
اقنـاع نوجـوان، هـاي برنامـه درمعنـوي هـاي جذبـه ازاستفادهتصویري،هايرسانهدرارزشی
.  غیرمجازيرسانهازاستفادهعدمدروالدین

منابع
. 1383تهران،پیدایش،نشرسوم،چاپ. خلیلیسپیدهترجمه،کودکانرفتاريمشکالتایزولده،انله،
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