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 به نام آن که او نامی ندارد

 به هر نامی که خوانی سر برآرد

 

ها و نظرات ایشان  که همواره از دیدگاه سجادیهبزرگوارم، سرکار خانم دکتر  استاد راهنمایاز زحمات 

های ها و نقصجهت رفع ضعف های این حقیر را تحمل فرموده و درنه کاستیاام و صبورانه و بزرگواربهره برده

، که زحمت عالیدکتر  سرکار خانمچنین از  . هممی نمایماند، تشکر و قدردانی  این نوشتار راهنمایی فرموده

هایم، بهترین و برترین هدیه را در ساحت این اثر را به عهده گرفته و با آشکار ساختن ضعف استاد مشاور

 ل تشکر و امتنان را دارم.دارند، کمااندیشه به بنده ارزانی می

طول در که همسر مهربانم  و برای حمایت و همکاری دوستان بسیار عزیزمسپاس و عشق تقدیم به 

مادر مهربانم که مانند  پدر و ، به ویژهاعضای خانواده در نهایت از تمامو همراه و همدل بوده است تحصیل 

 بی نهایت سپاسگزارم.ند، بار مسئولیت را برایم آسان ساخت همیشه با محبت و فداکاری، تحمل سنگینی

 

 



 

 

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان  

آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران است. از این رو، این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به 

آن در اسناد بین سه پرسش اصلی است؛ نخست، مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان 

المللی کدامند؟ دوم، مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد آموزش و پرورش 

ایران کدامند؟ و سوم، بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد 

را نشان می دهد؟ روش های پژوهش تحلیل مفهومی  بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران چه نتایجی

و استنتاج پس رونده برای پاسخگویی به پرسش نخست و دوم و روش پژوهش تحلیل تطبیقی برای پاسخگویی 

به پرسش سوم پژوهش به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد تربیت جنسی در اسناد بین 

، «دانش جنسی»، «حساسیت جنسی»، «چند بعدی بودن امر جنسی»ه المللی مبتنی بر یازده مولفه از جمل

تقویت »، «تقویت استقالل از دیگران»، «تقویت قابلیت گفتگو»، «تقویت تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی»

، «حفظ کرامت نفس»است. تربیت جنسی در اسناد ایران نیز مبتنی بر شش مولفه « قدرت تصمیم گیری

توجه به مالحظات فرهنگی و تاکید بر نظام معیار »، «دانش جسمی و جنسیتی»، «تنمهار و کنترل خویش»

است. بر اساس این مولفه ها، مبانی « تقویت مسئولیت پذیری»و « تقویت مهارت تصمیم گیری»، «اسالمی

به »، «به رسمیت شناختن نیاز جنسی به عنوان نیاز انسانی»، «ذو ابعاد بودن وجود انسان»انسان شناختی؛ 

ارزش ذاتی »، «در ارتباط با امر جنسی« تفاوت»به رسمیت شناختن مفهوم »، «رسمیت شناختن لذت جنسی

تاثیر متقابل فرد و محیط »، «اراده و اختیار» ، «به رسمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی در انسان»، «انسان

به رسمیت »، «رسمیت شناختن نیاز جنسیبه »پشتیبان اسناد بین المللی و مبانی انسان شناختی؛ « بر یکدیگر

« تاثیر متقابل فرد و محیط بر یکدیگر»، «اراده و اختیار»، «کرامت»، «شناختن تفاوت ظرفیت های جنسیتی

پشتیبان اسناد ایران است. بررسی تطبیقی مولفه ها نشان می دهد برخی مولفه ها در اسناد ایران غایب و 

متری در اسناد ایران دارد. هم چنین برخی مولفه ها در اسناد مبتنی بر برخی مولفه ها ضمن اشتراک، قوت ک

مبنایی متفاوتند.  بررسی تطبیقی مبانی نیز نشان می دهد برخی مبانی مانند ارزش ذاتی با مبنای کرامت در 

همراه است، اسناد ایران تفاوت بنیادی دارند، برخی مبانی متناظر یا غائب در اسناد ایران نیز با امکان پذیرش 

در حالی که در مورد برخی، مانند به رسمیت شناختن مفهوم تفاوت در ارتباط با امر جنسی ضمن سازگاری 

نسبی با مبانی پشتیبان اسناد ایران، امکان پذیرش بخشی از آن به دلیل ناسازگاری با نظام معیار اسالمی 

 وجود ندارد.

، مبتنی بر پرهیزی رش ایران، اسناد بین المللی، تربیت جنساسناد آموزش و پروتربیت جنسی، واژگان کلیدی: 

 تربیت جنسی جامع
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 بیان مساله .1

ه پاسخگویی به نیازهایش، اتالش انسان برای یافتن بهترین شیوه زیستن و جستجوی مطلوب ترین ر

، تصویر ارائه «حیات طیبه»موجب شکل گیری نظام ها و مکاتب فکری متعدد گردیده است. در این میان، 

حیات طیبه وضعیت مطلوب زندگی بشر است که صرفا شده در نظام معیار اسالمی برای این وضعیت است. 

ابعاد و مراتب آن بر اساس نظام معیار اسالمی تحقق جنبه اخروی نداشته و با سامان یافتن زندگی بشر در همه 

(. از این رو برای داشتن زندگی خوب، باید تمام ابعاد 129، ص 1390می یابد)مبانی نظری تحول بنیادین، 

، زنداونیانوجودی انسان مورد توجه و تربیت قرار گیرد. از جمله ابعاد وجود انسان، غریزه جنسی است)

( که از دیدگاه تمام روان شناسان و زیست شناسان جزء غریزه های فیزیولوژیک 1389، صادق، شمشادی؛احمد

( و می تواند تحوالت اساسی در زندگی انسان ایجاد 1391، فقیهیانسان به شمار می رود) 1و ثانویه

(؛ به طوری که پاسخگویی به این نیاز از مراتب مقدماتی تحقق 1394هرستانی، مهرام و لیاقتدار، ابراهیمی کند)

(. بنابراین 130، ص  1390حیات طیبه و حکم هر عقل سلیمی معرفی می شود)مبانی نظری تحول بنیادین، 

ت تا به وسیله تربیت باید گفت: غریزه جنسی امر مقدری است که خداوند آن را در وجود انسان قرار داده اس

 (. 1381درست آن، زندگی انسان روی خط متعادلی قرار گیرد)خنیفر، 

علیرغم تاکید بر اهمیت و ضرورت تربیت جنسی از سوی متخصصان و پژوهشگران امر، به ویژه در عصر 

و به رو حاضر با توجه به ویژگی های خاص آن، با نوعی غفلت و سرگردانی در زمینه تربیت جنسی در کشور ر

هستیم؛ تکرار حوادثی مانند آزار جنسی و قتل ستایش، آتنا و اهورا، گزارش های پژوهشگران مبنی بر ناتوانی 

خانواده ها در زمینه تربیت جنسی فرزندان، ضعف آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد بلوغ و رعایت 

دانی و بعضا برخورد غلط مربیان بهداشت در زمینه (، سرگر1390نکات بهداشتی )امینی، تمنایی فر و پاشایی، 

درصدی از ارتباط  2/54(، اعالم آمار 1389مسائل جنسی دانش آموزان)ابوالقاسمی، مرقانی خویی تقدیسی، 

تهران)فقیهی،  5ساله با دست کم یک جنس مخالف از دبیرستان های منطقه  16-19دوستی دختران و پسران 

، باالرفتن آمار مصادیق آسیب ها و ناهنجاری های جنسی مانند کاهش روزافزون (1387شکوهی یکتا و پرند، 

حیای عمومی و رقیق شدن حریم های اخالقی در تعامالت اجتماعی به ویژه میان قشر نوجوان و جوان، ضعف 

هی ( از نشانه های این غفلت و بی توج1393خویشتن داری در برابر تکانه ها و تحریکات جنسی)شرف الدین، 

 است. 

با این وجود، مراجعه به اسناد کشور نقاط ورودی برای بحث و بررسی در زمینه تربیت جنسی به ما می 

تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ایران به عنوان یکی از عوامل اساسی محقق کننده آرمان های   دهد.

اسالمی ایران بوده است به طوری که در  انقالب اسالمی، دغدغه دائمی رهبران و مسئوالن نظام از آغاز انقالب

 آموزش و پرورش اشاره شده است.« بنیادین»سخنان ایشان همواره به تغییر و تحول 

تالش برای چنین تحولی با تشکیل شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش آغاز گردید. فعالیت این 

هادی کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری ، طرح پیشن1367شروع و در نهایت در سال  1364شورا در سال 

                                                           
اولیه هستند، از نیازهای فیزیولوژیک ثانویه به شمار می رود؛ زیرا عدم ارضاء   غریزه جنسی پس از گرسنگی و تشنگی که جزء نیازهای فیزیولوژیک  1

 (.1369از، گرسنگی و تشنگی حیات انسان را در معرض خطر قرار می دهد، اما کارکرد مهم غریزه جنسی مبتنی بر بقاء نوع است نه بقای فرد)رضازاده شیر



 

 

در این سند، انسان موجودی مرکب از جسم و روح معرفی شده است که هر کدام  اسالمی ایران ارائه گردید.

از آن ها دارای قوا و استعدادهایی است که برای تعالی انسان باید به طور متوازن و بر اساس تعالیم دینی به 

 به همین دلیل او و بدن ابزار آن شمرده می شود، روح، حقیقت وجود انسان، روحمیان جسم و  فعلیت برسند.

نمی برد. تنها موضوع  از بعد جنسی انسان نام اما این سند ،گیردمی بدن و بعد زیستی انسان مورد توجه قرار 

است. نمود این مرتبط با تربیت جنسی که در این سند مورد توجه قرار گرفته، توجه به اقتضائات دوران بلوغ 

قابل مشاهده است. این اصل از رعایت « اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش»امر در اصل هفدهم در بخش 

مقتضیات دوران بلوغ سخن می گوید، به گونه ای که دانش آموزان قبل از بلوغ باید تعالیم دینی و آموزش 

مستقیمی مبنی بر به رسمیت شناختن بعد جنسی چنانچه می بینیم این سند اشاره  های الزم را دریافت کنند.

 و تربیت جنسی ندارد.

هم ، دو سند م1390پس از این سند، در جریان تحقق تغییر بنیادین در آموزش و پرورش کشور، در سال 

مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و سند »رسید، سند نخست،  شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب

 و ها ریزی برنامه ،ها گذاری تــسیاس تمام مبنای» بایدکه « تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

سند مبانی نظری «)گیرد قرار ایران اسالمی جمهوری عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در تحولی اسناد تولید

به عنوان قانون اساسی و  «تحول بنیادین آموزش و پرورش سند»ند دوم، ، س(10، ص 1390تحول بنیادین، 

 است.  نقشه راه برای تحوالت همه جانبه و دراز مدت نظام آموزش و پرورش کشور

، به بحث پرداخته تحول بنیادین به طور جامع و آن گونه که به سایر جنبه های تربیت سند مبانی نظری

را به رسمیت شناخته  امر جنسی و تربیت جنسی، 67اما بر خالف سند سال  ،تربیت جنسی ورود نکرده است

انسان شناسی مبانی نظری  11و خط مشی اصلی خود را در این حوزه مشخص کرده است. چنانچه ذیل مبنای 

همین  18به رسمیت شناخته شده است و در مبنای « شهوت»امر جنسی ذیل مفهوم سند تحول بنیادین، 

جنسی انسان در کنار هویت جنسیتی او نام برده می شود. بنابراین هر چند این سند به تفصیل  از هویت ،بخش

و از تربیت جنسی  گشوده استبه تربیت جنسی نپرداخته است اما باب گفت و گو حول بعد جنسی انسان را 

 ،د جنسیدر هدایت بع این سند رویکرد خود رادر قلمرو ساحت تربیت زیستی و بدنی سخن می گوید. 

خویشتن داری و مهار غرایز طبیعی، بهره مندی متعادل و به دور از افراط و تفریط از تمایالت طبیعی و به 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره مستقیمی به حوزه تربیت  .عنوان می نمایدطور هماهنگ با فطرت 

امنی به عنوان دو ویژگی انسان تربیت یافته جنسی ندارد؛ تنها اشارات غیرمستقیم این سند، ذکر حیا و پاکد

  است.  16ذیل هدف های کالن و رعایت اقتضائات دوران بلوغ ذیل هدف عملیاتی 

جمهوری  سند برنامه درسی ملی» 1391در سال در ادامه تالش برای تحول نظام نظام آموزش و پرورش، 

( به تصویب شورای 3برنامه درسی ملی، ص  به عنوان نقشه جامع یادگیری کشور)پیش گفتار «اسالمی ایران

، اما می توان نیز اشاره مستقیمی به تربیت جنسی وجود ندارد عالی آموزش و پرورش رسید. در این سند

، مرتبط با خودبه عنوان ارزش های  عفتذکر حیا و  به حوزه تربیت جنسی یافت. سنداین  اشاراتی از توجه

اشارات این سند در حوزه  از موارد تحت شمول حوزه سالمت و تربیت بدنیبهداشت بلوغ و سالمت نوجوانی از 

 تربیت جنسی است.



 

 

در سال های اخیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با همکاری دیگر نهاد های مربوط از 

از این جمله آموزش و پرورش اقداماتی در زمینه سالمت جنسی نوجوانان و جوانان انجام داده است. یکی 

در ابعاد جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی « نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان» اقدامات تهیه پیش نویس

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری نهادهای مربوط در استان اصفهان  1390در سال 

غیرایمن به عنوان یکی از هفت رفتار است. این سند از رفتارهای جنسی  1391و نهایی شدن آن در سال 

پیشگیری »، عنوان آن به این پروتکل گر چه در تدوین مخاطره آمیز برای نوجوانان و جوانان یاد کرده است.

 تغییر می یابد.« رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان؛ سنین بلوغاز 

زارت بهداشت برای تامین، حفظ و ارتقاء از سوی و« سند سالمت جوانان»سندی موسوم به  1393در سال 

سالمت جوانان تدوین شد. در این سند یکی از هشت بسته راهبردی ارائه شده در زمینه سالمت جوانان، به 

بسته  این عنوانالزم به ذکر است   اختصاص دارد. بسته راهبردی هفتم(«)سالمت جنسی و بهداشت باروری»

، اسناداین  بر عالوه .کرده استتغییر « بهداشت باروری»به  1394اه پس از نهایی شدن در تیر مراهبردی 

با همکاری دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت « زندگی عاری از اچ.آی.وی/ ایدز»برنامه خودمراقبتی با نام 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تدوین و با همکاری 

جهانی مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد به نقل از ضیاءالدینی، رئیس دفتر سالمت وزارت آموزش و صندوق 

 (.1393استان کشور در حال اجرا است)پایگاه خبری تابناک، آذر  12پرورش در مدارس 

در مجموع باید گفت اسناد تحولی کشور اشاراتی در حوزه تربیت جنسی دارند، اما این اشارات برطرف 

ننده ضرورت ها و مسائل و مشکالت موجود در کشور نمی باشد. از این رو نیاز است ضمن بهره گیری از این ک

 اشارات و با در نظر گرفتن واقعیت ها، تربیت جنسی را به طور جدی مورد بررسی قرار دهیم. از سوی دیگر،

نه مسائل جنسی است تا تعیین خط مقابله با آسیب های موجود در زمی مرتبط با تربیت جنسی، رویکرد اسناد

مشی های اصلی در باب تربیت جنسی، بنابراین ضرورت امر، در خصوص تبیین سندی ویژه تربیت جنسی 

در گام نخست، با توجه به اسناد مذکور و پژوهش های موجود، به  باید دانش آموزان پابرجاست؛ از این رو

م آن پرداخت. هم چنین، با توجه به اینکه ما در ابتدای تعریف مفهوم تربیت جنسی و تبیین مولفه های مقو

ضروری به از تجربه سایر کشورها  استفادهراه تبیین تربیت جنسی و ساماندهی این حوزه از تربیت هستیم، 

 .نظر می رسد

در زمینه راهبردهای جامع تربیت جنسی در جهان، اسنادی وجود دارند که با توجه به موضوع پژوهش 

جنسی  تربیت»و « تربیت جنسی مبتنی بر پرهیز»توجه هستند. در زمینه تربیت جنسی، دو رویکرد ما، قابل 

وجود دارد. امروزه در کشورهای غربی و حتی برخی کشورهای اسالمی نظیر مالزی، رویکرد موجود در « جامع

شترک هستند و جنسی جامع است. بنابراین راهبردهای موجود در یک ویژگی م تربیتزمینه تربیت جنسی، 

 جنسی جامع است.  تربیتآن ابتنا بر رویکرد 

در پژوهش حاضر از میان اسناد و راهبردهای موجود در کشورهای مختلف، دو سند انتخاب شده 

یکی از کشورهایی که زمینه ی بررسی و تجربه طوالنی در  به عنوان است: اول، سند تربیت جنسی آمریکا؛



 

 

 2008است، که در دسامبر  2ین کشور دارای استانداردهای ملی تربیت جنسیارا دارد.  1حوزه تربیت جنسی

با برگزاری یک همایش دو روزه با حضور چهل نفر از متخصصان حوزه های آموزش سالمت، تربیت جنسی، 

است  «3آینده تربیت جنسی» این سند به نام ذاری عمومی و ... تدوین شده است.سالمت عمومی، سیاست گ

، آمریکا بر اساس 2012که در آن دوازده سال آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. پس از این سند در سال 

نموده است. انتخاب این سند از حیث  4این استانداردها، اقدام به تدوین سند برنامه درسی سالمت جنسی

دوازدهم و در مرحله بعد تدوین سند  جامعیت آن و در برگرفتن دوازده سال تحصیلی از پیش دبستانی تا پایه

برنامه درسی جنسی در آمریکا بر اساس آن است که می تواند در نشان دادن فرآیند کار برای ما الهام بخشی 

 داشته باشد.

پژوهش از سراسر جهان و   87این سند با توجه به ؛ (2009)5سند تربیت جنسی جامع یونسکودوم، 

با همکاری برنامه ایدز سازمان  2009کشور در سال  13متخصصانی از یک همکاری فنی جهانی با حضور 

به عنوان اولین راهنمای جهانی  9بهداشت جهانی و سازمان 8، یونیسف7، صندوق جمعیت ملل متحد6ملل

جنسی و جلد دوم بر ارائه مفاهیم  تربیتبر منطق  و در دو جلد منتشر شد. جلد اول این سند 10تربیت جنسی

متمرکز شده  و موضوعات کلیدی، همراه با اهداف یادگیری و ایده های کلیدی برای چهار گروه سنی متمایز

(. انتخاب این سند نیز از حیث جامعیت آن و 15-سال 18سال ، باالی  12-15سال،  9-12سال،  5-8است)

است.در مورد کشورهای دیگر علیرغم علم به وجود راهبردها یا  توجه به ابعاد مختلف در زمینه تربیت جنسی

 اسنادی در زمینه تربیت جنسی، این اسناد یا از جامعیت کافی برخوردار نبودند، یا غیرقابل دسترس بودند. 

با توجه به مجموع آنچه بیان شد، در این پژوهش، با توجه به اهمیت تربیت جنسی به عنوان یکی از ابعاد 

انسان و ضرورت مضاعف پرداختن به آن در عصر حاضر با توجه به گسترش و توسعه فناوری طالعات وجودی 

و سهولت دسترسی به اطالعات نامعتبر، تالش می گردد در پرسش نخست پژوهش، مولفه های مفهوم تربیت 

با توجه به اسناد بین المللی منتخب تبیین گردد. در پرسش دوم و مبانی انسان شناختی پشتیبان  جنسی

تبیین می  و مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد ایرانتربیت جنسی  مولفه هایاسناد آموزش و پرورش، 

تا و مبانی در سوال سوم پژوهش مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرند  . در نهایت این دو دسته مولفهگردد

ستاوردهایی در تربیت جنسی برای روشن شود این اسناد چه د ،مشخص شدن نقاط خالی اسناد داخلی ضمن

  ما دارد.

 

                                                           
1 Sexual Education 
2 National Sexuality Education Standards 
3 Future of Sex Education: FoSE 
4 Sexual Health Curriculum 
5 CSE: Comprehensive Sexuality Education 
6 UNAIDS: United Nations Programme on HIV/AIDS 
7 UNFPA: United Nations Population Fund 
8 UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund 
9 WHO: World Health Organization 
10 International Technical Guidance on Sexuality Education 



 

 

 ضرورت مساله .2

 دو دلیل اصلی برای ضرورت پرداختن به مساله تربیت جنسی می توان ذکر نمود:

 اهمیت و ضرورت عملی مساله .2-1

هر چند میل جنسی، غریزی و به بیان مازلو از نیازهای حیاتی و ذاتی انسان تلقی می شود اما تحت تاثیر 

( 1387پاییز و زمستان ، پرندا و شکوهی یکت، فقیهی عوامل محیطی می تواند از سیر طبیعی خود خارج شده)

. امروزه (1390تمنایی فر و پاشایی،  امینی،زمینه ساز ایجاد مشکالت و انحراف های رفتاری برای انسان شود)و 

با توجه به افزایش محرک های جنسی، وجود و شیوع انواع رسانه ها، دسترسی  سریع و آسان به اینترنت و 

و فراتر از آن، تربیت صحیح  (1394)هرستانی، مهرام و لیاقتدار، اطالعات انحرافی، لزوم اطالع رسانی صحیح

و آمارهای داخلی موجود در این زمینه مبین و موید  هش های شود. پژوجنسی به گونه ای مضاعف احساس م

 این مطلب است.

( در پژوهش خود از پایین بودن سطح اطالعات دختران درباره بلوغ و 1392کالنتری و همکاران وی) 

عات نگرش و رفتارهای بهداشتی نسبت به حد انتظار و نگران کننده تر بودن وضعیت پسران در مورد کسب اطال

در مورد بلوغ و مسائل آن نسبت به دختران و کسب اطالعات از طریق محیط و دوستان در سال های باالتر 

درصدی ارتباط صمیمانه و قرار عاشقانه با  30-70(، آمار 1384گزارش می کنند. در پژوهشی دیگر، گلزاری)

نفر دختر  1300تهران و گچساران و نفر از دانش آموزان دبیرستانی قم،  8000جنس مخالف در جامعه آماری 

( نیز، برقراری رابطه جنسی با میل خود 1391ساکن خوابگاه در تهران را ارائه می کند. در پژوهش رشید)

در میان  27در پسران و % 9/33ساله شهر تهران بوده است)% 15-18سومین رفتار پر خطر در میان نوجوانان 

، رابطه 1395از سوی مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران در سال  دختران(. هم چنین طبق آمار ارائه شده

)به نقل 1396و  (سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران)1395در سال راه انتقال اچ.آی.وی  1جنسی دومین

. از سوی دیگر حوادثی نظیر قتل و آزار جنسی ( است1396از افسر کازرونی؛ رئیس اداره بهداشت، مرداد 

 . هستند( شواهد ضرورت توجه به موضوع تربیت جنسی 1396( و آتنا)1395ستایش)

توجه به هر کدام از شواهد ارائه شده، ضمن در نظر گرفتن عدم ارائه اطالعات معتبر و مهارت های الزم 

یگر دسترسی بسیار آسان به کانال های ارتباطی به نوجوانان و جوانان توسط والدین و مدرسه، از سوی د

نامعتبر و نامتناسب با دین و فرهنگ ما، از ضرورت و اهمیت مضاعف پرداختن به تربیت جنسی حکایت می 

 کند.

 

                                                           
 الزم به ذکر است در برخی گزارش ها، رابطه جنسی اولین راه انتقال ویروس اچ.آی.وی معرفی شده است)سالمت نیوز(. هم چنین حاج عبدالباقی  1

تان امام خمینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته است که بیش از یک سوم حامالن جدید ویروس ایدز در ایران از رییس بخش عفونی بیمارس

 .طریق رابطه جنسی حامل این ویروس شده اند



 

 

 اهمیت و ضرورت نظری مساله .2-2

به نظر می رسد یکی از دالیل بی توجهی و سرگردانی در ارائه آگاهی های الزم در زمینه مسائل 

به دانش آموزان، روشن نبودن مسیر راه، تعاریف و راهبردهای مرتبط با مسائل جنسی برای والدین و  جنسی

مربیان است. بنابراین عالوه بر اقدامات علمی الزم، گام نخست برای حرکت صحیح در مسیر تربیت جنسی، پر 

ها و ابعاد آن و در مرحله کردن خال نظری موجود؛ یعنی تبیین و تعریف مفهوم تربیت جنسی و سپس مولفه 

بعد تبیین راهبردهای عملی متناسب با مبانی فلسفی اسالمی و تدوین سندی در زمینه تربیت جنسی است. 

از این رو، پژوهش حاضر در تالش است تا با توجه به روزنه ها و نقاط ورود اسناد و منابع داخلی و استفاده از 

مبانی انسان شناختی پشتیبان آن تربیت جنسی و  ی مولفه هایو ببرسی تطبیق تجربیات خارجی، به تبیین

 در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران بپردازد.

 مبانی نظری .3

مبانی نظری در این پژوهش، نظر به اینکه بناست تربیت جنسی و ابعاد آن تبیین شود، در وهله اول، 

اندیشمندان و متخصصان مسلمان در زمینه تربیت جنسی مبانی نظری اسالمی یعنی مجموعه آراء و نظرات 

برای تبیین این مفهوم است، از سوی دیگر با توجه به اینکه از دو سند تربیت جنسی مربوط به آمریکا و یونسکو 

 در این زمینه استفاده می شود، رویکردهای مطرح در زمینه تربیت جنسی در جهان در اینجا مطرح می شوند.

 تربیت جنسی اسالمی  ه مبانیب . نگاهی3-1

در زمینه تربیت جنسی را می توان در دو دسته کلی قرار داد: دسته اول، مبانی که نیاز  2موجود 1مبانی

جنسی را به رسمیت می شناسد و دسته دوم، مبانی که از کنترل و هدایت نیاز جنسی حکایت می کند. الزم 

 می گیرند. به ذکر است، برخی از مبانی در هر دسته قرار 

 . مبانی ناظر به رسمیت شناختن نیاز جنسی3-1-1

دسته اول از مبانی ناظر به تربیت جنسی، مبتنی بر به رسمیت شناختن نیاز جنسی است، به عنوان 

نمونه مبنای نیازمندی، که نیاز جنسی را به عنوان یک نیاز طبیعی انسان که باید به آن پاسخ صحیح داده 

مبنای تفاوت ظرفیت های جنسی در زن و مرد و توجه به آن در تربیت جنسی، مبنای  شود، معرفی می کند.

وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی و مبنای حب ذاتی انسان نسبت به جنس مخالف از دیگر مبانی 

 ناظر به رسمیت شناختن نیاز جنسی هستند.

 . مبانی مبتنی بر کنترل نیاز جنسی3-1-2

                                                           
گاه اسالم درباره تربیت ( که در این جا  بیان کننده دید1392منظور از مبانی، هست ها یا گزاره توصیفی است)طاهرپور، شرفی، باقری و مسعودی،   1

 جنسی است و مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری در این باب قرار می گیرد.
( در زمینه مبانی ناظر به تربیت جنسی با تحلیل اسنادی کلیه 1388مبانی مذکور، برگرفته از پژوهشی است که رهنما، علیین و محمدی) عناوین  2

 متون اسالمی انجام داده اند.



 

 

مبانی ناظر به تربیت جنسی، به کنترل و هدایت نیاز جنسی و کیفیت این امر اشاره می دسته دوم از 

کند. به عنوان نمونه مبنای تاثیر شرایط بر انسان، به اثر گذاری شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی قبل و بعد از 

سان ها در جامعه اشاره می تولد در امر تربیت جنسی با توجه به اتحاد نفس و بدن و ارتباط انسان با سایر ان

(. مبنای تاثیر شرایط بر انسان، تاثیر انسان بر شرایط، اندیشه ورزی و مبنای وجود مراحل 1391کند)باقری، 

 مختلف رشد و تطور در آدمی از دیگر مبانی ناظر بر هدایت نیاز جنسی است.

 . نگاهی فلسفی به رویکردهای مطرح جهانی در تربیت جنسی3-2

دغدغه اصلی هر دو  و به نظر می رسد زمینه تربیت جنسی، دو رویکرد اصلی وجود دارد امروزه در

(. در این بخش دو رویکرد 1383رویکرد، مساله فراگیر شدن فساد جنسی و جلوگیری از آن است)متقی فر، 

 موجود در زمینه تربیت جنسی آمده است.

 1تربیت جنسی مبتنی بر پرهیز. رویکرد 1-2-3

پرداخته و هیچ گونه اطالعاتی در مورد  پرهیز در ارتباط با امر جنسیبه آموزش این رویکرد، تنها 

)وب سایت و مجله آمریکایی ایمن آموزش نمی دهد رابطه جنسیوسایل پیشگیری از بارداری یا روش های 

ام به خود و دیگران، چون احتر 3این رویکرد مبتنی بر وجود ارزش های اخالقی بنیادینی ..«(2سکس و غیره»

مسئولیت پذیری، خود انضباطی، خودکنترلی، درستی و راستی، صداقت، انصاف، مهربانی و ...است که به اعتقاد 

 (. 2002، 7و سامرز 6، مورین5، کالینز4این رویکرد،کم و بیش عمومی هستند و باید رعایت شوند)الجیری

دارانه شامل این موارد است. پرهیزمت جنسی یک برنامه آموزش جنسی مطلوب از نظر رویکرد تربی

 :(هشت مورد اول عناصر تعریف فدرال رویکرد خویشتن داری در آمریکا هستند)

هدف منحصر به فرد آن، آموزش دستاوردهای اجتماعی، روحی و سالمتی است که در پی نداشتن  -1

 رابطه جنسی تحقق می یابد.

عنوان استاندارد مورد انتظار برای تمام کودکان مدرسه پرهیز از رابطه جنسی خارج از ازدواج را به  -2

 ای آموزش می دهد.

این رویکرد آموزش می دهد که پرهیز از فعالیت جنسی تنها راه مطمئن برای جلوگیری از بارداری  -3

 های خارج از چارچوب ازدواج، بیماری های مقاربتی و سایر مشکالت مربوط به سالمت است.

متقابل وفادارانه به شریک منحصر به فرد آن در بستر ازدواج، استاندارد می آموزد که یک رابطه  -4

 مورد انتظار برای فعالیت جنسی انسان است.

می آموزد که رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج به احتمال زیاد اثرات جسمی و روحی مضر  -5

 دارد.

                                                           
1 AOE :abstinence only education 
2 Sex, Etc 
3 core ethical values 
4 Alagiri, P 
5 Collins, C 
6 Morin, S 
7 Summers, T  



 

 

نتایج زیان آوری برای  می آموزد که فرزندآوری در خارج از چارچوب ازدواج به احتمال زیاد -6

 کودک، والدین کودک و جامعه دارد.

می آموزد که جوانان چگونه پیش روی جنسی را رد کنند و اینکه چونه افزایش استفاده از الکل  -7

 و مواد مخدر می تواند موجب آسیب پذیری در پیشرفت جنسی آنان شود.

، 2فعالیت جنسی آموزد)کیف را قبل از مشارکت و مشغولیت در 1کف نفساهمیت دست یابی به  -8

2007.) 

، بزرگساالن را مسئول هدایت نوجوانان و دور کردن آنها از سبک های زندگی ناامن پرهیزرویکرد  -9

و مضر می دانند؛ از این رو مرجع تعیین محتوای مربوط به مسائل جنسی هنگام اختالف نظر 

  (.2002ری، کالینز، مورین و سامرز، میان پدر و مادر و فرزندان، در این رویکرد والدین است)الجی

  

 3. رویکرد تربیت جنسی جامع2-2-3

برنامه تربیت جنسی جامع را این گونه تعریف می  4اطالعات جنسی ایاالت متحده آموزش شورای

احترام به تفاوت و تنوع ارزش ها و باورهای مطرح در جامعه و تکمیل و تقویت آموزش های جنسی که »کند: 

تربیت جنسی جامع یک دیدگاه کل گرایانه نسبت به  .(2002، همان) «خانواده ها دریافت می کنندبچه ها از 

تجهیز بچه ها و جوانان  ا سن و مبتنی بر برنامه درسی با هدفمتناسب ب که جنسیت و رفتارهای جنسی است

، به آموزش می پردازدبه دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش ها با توجه به ظرفیت های در حال توسعه آنها 

در اینجا به معنای، « جامع»تا آنها را در ایجاد و پرورش نگرش مثبت به تمایالت جنسی شان توانا سازد. 

  (.2015 ،5 سایت صندوق جمعیت ملل متحدچیزهای مختلف برای افراد مختلف است)

رشد انسان،  نگاهی مثبتی به تمایالت جنسی به عنوان بخشی طبیعی اتخاذاین رویکرد، ضمن 

اطالعاتی درباره خویشتن داری و پیشگیری از بارداری و بیماری ها ارائه می کند، هم چنین نوجوانان را به 

مهارت هایی تجهیز می کند تا اطمینان پیدا کنند که می توانند از سالمت جنسی خود به وسیله تصمیمات 

جنسی جامع استدالل می کنندکه آموزش جنسی . بیشتر طرفداران تربیت 6سالم و مسئوالنه مراقبت کنند

باید خویشتن داری را تشویق کند اما باید جوانان را به اطالعاتی در باب پیشگیری از بیماری های مقاربتی و 

)الجیری، کالینز،  برنامه ریزی شد«7آموزش جنسی خویشتن داری به اضافه ی»ایدز مجهزکند. از این رو عنوان 

 (.2002مورین و سامرز، 

(، در پژوهش خود، با گسترش معنای تربیت جنسی جامع، نه اصل را به عنوان 2009)8هلمیک ما

 اصول اساسی تربیت جنسی جامع عنوان می کند:

                                                           
1 self-sufficiency 
2 Keefe, Marilyn 
3 CSE: comprehensive sexuality education 
4 SIECUS: Sexuality Information and Education Council of the United States 
5  UNFPA: United Nations Population Fund 
6 https://sexetc.org/sex-ed/sex-terms/ 
7 Abstinence – Based (Abstinence – Plus Sexuality Education) 
8 Helmich Ma, J 



 

 

: به معنای دانستن اطالعات عمومی و کلی درباره جوانان و مهم تر از آن، گوش 1مخاطب محوری -1

به آموزش جنسی از در نظر گرفتن جوانان  فرا دادن به یادگیرندگان در تمام جنبه های مربوط

 خاص تا سیاست گذاری و طراحی درسی و ارزشیابی.

: بدین معنا که شامل چیزی فراتر از پیشگیری است و باید موضوعات زیادی را که در 2گستردگی -2

چهار دسته آناتومی، بیولوژی و رفتار جنسی، سالمت اجتماعی و عاطفی، سالمت و ایمنی و جامعه 

 هنگ قرار می گیرد، آموزش دهیم.و فر

: تحقق اهداف تربیت حنسی مبتنی بر آموزش مهارت تفکر انتقادی، مهارت 3ابتنای بر مهارت -3

تصمیم گیری، مهارت های درون فردی، مهارت های بین فردی، تکنولوژی و مکانیک و یافتن و 

 استفاده از منابع است.

مورد پذیرش عموم، استانداردهای مورد پذیرش  : در این زمینه باید به ارزش های4ارزش گذاری -4

مربوط به حقوق بشر و شان انسانی و ارزش های مورد پذیرش و احترام گروه های خاص در 

 جامعه توجه کرد.

: اطالعات، روش های تدریس، دروس و برنامه درسی باید مبتنی بر 5ابتنای بر پژوهش و نظریه -5

 زندگی او باشد و مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.دانش معتبر ما در مورد نشان و تجربیات 

: به معنای ترویج یادگیری مهارت هایی است که در طول زندگی مورد استفاده 6آموزش بلند مدت -6

قرار می گیرند؛ یعنی آموزش جنسی جامع باید مسائل جنسی را به عنوان بخشی از زندگی در 

 نظر بگیرند.

له جنسی، یک فاکتور و مبحث در تمام زندگی و به عبارتی : با توجه به اینکه مسا7یکپارچگی -7

مرکز زندگی ماست، باید درباره جنسیت در سراسر رشته ها، یعنی در دوره های مربوط به فرهنگ، 

مذهب، قانون، عدالت، علم، سیاست، بهداشت، ادبیات و هنرهای زبان، نه فقط آموزش بهداشت 

 .یاد بگیریم

ید توسط والدین، خانواده ه، همساالن، سازمان های مذهبی، کلینیک ؛ یعنی با8آموزش همکارانه -8

ها، سازمان های خدمت رسانی جوانان و رسانه ها، و همچنین در بسیاری از عرصه های اجتماعی، 

 .از جمله مدارس و کلیساها، حمایت شود

مایالت جنسی : به معنای تاکید بر نقاط مثبت ت9تاکید بر نگاه مثبت به تمایالت و آموزش جنسی -9

و نگاه مثبت در آموزش جنسی و تجلیل تمایالت جنسی، زندگی و حتی لذت است، نه فقط در 

 سکس بلکه در روابط مان.

                                                           
1 Client-Centered 
2 broad 
3 skills-based 
4 values 
5 research and theory based 
6 long term 
7 integrated 
8 collaborative 
9 positive 



 

 

به نظر می رسد این رویکرد ضمن به رسمیت شناختن رابطه جنسی در هر چارچوبی که انتخاب طرفین 

رداری های ناخواسته، بیماری های مقاربتی آن است، تالش می کند آسیب های پیرامون مسائل جنسی مانند با

 و ایدز را کاهش دهد.

با رویکرد تربیت جنسی جامع، ماهیت بر مبنای پرهیز علت اصلی مخالفت طرفداران رویکرد تربیت جنسی 

ارزشی خنثی آموزش های جنسی جامع است؛ در حالی که آموزش های این رویکرد توانایی های اخالقی از 

ز بد را در حوزه آموزش های جنسی به رسمیت شناخته و ترویج می کند، رویکرد تربیت جمله تشخیص خوب ا

جنسی جامع، بر انتخاب های فردی دانش آموزان به جای اخالق مطلق تاکید می کند)الجیری، کالینز، مورین 

جنس مخالف  (. از این رو در حالی که رویکرد تربیت جنسی مستقیم، ارتباط جنسی را تنها با2002و سامرز، 

و در چارچوب ازدواج تایید کرده و درست می شمارد، رویکرد تربیت جنسی جامع با اتکا به انتخاب های فردی 

 را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می دهد. 1و احترام به تفاوت ها، اقلیت های جنسی

بخش اول ذیل مبانی نظری پژوهش بیشتر در پاسخگویی به سوال دوم و سوم پژوهش و بخش دوم این 

مبانی انسان تربیت جنسی و  مولفه هایقسمت بیشتر در پاسخگویی به سوال اول پژوهش یعنی تبیین 

 اسناد بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. در پشتیبان آن شناختی

 اهداف پژوهش .4

 هدف کلی. 4-1

اسناد بین المللی و اسناد آموزش و  و مبانی انسان شناختی آن در بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی

 .پرورش ایران

 . اهداف جزئی4-2

 .اسناد بین المللی در و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن تبیین مولفه های مفهوم تربیت جنسی -1

اسناد آموزش و پرورش  در ی انسان شناختی پشتیبان آنو مبان تبیین مولفه های مفهوم تربیت جنسی -2

 .ایران

و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد بین المللی و بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی  -3

 اسناد آموزش و پرورش ایران.

 

 پژوهش پرسش های .5

 بر اساس اسناد بین المللی کدامند؟ آن یو مبانی انسان شناخت مولفه های مفهوم تربیت جنسی -1

بر اساس اسناد آموزش و پرورش ایران  آن یو مبانی انسان شناخت مولفه های مفهوم تربیت جنسی -2

 کدامند؟

در اسناد بین المللی و  پشتیبان آن یبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختبررسی تط -3

 ؟است چه نتایجی نشان دهنده اسناد آموزش و پرورش ایران

                                                           
1 LesbianGayBisexualTransgender 



 

 

 تعریف مفاهیم کلیدی .6

فرد در دوره های رشد کودکی، نوجوانی و جوانی، به گونه ای پرورده شود و آموزش داده » :1تربیت جنسی

شود که با جنسیت خود آشنا گردد و آن را بپذیرد؛ قدردان وجود خویش باشد و به آن افتخار کند؛ نقش مذکر 

یاد بگیرد؛ و احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل جنسی مربوط به خود  یا مونث بودن از لحاظ اجتماعی را

و روابط با همجنس و جنس مخالف را فراگیرد؛ آمادگی روانی برای ازدواج و تشکیل خانواده را پیدا کند؛ با 

 (.1391ی، فقیه«)مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با همسر آشنا گردد و در سایه آن، به آرامش برسد

 :استمنظور از اسناد آموزش و پرورش ایران، سه سند زیر اسناد آموزش و پرورش ایران: 

  با الهام گیری از اسناد باالدستی و بهره گیری از ارزش های »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و 

شده است)مقدمه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش( « هجری شمسی تبیین 1404تربیت در افق 

آموزش و پرورش، برای بازخوانی و « تحوالت همه جانبه و دراز مدتبه مثابه قانون اساسی برای »و 

 –بازتولید تمام زیر نظام ها و مؤلفه های خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت، مهم ترین سند نظری 

 (.1391تحولی کشور محسوب می شود)مقدمه سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، 

 به عنوان یکی از زیرنظام های اصلی سند تحول  المی ایران:سند برنامه درسی ملی جمهوری اس

بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیری کشور)مقدمه برنامه درسی ملی(، به عنوان سند تحولی کشور 

در بخش مفاهیم و محتوای آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد)مقدمه سند برنامه درسی ملی 

 (.1391جمهوری اسالمی ایران، 

 جوانان: مجموعه ای جامع، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاست ها، جامع سالمت نوجوانان و  نقشه

راهبردها، اقدامات، الزامات و نقش سایر بخش های توسعه در راستای حفظ و ارتقای سالمت نوجوانان 

ه ایرانی با نگاهی بلند مدت به آینده برای دست یابی ب –و جوانان مبتنی بر ارزش های اسالمی 

 (. 1390)نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان، 1404اهداف چشم انداز نظام سالمت کشور در سال 

 منظور از این اسناد، دو سند زیر است:اسناد بین المللی: 

 :این کشور دارای استانداردهای ملی تربیت جنسی است، که در .  سند تربیت جنسی آمریکا

است که در آن  «آینده تربیت جنسی»د به نام تدوین شده است.  این سن 2008دسامبر 

، آمریکا بر 2012دوازده سال آموزشی مورد توجه قرار گرفته است پس از این سند در سال 

اساس این استانداردها، اقدام به تدوین سند برنامه درسی سالمت جنسی نموده است)سند 

 (.  2008، آینده تربیت جنسی

 :با همکاری برنامه ایدز سازمان  2009این سند در سال  سند تربیت جنسی جامع یونسکو

بهداشت به عنوان اولین راهنمای  جهانی ملل، صندوق جمعیت ملل متحد، یونیسف و سازمان

                                                           
تعریف موسعی در نظر گرفته شده است که ممکن  در این بخشاز این رو  یکی از اهداف این پژوهش، تبیین مولفه های مفهوم تربیت جنسی است،  1

 به دست آید.است در ادامه و با پیشرفت پژوهش، تعریف دیگری برای این مفهوم 



 

 

بر منطق آموزش جنسی و  جهانی تربیت جنسی و در دو جلد منتشر شد. جلد اول این سند

داف یادگیری و ایده های کلیدی جلد دوم بر ارائه مفاهیم و موضوعات کلیدی، همراه با اه

 (. 2009متمرکز شده است)سند تربیت جنسی جامع یونسکو،  برای چهار گروه سنی متمایز

: این رویکرد بر آموزش جوانان مبنی بر پرهیز از داشتن رابطه یا مستقیم مبتنی بر پرهیزتربیت جنسی 

از عدم ابتال به ویروس ایدز، سایر بیماری های  برای اطمیناناز ازدواج به عنوان بهترین راهکار جنسی تا پیش 

 (.2009، 1راغبمقاربتی جنسی و بارداری ناخواسته متمرکز است)

این رویکرد ضمن بیان منافع بالقوه به تاخیر انداختن فعالیت جنسی  تربیت جنسی جامع یا غیرمستقیم:

ها و بارداری،  عفونتتا زمان ایجاد آمادگی احساسی و فیزیکی برای جوانان، چگونگی مراقبت از خود در برابر 

 (.2009راغب، بعد از تصمیم به فعالیت جنسی را توضیح می دهد)

 روش پژوهش .7

و  الت آن، از روش تحلیلی استفاده می شود. در پاسخگویی به سوال اولدر این پژوهش به اقتضای سوا

و اسناد  ، پژوهشگر به دنبال آن است تا مولفه های مفهوم تربیت جنسی را بر اساس اسناد بین المللیدوم

 مولفه های مورد واکاوی قرار دهد؛ از این رو در سوال نخست، در مرحله اول برای تبیین آموزش و پرورش

( در مورد 1389وم تربیت جنسی از روش تحلیلی استفاده می گردد. طبق آنچه باقری، سجادیه و توسلی)مفه

رویکرد و روش پژوهش تحلیلی بیان می کنند، روش تحلیلی به کار رفته در این سوال، در دوقطبی توصیف و 

با یکدیگر و به عبارتی  نقد در سمت توصیف قرار دارد و به دنبال آن است تا شبکه مفهومی و روابط آنها

روش پژوهش سپس برای تبیین مبانی انسان شناختی از جغرافیای منطقی این مفهوم را به دست بدهد. 

با در نظر گرفتن . استفاده از روش استنتاجی از این حیث است که گرددمی  استفادهرونده  پساستنتاجی 

مولفه های به دست آمده از اسناد به عنوان نتایج استنتاج، به دنبال تبیین گزاره های واقع نگر ناظر به انسان 

 در حوزه تربیت جنسی هستیم. 

و  دوم و مشخص شدن مولفه های مفهوم تربیت جنسی اول و در سوال سوم، با توجه به پاسخ پرسش

 اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران، بررسی تطبیقی این مولفه بانی انسان شناختی پشتیبانم

استفاده این پرسش از روش تحلیل تطبیقی  صورت می گیرد؛ از این رو در پاسخ به ها و مبانی انسان شناختی

رفتی در روش تحلیل تطبیقی، رویه پژوهش مبتنی بر یافتن گزاره ها، مفهوم ها و منظومه های مع»می شود. 

؛ از این رو، پس از مشخص کردن محورهای تطبیق، مقایسه «متناظر و مقایسه و تطبیق آنها با یکدیگر است

 (. 31، ص 1393آنها با یکدیگر صورت می گیرد)سجادیه، 

 پیشینه پژوهش .8

های صورت گرفته که به نحوی با پژوهش حاضر در ارتباط هستند و ای از پژوهشدر این بخش، خالصه

شود. پیشینه پژوهشی از عام به خاص تدوین شده است؛ بدین گر باشند، ارائه میدر اثنای کار یاری نندتوامی

های صورت گرفته پیرامون اسناد تحولی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس پژوهش صورت که ابتدا پژوهش

                                                           
1 Ragab, A 



 

 

را با نظر به اسناد هایی که به تربیت جنسی می پردازد و در قسمت آخر، پژوهش هایی که تربیت جنسی 

 تحولی مورد بحث و بررسی قرار داده است. 

 معطوف به اسناد تحولی . پژوهش های8-1

در این قسمت، پژوهش هایی که از دریچه موضوعات مختلف، سند تحول را مورد بررسی قرار داده و 

پیشینه عام پژوهش آورده از طرفی عنوان یا نتایج آن، به نحوی مرتبط با موضوع پژوهشی ماست، به عنوان 

می شود. هم چنین ممکن است ارتباط این منابع با پژوهش ما، از جهت روش برخورد و تحلیل سند تحول 

 باشد.

( در پژوهش خود، ضمن بررسی مفهوم تعالی به عنوان کانون 1396سبحانی نژاد، نجفی و نورآبادی)

بررسی قرار می دهند. ایشان تعالی را وضعیتی برای  تربیت اسالمی، جایگاه آن را در سند تحول بنیادین مورد

صعود و باال رفتن فرد و دارای پنج بعد اعتقادی، اخالقی، شخصی، اجتماعی و سیاسی می دانند که در صورت 

هماهنگی این ابعاد، زمینه رستگاری همیشگی فرد و جامعه فراهم می آید. تحلیل محتوای سند تحول بنیادین 

الی، نشان می دهد، این سند از میان ابعاد مفهوم تعالی بیشترین و کمترین توجه را به در خصوص مفهوم تع

 ترتیب به بعد سیاسی و بعد  اجتماعی داشته است. 

چنانچه ذکر شد، تحقق حیات طیبه به عنوان وضعیت مطلوب، مورد نظر سند تحول بنیادین آموزش 

مرتبط با حیات طیبه است. برخی مولفه های ذکر شده و پرورش است. مفهوم تعالی یکی از مفاهیم اسالمی 

از سوی محقق برای تعالی که در سند تحول موجود هستند، بسیار مرتبط با بحث تربیت جنسی می باشند. 

به عنوان نمونه یکی از مولفه های ذیل بعد اخالقی، احاطه بر نفس در تمام امور است. می دانیم یکی از مسائل 

با بعد جنسی اوست و اینکه شخص بتواند مبتنی بر معیارهای اسالمی و انسانی و اجتماعی  هر فردی در ارتباط

در صحنه اجتماع و حتی در ارتباط با شخص خودش و انسان های دیگر، حدودی را رعایت کند. رعایت این 

دگی است. حدود متضمن تسلط و احاطه بر نفس است. یکی دیگر از مولفه ها، کرامت مداری در همه وجوه زن

یکی از وجوه آدمی، وجه جنسی اوست؛ از این رو حرکت بر مدار کرامت در این وجه ضروری است و باید 

تصمیمات فرد در حیطه جنسی، کرامت وی را حفظ کند. از دیگر مولفه های مرتبط با بحث تربیت جنسی، 

ری و تسلط بر نفس و خویشتن، خودسازی مداوم، باور به اعتدال در همه وجوه زندگی، ستایش تحمل و بردبا

 آرامش طلبی مداوم ضابطه مدار در بعد شخصی تعالی است.

 . پژوهش های معطوف به تربیت جنسی8-2

در این بخش، پژوهش هایی مورد توجه قرار می گیرند که به موضوع تربیت جنسی پرداخته اند و از 

ند، می تواند در این پژوهش یاری گر باشند. این جهت که جوانبی از تربیت جنسی را تعریف یا تحلیل کرده ا

مطلبی که ضرورت پژوهش پیش روی ما را با وجود این پژوهش ها بیان می کند، محدودیت برخی تعاریف 

ارائه شده از تربیت جنسی و از سوی دیگر بر جای ماندن ضرورت تبیین مولفه های مقوم مفهوم تربیت جنسی 

 بنیادین آموزش و پرورش از دریچه تربیت جنسی است و از سوی تحلیل و بررسی سند تحول



 

 

به تبیین مبانی اخالق  «تبیین فلسفه اخالق جنسی در اسالم»( در پژوهشی با عنوان 1387طاهرپور)

قواعد و هنجارهای تعیین کننده رفتار جنسی مورد پذیرش جامعه »جنسی می پردازد. وی اخالق جنسی را 

( تعریف می کند، به گونه ای که عدم رعایت این هنجارها، غیراخالقی تلقی می شود. 8ص «)در زمان معین

و ارزش شناسی از دیدگاه اسالم است. طاهرپور از منظور از مبانی، ویژگی های هستی شناسی، انسان شناسی 

ناظر به اخالق جنسی سخن می گوید.  بعید)عفت و حیا، حجاب، غیرت و ازدواج( و قریبدو دسته مبانی 

)خدامحوری، هستی تجلی نظام احسن، زوجیت، هستی هستی شناسیمبانی بعید نیز ذیل سه دسته مبانی 

)انسان موجود چند ساحتی، اصالت نفس و روح انسان، انسان شناسی هدفمند و هستی اعم از دنیا و آخرت(،

قابلیت تکامل نفس، اختیار و انتخاب آگاهانه نفس، حب ذات ریشه گرایش های انسان، انسان مفطور به فطرت 

)خداوند خیر علی االطالق، اعتباری بودن ارزش شناسیالهی، هویت جمعی، کرامت، اندیشه ورزی و ضعف( و 

 ثبات و تغییر در ارزش ها و عدالت( تبیین شده است. این مبانی به ترتیب بیان شده، آورده می شود: ارزش ها،

اخالق « مبانی»تحلیل و ارزیابی مبانی استخراجی در پژوهش طاهرپور نشان می دهد تالش برای تبیین 

قیق و به عبارتی تالش جنسی به عنوان یکی از حوزه های کمتر پرداخته شده در ایران، ارجاعات مناسب و د

برای استناد و اتکاء بر منابع اسالمی و صداقت در کار پژوهش و تالش برای مواجهه صادقانه با رویکرد اسالمی 

 اخالق جنسی از نقاط قوت این پژوهش است. در کنار آن، دارای نقاط ضعفی است:

عدم توضیح کافی و پاسخگویی به سواالت یکی از ایرادات وارد به پژوهش طاهرپور نیز،  ابهام مبانی؛ ،نخست

ایجاد شده در خصوص برخی مبانی است. به عنوان نمونه یکی از موارد تخفیف حکم ذیل تاثیرات مبنای ضعف 

در حوزه اخالق جنسی، حکم ازدواج موقت در اسالم است. طاهرپور تنها به ذکر این مورد و مستند قرآنی آن 

مورد دیگر در این خصوص  این حکم را در عصر حاضر توضیح نمی دهد.بسنده کرده و کیفیت استفاده از 

تفکیک مفهوم اختیار از انتخاب است. هر چند طاهرپور میان اختیار و انتخاب تمایز قائل می شود اما دقت در 

نمونه  تعریفی که از هر یک از این مفاهیم ارائه می دهد نشان می دهد، هر دو به یک معنا اشاره می کنند.

دیگر مربوط به مبنای اندیشه ورزی به عنوان یکی از مهم ترین مبانی تربیت جنسی است. کیفیت ارتباط این 

 مبنا با تربیت جنسی روشن نمی گردد و تمام بار بر دوش متربی قرار داده می شود.

از معنای  طاهرپور در استخراج مبانی ناظر به اخالق جنسی به امر تجویزی؛« مبانی»عدول از تعریف  دوم،

به امر تجویزی عدول کرده است. نمونه این امر را می توان ذیل مبنای حجاب مشاهده « ویژگی»مبنا به عنوان 

کرد. اگر منظور از این مبنا، وجود گرایش درونی در انسان به پوشش به عنوان عرصه ظاهری نمود عفت وجود 

 حجاب داللت دارد؟ دارد، چرا مستند قرآنی که طاهرپور ذکر می کند بر ضرورت

طاهرپور ضمن تالش برای تبیین مبانی اخالق جنسی اسالمی، برخی موارد را از  خال برخی مبانی؛ سوم،

یاد می برد. علیرغم تاکید بر لذت جنسی در روایات، جایگاه این مفهوم و ارتباط آن با امر جنسی مشخص 

های مختلف چه زن و مرد یکسان است؟ روشن نمی گردد. عالوه بر این، آیا کیفیت نیاز جنسی در انسان 

شدن پاسخ این سوال، کیفیت تجویز خویشتن داری برای جوانان را روشن می سازد و کمک می کند درک 

 واقعی تری از امر جنسی داشته باشیم.



 

 

بنظر می رسد ضمن توجه و اهمیت مبانی مذکور که حاصل پژوهش و استنتاج از منابع اسالمی است، 

جوانب تربیت جنسی دیده نشده است و همین مساله ضرورت پژوهش حاضر را در جستجو و  هنوز برخی

ضمن این که تالش  تبیین مولفه ها و ابعادی که در تربیت جنسی باید مد نظر قرار گیرد، نشان می دهد.

باقری در این ایشان در استخراج مبانی ناظر به اخالق جنسی اسالمی در موارد زیادی با مراجعه به آثار دکتر 

 زمینه بوده است.

ایجاد زمینه مناسب »(، در پایان نامه خود، تربیت جنسی را بر اساس قرآن و روایات 1387نوحی ) 

برای ارضای صحیح این غریزه و آشنا نمودن فرد با هنجارهای شرعی و آموزش مفاهیم جنسی با رعایت ضوابط 

تعریف می کند. با توجه به این تعریف وی، تربیت جنسی  «شرعی و متناسب با توانایی روحی و روانی متربی

را مخصوص دوره کودکی و بلوغ و آموزش جنسی را مربوط به دوره بعد از بلوغ و بعد از ازدواج و دوره زناشویی 

 می داند. نوحی سپس، اهداف، اصول و روش های تربیت جنسی را بیان می کند.

و تحلیل آن ها و تبیین مفهوم تربیت جنسی و مولفه های بررسی تعاریف ارائه شده از تربیت جنسی 

 آن یکی از اهداف این پژوهش است، تعریف ارائه شده در این کار نیز در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد. 

بررسی و تبیین مبانی، اصول و روش های تربیت جنسی »( در پژوهشی با عنوان 1385محمدی)

تربیت جنسی را مجموعه اقدامات مربوط به غریزه جنسی، شامل هدایت، کنترل، ، «با تاکید بر دیدگاه اسالم

تعدیل و ضابطه مند کردن غریزه جنسی که دین اسالم برای حفظ عفت و پاکدامنی، شرافت و کرامت انسان 

به کار گرفته است، تعریف می نماید، به نحوی که به رشد و تعالی شخصیت اخالقی، عاطفی، اجتماعی و 

هنگی انسان منجر گردد. وی با اتکاء به منابع دینی، ده مبنای تاثیر شرایط بر سالمت جنسی انسان، تاثیر فر

انسان با شرایط، ضعف، تداوم نسل، تفاوت ظرفیت های جنسیتی در انسان، حب ذاتی انسان به جنس مخالف، 

جود مراحل مختلف رشد و تطور نیازمندی)نیاز جنسی به عنوان یک نیاز طبیعی(، اندیشه ورزی، کرامت و و

برای تربیت جنسی استخراج می کند. منظور از مبانی تربیت جنسی در پژوهش محمدی، آن دسته ویژگی 

 (.1385های عمومی است که به طور مستقیم مربوط به تربیت جنسی می باشد)محمدی، 

تربیت « مبانی»تبیین تحلیل و ارزیابی مبانی استخراجی در پژوهش محمدی نشان می دهد تالش برای 

جنسی به عنوان یکی از حوزه های کمتر پرداخته شده در ایران و نزدیک کردن عرصه نظر به عمل با تالش 

برای تطبیق مبانی، اصول و روش های پژوهش مورد نظر با عرصه واقعیت از نقاط قوت این پژوهش است. در 

 کنار نقاط قوت، این کار دارای نقاط ضعف زیر است:

یکی از ایراد های وارد به مبانی استخراجی در پژوهش محمدی، همپوشانی  ؛همپوشانی مبانی ت،نخس

برخی مبانی با یکدیگر است؛ چنانچه در مورد مبنای نیازمندی و ضعف دیده می شود. مورد دیگر همپوشانی 

 است.« تداوم نسل»و « حب ذاتی نسبت به جنس مخالف»، «نیازمندی»مبانی 

نکته دیگر در مجموعه مبانی مذکور، عدم توجه به عامل  ؛به عامل مهم زمان و زمانه عدم توجه، دوم

اساسی و مهم زمان و زمانه در تربیت جنسی است. امروزه افرادی در جامعه اسالمی ما، مبانی مانند حب ذاتی 



 

 

ی دارند. به همین انسان به جنس مخالف یا فرزندآوری را نمی پذیرند و در مسیری مخالف این مبانی گام بر م

 دلیل باید صورت بندی و نوع نگاه ما به امر تربیت جنسی متفاوت باشد.

یکی از نمونه های درک غیرواقعی، اشاره محمدی به ایجاد  ؛درک غیرواقعی از کودکان و نوجوانان سوم،

اطالق می  12-18آمادگی ازدواج  در نوجوانان در سن بلوغ است، این در حالی است که نوجوانی به بازه سنی 

 (.1391گردد)نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان، 

ارائه موارد کلی و مختصر و به عبارتی ابهام یکی از ایرادات مبانی پژوهش محمدی  ابهام مبانی؛ چهارم،

است. چنانچه می بینیم ذیل مبنای وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی، به ذکر مراحل سه گانه مذکور 

( و زیر مرحله های آن بسنده کرده و موارد کلی در ارتباط با تربیت جنسی به آن می 1391تاب باقری)در ک

افزاید، عالوه بر این اشاره وی به ایجاد آمادگی در نوجوانان برای ازدواج بدون ارائه توضیح مناسب و یا ارجاع 

 می باشد.

تحلیلی عنوان  –ا روش تحقیق توصیفی محمدی، روش پژوهش خود ر ؛ناظر به ارجاع ایرادهای پنجم،

ضمن مراجعه به منابع و متون دینی)دست اول و دست دوم(، احادیث و روایات »کرده و توضیح می دهد:

منسوب به پیامبر اکرم و ائمه اطهار استخراج و استنباط نموده و از طریق تجزیه و تحلیل محتوای متون فوق، 

اما هنگامی که به «. الم مبادرت شده استبه تبیین مبانی، اصول و روش های تربیت جنسی از دیدگاه اس

مبانی استخراجی وی مراجعه می کنیم، در مورد برخی مبانی با چنین روشی روبرو نمی شویم. به عنوان نمونه 

ضمن  مبنای اول یعنی تاثیر شرایط بر سالمت جنسی انسان بدون ارجاع به هیچ منبع دینی بیان شده است.

 ایشان از آثار دکتر باقری، رعایت امانت در ارجاع صورت نگرفته است. استفادهاین که در برخی موارد 

با توجه به مبانی مذکور در پژوهش محمدی، نیاز جنسی و  خال برخی مبانی در پژوهش محمدی؛ ششم،

ارضای آن در حدود چهارچوب های تعیین شده در بینش اسالمی به رسمیت شناخته می شود. اما یک سوال 

با نیاز جنسی و پاسخگویی به آن است؟ آیا « لذت»انی پیش می آید و آن ارتباط مفهوم در خصوص این مب

جهت داری و هدفدار بودن و کارکرد تداوم نسل در نیاز جنسی به معنای رد مفهوم لذت در پاسخگویی به نیاز 

واننده جایگاهی است؟ اگر خیر، چرا در مبانی مذکور سخنی از این امر به میان نمی آید، به گونه ای که خ

برای این امر نمی یابد و گمان آن می رود که توجه و تربیت این بعد از وجود انسان امری ناگزیر و اجباری 

 است؟

نظر می رسد ضمن توجه واهمیت مبانی مذکور که حاصل پژوهش و استنتاج از منابع اسالمی است، ه ب

له ضرورت پژوهش حاضر را در جستجو و هنوز برخی جوانب تربیت جنسی دیده نشده است و همین مسا

 تبیین مولفه ها و ابعادی که در تربیت جنسی باید مد نظر قرار گیرد، نشان می دهد.

واکاوی برنامه درسی مغفول برای »( در مقاله ای با عنوان 1394ابراهیمی هرستانی، مهرام و لیاقت دار)

در پی توصیف وضع موجود، تعیین قلمروهای ، «تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی

را، « آموزش»موضوعی مناسب برای تربیت جنسی و یافتن برنامه درسی مغفول در زمینه ی تربیت جنسی، 

کلیدواژه اصلی برای تربیت جنسی صحیح به شمار می آورند. از طرفی، با توجه به ناتوانی خانواده ها در تربیت 



 

 

بیت جنسی در بستر خانواده، این وظیفه را از جمله وظایف نظام برنامه جنسی و طی نشدن سیر طبیعی تر

 درسی آموزش و پرورش بر می شمارند.

این پژوهش از دو جهت قابل توجه است: اول، بیان ابعاد مختلفی که در تربیت جنسی در میان دانش 

راهبردهای مربوط به این دوره در آموزان پسر راهنمایی باید مورد توجه قرار گیرد و مالحظاتی را برای تعیین 

اختیار ما قرار می دهد. دوم، از جهت نشان دادن وضعیت موجود و نقاط خالی است؛ به گونه ای که نتایج این 

آمادگی برای رویارویی با تحوالت بلوغ، نحوه کنترل و قرار دادن »مورد:  4پژوهش نشان می دهد در خصوص 

اه رورسم صیانت از خود و پاسخ به سواالت و ابهامات در زمینه مسائل غریزه جنسی در مسیر صحیح، آموزش ر

معیارهای انتخاب دوست، مسائل دوران بلوغ و دوری »هیچ اقدامی در مدارس صورت نگرفته است و« جنسی

مهم ترین اولویت های معرفی شده از سوی متخصصان مورد مصاحبه است و  « گزینی از منحرفین جنسی

آگاهی از وظایف آینده خود به عنوان مرد، پرهیز از پیدایش و استمرار خیاالت جنسی، شیوه »مواردی از قبیل 

 به عنوان برنامه درسی مغفول در زمینه تربیت جنسی عنوان شده است.« های صحیح همسر گزینی و ... 

به عنوان حلقه مفقود موجود « آموزش»( در پژوهش خود، ضمن تاکید بر 1391محمدی و مرزوقی)

در تربیت جنسی افراد جامعه، در درجه نخست، گزارش خوبی از نظرات صاحب نظران خارجی در حوزه تربیت 

جنسی در کشورهای اسالمی و صاحب نظران داخلی در حوزه تربیت جنسی ارائه می دهند. ایشان فلسفه 

حجوبیت و شرم و حیا، اسالمی مربوطه به سالمت جنسی را مواردی مانند جامعه سالم، ازدواج و اصول عفت، م

خانواده و فرزند صالح ذکر کرده و بیان می کنند اصول آموزش و پرورش در زمینه سالمت جنسی نیز باید با 

رجوع به فلسفه اسالمی آن و در نظر گرفتن نیازهای جامعه، دانش آموزان و ساخت دانش به روز تعیین گردد 

 وبدنی انسجام  جنسیت، شخصی،بینش و انگیزش جنسی،  سالمتبه مربوط دانش که شامل مواردی مانند 

 جهت گیری جنسی می باشد که ذیل هر کدام موارد جزئی تری ذکر می کنند.و  جنسیامنیت 

اهمیت این پژوهش از جهت توجه به مسائل زیربنایی در امر تربیت جنسی است، به همین دلیل می 

ژوهش چنانچه ذکر شد در تبیین مفهوم تربیت جنسی و ابعاد آن در جامعه توان از بخش های مختلف این پ

اسالمی ایران استفاده نمود. از سوی دیگر بازگرداندن توجه ما به نیازهای جامعه و دانش آموزان زمان و مکانی 

 که در ان هستیم، مساله مهمی است که باید ضمن مبنای اسالمی کار در نظر گرفت.

بررسی و تبیین مبانی، اصول و روش های »( در پژوهشی با عنوان 1388حمدی)رهنما، علیین و م

با استفاده از روش تحلیل اسنادی بر روی کلیه متون اسالمی در  «تربیت جنسی با تاکید بر دیدگاه اسالم

از روش تربیتی در زمینه تربیت جنسی استخراج کرده اند. مبانی مستخرج  96اصل و  20این زمینه، ده مبنا، 

 این پژوهش در تدوین مبانی ناظر به تربیت جنسی از منظر اسالمی یاری گر است.

آموزش جنسی به کودک و نوجوان از »( در پژوهشی با عنوان 1387فقیهی، شکوهی یکتا و پرند)

، ضمن غریزی شناختن انگیزه و رفتار جنسی، از تاثیر عوامل محیطی «دیدگاه اسالمی و مطالعات روانشناختی

ایجاد مشکل در این زمینه و لزوم تربیت صحیح این بعد از وجود انسان سخن می گویند و تربیت جنسی در 

تشخیص حالل و حرام در مسائل جنسی، آگاهی به وظایف زناشویی و همسری، پرهیز از بی و بند و باری »را 



 

 

ارائه شده ایشان از تربیت تعریف می کنند. هر چند تعریف « و دارا بودن خوی عفت هنگام رسیدن به سن بلوغ

 جنسی تعریف محدودی است اما در تحلیل مفهوم تربیت جنسی و ابعاد آن مورد استفاده قرار می گیرد.

فقیهی و همکاران وی مبتنی بر دیدگاه اسالمی و تحقیقات صورت گرفته، دوران آغاز تربیت جنسی 

توای مناسب برای تربیت جنسی ضمن عنوان را سنین کودکی و نه دوران بلوغ ذکر می کنند و در تدوین مح

الگویی چند بعدی شامل ابعاد زیست شناختی، روانشناختی، اخالقی و فرهنگی، آموزش ارزش های بهنجار و 

نابهنجار درتمایل و رفتار جنسی، آسیب های انحرافات جنسی، شیوه های پرهیز از انحرافات جنسی و احکام 

اده سازی نوجوان برای ازدواج را مبتنی بر دیدگاه اسالمی ضروری می فقهی مربوط به روابط دو جنس و آم

 دانند.

، با اشاره به دو مساله ی: عدم توجه  1«تربیت جنسی در اسالم»( در مقاله ای با عنوان 1383رفیعی)

به تربیت جنسی در میان والدین و مربیان مسلمان علیرغم نظر اسالم و مشاهده ناهنجاری های رفتاری به 

نوان واقعیت های جامعه اسالمی، به ضرورت فهم درست مبانی تربیت جنسی در اسالم اشاره می کند. ع

نویسنده در این پژوهش مانند اکثر پژوهش های حوزه تربیت جنسی به بیان دستورالعمل های اسالمی مانند 

کردن بستر کودک و ... توجه به زمان و مکان انعقاد نطفه، مالحظات رفتاری و کالمی در محیط خانه، جدا 

برای حفظ سالمت جنسی کودک اشاره می کند و مالحظات جنسی را ناظر به دوره های مختلف)پیش از 

 تولد، تا سن بلوغ، پس از بلوغ، بعد از ازدواج( سنی فرد، بیان می کند.

نی و راه پاکدام»، به طوری که «آشنا کردن فرد با هنجار های شرعی می داند»وی تربیت جنسی را 

به وی نشان دهد. رفیعی در فرآیند تربیت جنسی، به دو دسته « برخورد مشروع و معقول با شهوت جنسی را

آموزش های نظری در مورد مفاهیم جنسی و هنجارهای شرعی و آموزش های عملی در مورد چگونگی طهارت 

ستر خواب کودکان، باید هم خود و ... اشاره می کند، پس از این مرحله از آغاز کودکی دوم، ضمن جدا کردن ب

و هم کودک را از رفتارهایی که مخل سالمت جنسی و موجب تحریک اوست، بازداشت. تعریف مدن از تربیت 

 جنسی و آموزش های ناظر به آن در تبیین مفهوم تربیت جنسی و ابعاد آن به پژوهش ما کمک می نماید. 

ارها و روابط جنسی در غرب و کشورهای اسالمی ( در مقاله ای به مقایسه تنظیم رفت1383والدمن)

می پردازد. وی مبنای اخالق جنسی در غرب را اعتقاد نداشتن به خداوند یا عدم اهمیت اعتقاد به خدا در 

زمینه اخالقی و اصالت بخشیدن به انسان ذکر می کند. بر این مبنا، فرهنگ غرب مادی و این جهانی است؛ از 

ان هم در همین دنیا صورت می گیرد. از سوی دیگر با توجه به تحوالت رنسانس و این رو تامین سعادت انس

تبعیت اخالق از رای اکثریت مردم به عنوان یک اصل فرهنگ غربی، اصول آزادی عشق و آمیزش جنسی از 

قید ازدواج، آزادی و نشر عکس های جنسی، آزادی تمایل به همجنس و آزادی سقط جنین از اصول حاکم بر 

الق جنسی در غرب)ضمن وجود محدودیت های موجود در این زمینه ها در غرب( است، اما در اسالم، اخ

 قانونگذار اصلی خداوند است و سعادت دنیای انسان وسیله ای برای نیل به سعادت آخرت است.

                                                           
 .1416/1995، یوسف مدن، الطبعة االولی، بیروت: دارالمحجة البیضاء، «التربیة الجنسیة لالطفال و البالغین»ترجمه و تلخیص کتاب   1



 

 

توجه والدمن به زیربنای فلسفی و فکری غرب و اسالم در باب اخالق جنسی و بیان آن، در مبانی 

 ظری پژوهش پیش روی ما یاری گر است. ن

، ضمن طرح سه رویکرد «آموزش جنسی در مدارس»( در پژوهشی با عنوان 1383متقی فر)

تفریطی، افراطی و اعتدالی در زمینه پاسخگویی به نیاز جنسی، از دو نوع رویکرد بنیادی نسبت به آموزش 

ضمن « خودنگهداری نه، اما...»با شعار رویکرد آموزش غیرمستقیمجنسی در جهان غرب سخن می گوید: 

تاکید بر خویشتن داری به عنوان تنها راه اجتناب از ایدز و بیماری های مقاربتی، در وهله بعد، استفاده از 

، هدف آموزش عفت رویکرد آموزش مستقیمکاندوم را برای حفظ سالمتی توصیه می کند، در صورتی که در 

ا راه سالمت بهداشت معرفی گردیده و ازدواج به عنوان تنها گزینه مسئوالنه است و خویشتن داری به عنوان تنه

 برای حفظ سالمت جنسی به جوانان توصیه می گردد.

متقی فر با انتقاد به رویکرد اول به علت انتقال پیامی دوگانه)توصیه خویشتن داری و معرفی راه ایمن 

حفظ سالمتی( و رویکرد دوم به علت محدودیت آن و غفلت از جوانان فاقد توانایی خویشتن داری، رویکرد 

رویکرد نیز خویشتن داری  سومی را که دیدگاه اسالمی در مورد آموزش جنسی است، معرفی می کند. در این

به عنوان تنها راه حفظ سالمت فرد تا زمان ازدواج )به عنوان تنها راه پاسخگویی به نیاز جنسی( معرفی شده 

است. وی برای تضمین تحقق خویشتن داری، شیوه های مهار اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و 

زات های شرعی برای سالم سازی محیط اجتماعی را عنوان می پالودن جامعه از محرکات جنسی و اجرای مجا

 کند.

قوت کار متقی فر از جهت معرفی و تالش برای نقد رویکردهای موجود در تربیت جنسی است اما 

رویکرد پیشنهادی ایشان خود ناقص و قابل انتقاد است. در این رویکرد نیز، ضمن معرفی خویشتن داری به 

مت تا هنگام پاسخگویی صحیح به نیاز جنسی، صحبتی در خصوص جوانانی که قادر عنوان تنها راه حفظ سال

به خویشتن داری نیستند، نمی شود. از سوی دیگر، وی تنها، ضمانت اجراهای خارجی را برای تضمین اجرای 

دیدگاه خود بیان می کند، در صورتی که هدف اصلی، حفظ سالمت و تربیت جنسی صحیح جوانان است و 

امر با صرف استفاده از چنین روش هایی محقق نمی شود و باید گام های صحیح در خصوص این امر این 

برداشته شود؛ چرا که تربیت، امری ارادی است و باید تالش اصلی معطوف به تفکر و تصمیم درست در زمینه 

 تربیت جنسی از سوی جوانان باشد.

الم نسبت به مساله جنسی و سازگاری قرآن ( در پژوهش خود به نگرش مثبت اس2015) 1طباطبایی

و حدیث مبنی بر علم آموزی و پرسش در زمینه تربیت جنسی اشاره کرده و سکوت والدین در مورد مسائل 

جنسی را برخاسته از فرهنگ و سنت آنها می داند، نه تعالیم اسالم؛ به طوری که هنگام سخن گفتن از تمایالت 

دنیای اسالم باید میان رویکرد سنت های اسالمی و درک متاثر از هنجارها و در  3و نوجوانان 2جنسی کودکان

 باورهای اجتماعی مسلمانان تفاوت قائل شد. 

                                                           
1 Tabatabaie, A 
2 childhood 
3 Adolescence 

 سال را نوجوانی گویند. 10-19زندگی بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو، دوره 



 

 

ضمن یاد کردن از رویکرد اسالمی در آموزش موضوعات جنسی به یک رویکرد مرحله ای،  طباطبایی

ویکردهای جامع سکوالر ناسازگار تاکید می کند که این روش گام به گام در آموزش جنسی در اسالم با ر

نادیده گرفته نشده است. هر چند این دو رویکرد « 1ظرفیت»نیست؛ چنان که در رویکرد سکوالر هم مفهوم 

( و روش های اجرا)چه کسی باید بگوید چه، چه زمانی 3در برابر مذهبی 2در ارزش های بنیادی)سکوالر

 به طول مدت نوجوانی با یکدیگر متضاد هستند. ( خصوصا در مورد آموزش های جنسی مربوط4وچگونه

نویسنده  با توجه به دو مقدمه ضرورت آموزش های جنسی نوجوانان فعالی جنسی زمان حاضر و  

خطر تهدید سالمتی آنان و فهم شایع از سنت های اسالمی مبنی بر عدم بلوغ آنان برای دریافت این آموزش 

ر اصول اسالمی، عوامل مورد تاکید اسالم در مورد حقوق کودکان و ها، یک بازنگری میان رشته ای مبتنی ب

نوجوانان در مورد آموزش و سالمت و مرتبط و مطابق با نیازهای سالمت جنسی جوانان مسلمان عصر حاضر 

 در مورد تمایالت جنسی نوجوانان و ظرفیت آنان در دریافت آموزش های جنسی را ضروری می داند.

جهت تفکیک رویکرد اسالمی از رویکرد فرهنگی و عرفی ایران در آموزش  اهمیت این پژوهش از

مسائل جنسی و بیان نقطه کانونی اشتراک و اختالف آموزش های جنسی در ایران و غرب است و در تدوین 

مبانی نظری خصوصا رویکرد های موجود در جهان در باب آموزش جنسی و فهم آنان یاری گر است. از سوی 

یادآوری می کند در خالل بحث های نظری نباید واقعیت موجود درباره نوجوانان معاصر را فراموش  دیگر به ما

 کرد.

به عنوان « پرسیا»( در پژوهشی دیگر، ضمن توصیف و تحلیل مدرسه پسرانه ایرانی 2015) طباطبایی

آموزش جنسی  مدرسه ای دارای استراتژی مشخص در زمینه تربیت جنسی دانش آموزان، تالش می کند تا

 مبتنی بر مدرسه را به عنوان امری توسعه نیافته و چالش برانگیز در ایران مورد بررسی قرار دهد.

در تربیت جنسی، دو روش اصلی در آموزش « به تعویق انداختن»مدرسه پرسیا، مبتنی بر اصل 

در مباحث والدین موضوعات جنسی دارد. راهکار رسمی مدرسه در آموزش جنسی، وارد کردن مسائل جنسی 

و مدرسه است؛ به طوری که در پایان دوره ابتدایی و پیش از بلوغ، با تشکیل جلساتی با حضور پدران دانش 

آموزان، آگاهی های الزم و روش های مربوط به اصل به تعویق انداختن را به آنها آموزش داده و سپس برای 

آموزش های جنسی که باید دارای ویژگی های الزم در هر دانش آموز، با توجه به نظر پدر وی، مربی ای در 

 این زمینه باشد، انتخاب شده تا در جریان بلوغ، دانش آموز را همراهی می کند.

عالوه بر روش مستقیم، این مدرسه، مبتنی بر اصل به تعویق انداختن از روش های غیرمستقیم نیز 

ی بر ویژگی تغییر پذیری است؛ یعنی در نیاز جنسی استفاده می کند، مانند هدایت انرژی های جنسی که متک

بر خالف تشنگی و گرسنگی که نمی توان دانش آموز را به سمت کار دیگری جهت به تعویق انداختن پاسخ 

به نیاز سوق دهیم، در نیاز جنسی می توان او را به سمت امور دیگری چون ورزش سوق داد که این خود، 

 نوعی آموزش جنسی است.

                                                           
1 capacity 
2 secular 
3 religious 
4 who should say what, when, and how 



 

 

هم چنین به ما در خصوص استفاده از نتایج پژوهش های خارجی مبنی بر ارتباط آموزش یی طباطبا

های جنسی و تعویق فعالیت جنسی، با توجه به تفاوت مبنای آموزش های موجود در غرب لیبرال و ایران 

 اسالمی، تذکر می دهد و به ضرورت پژوهش هایی در این زمینه را تاکید می کند.

، در وهله اول با معرفی یک نمونه مدرسه ایرانی فعال در آموزش جنسی، ایده های پژوهش مورد نظر

خوبی در زمینه تبیین مفهوم و مولفه های تربیت جنسی و در وهله بعد اطالعاتی برای فهم بهتر رویکردهای 

 جهانی آموزش جنسی در اختیار ما قرار می دهد.

 

 د بر اسناد تحولی. پژوهش های معطوف به تربیت جنسی با تاکی8-3

در این بخش، پژوهش هایی را که به طور خاص، به موضوع تربیت جنسی با توجه به اسناد تحولی 

 می پردازند، می آوریم؛ به عبارتی این پژوهش ها، پیشینه خاص پژوهش می باشند.

 تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام»( در پایان نامه خود با عنوان 1395حاجی پور)

، با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن کالف و زاویه نگاه «وپرورش ایران؛ وضعیت موجودآموزش

فوکویی به دنبال روشن کردن چگونگی سخن گفتن در موضوع جنسی، تولید و تفسیر متن ها و ترسیم تصویر 

فرهنگی و اجتماعی موجب این  ارائه شده از میل جنسی در اسناد آموزش و پرورش ایران و فهم زمینه های

نوع نگاه به میل جنسی است. با توجه به روش مورد استفاده پژوهشگر، زاویه دید پژوهشگر با توجه به مفهوم 

 سلطه و انتقاد به نابرابری هاست

نتایج پژوهش حاجی پور نشان می دهد در متونی که توسط آموزش و پروش تولید شده اند، هرچه 

ر قدرت در جمهوری اسالمی ایران نزدیکترند بر راهبردهای مهار میل جنسی بیشتر تأکید این متون به ساختا

نامید. از « گفتمان مهار»و پرورش ایران را باید دارند؛ بنابراین گفتمان حاکم بر تربیت جنسی آموزش 

های شد. جنبهباهای سلبی تربیت جنسی می های این گفتمان در تربیت جنسی، توجه بیشتر به جنبهویژگی

ای است که مبتنی بر محدودسازی ارضای جنسی و های تربیتی سلبی تربیت جنسی ناظر به اصول و روش

ای است که باشند. بازنمایی این گفتمان از واقعیت میل جنسی به گونهجلوگیری از بروز انحرافات جنسی می

را تهدیدی برای زندگی  قی نماید آنمندانه تلبیش از آنکه میل جنسی را فرصتی برای زندگی فضیلت 

 کند. سعادتمندانه تصویر می

هدف پژوهش حاجی پور، تحلیل گفتمان حاکم بر اسناد تحولی از زاویه نگاه تربیت جنسی بوده است. 

چنانچه در مرور پیشینه می بینیم تحلیل و بررسی تربیت جنسی با توجه و تاکید بر اسناد تحولی آموزش و 

ائز اهمیت است. اما نقطه است. از این رو پژوهش حاجی پور ح اری است که کمتر انجام شدهپرورش کشور ک

به دنبال تبیین گفتمان غالب در تربیت وهش پیش رو این جاست که حاجی پور تمایز پژوهش حاجی پور و پژ

با توجه به  ی،قادجنسی با توجه به اسناد موجود و توصیف وضعیت این اسناد از زاویه نگاه روش تحلیل انت

در حالی که پژوهش پیش رو تالش می کند  ،ساختارهای قدرت و ارتباط مفهوم سلطه و تربیت جنسی است

با تبیین مولفه های ناظر به مفهوم تربیت جنسی بر اساس اسناد آموزش و پرورش ایران و اسناد بین المللی، 

غفول در اسناد آموزش و پرورش ایران با مقایسه به مقایسه آن ها بپردازد، تا ضمن روشن شدن نقاط موجود و م



 

 

این دو دسته مولفه و با توجه به مبانی فلسفی مان، گامی در جهت فهم بهتر مفهوم تربیت جنسی و مولفه 

 های آن بردارد.

 . جمع بندی8-4

است. اما مرور پیشینه شود پیرامون موضوع پژوهش، تحقیقاتی صورت گرفتهگونه که مالحظه میهمان

موید ضرورت پژوهش است. چنانچه ضروری است این خال با توجه به اسناد آموزش و پرورش و اسناد بین 

المللی به عنوان نمونه های عملی و تجربیات موجود در حوزه تربیت جنسی است. از این رو مولفه های مفهوم 

اس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران بر اسو مبانی انسان شناختی پشتیبان آن تربیت جنسی 

 قرار می گیرند. بررسی تطبیقیتبیین گردیده و مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم

  پژوهش مبانی نظری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

بررسی تطبیقی مولفه » با توجه به عنوان پژوهش؛. تبیین می گردددر این فصل، مبانی نظری پژوهش 

، مبانی «لی و اسناد آموزش و پرورش ایراناسناد بین المل پشتیبان یو مبانی انسان شناخت تربیت جنسیهای 

 ؛گرددمی  ارائهبخش  سهنظری ذیل 

 حیات طیبه ،نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومیسند تحول بنیادین  مبانی نظری سند :نخستبخش  

برای نیل به هدف اساسی تربیت که قرب الی  را تحقق آن کرده وبه عنوان وضع مطلوب زندگی بشر معرفی  را

بلکه برای تحقق آن  ،نداشتهحیات طیبه تنها وجه اخروی  ،این اساس بر .عنوان می نمایداهلل است، ضروری 

مورد  بر مبنای معیار های اسالمی و ربوبی از جمله بعد جنسی او انسان وجود باید تمام ابعاد و استعدادهای

 تالش می گردد مبانی نظری اسالمی پژوهش ارائه گردد. ،اول از این رو در بخش د.نقرار گیر یتو ترب توجه

و مبانی انسان  پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی هدف: از آن جا که بخش دوم 

رویکرد های مطرح در  اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران است، در این بخشپشتیبان  یشناخت

مورد  ،که زیربنای فکری اسناد بین المللی در زمینه تربیت جنسی به شمار می روند را تربیت جنسی در جهان

  بررسی و کندو کاو قرار می دهیم.

اسناد منتخب این پژوهش یعنی سند تحول بنیادین آموزش و  مبانی نظری، در نهایت در بخش سوم

ع سالمت نوجوانان و نقشه جام ،برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایرانپرورش و مبانی نظری آن، سند 

آینده »ن اسناد آموزش و پرورش ایران و سند اوبه عن و پروتکل الحاقی این سند در رفتارهای پرخطر جوانان

یونسکو به عنوان اسناد بین المللی « راهنمای فنی بین المللی تربیت جنسی»کا و سند آمری« تربیت جنسی

  معرفی می گردد.

 (جنسیاسالمی در باب تربیت). نگاهی به مبانی 1

در فصل نخست این پژوهش ذیل پیشینیه نظری، پژوهش هایی که به مبانی نظری تربیت جنسی 

این پژوهش ها نشان داد این پژوهش ها اصیل نبوده و تا حد  پرداخته اند مورد بررسی قرار گرفت. بررسی

زیادی الهام گرفته از کار دکتر باقری هستند. از سوی دیگر تمرکز این پژوهش در پرداخت به تربیت جنسی 

( نشان می دهد پژوهش باقری تحت 1393بر اسناد آموزش و پرورش ایران است اما نتیجه پژوهش سجادیه)

مبانی »( در نسبت با سند 1387«)دی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایرانسند در آم»عنوان 

( در معیارهای 1390«)نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت عمومی رسمی جمهوری اسالمی ایران

ر پژوهش انسجام و اسالمی بودن از توفیق بیشتری برخوردار بوده، از این رو در این جا مبانی به دست آمده د

 باقری مبنای اسالمی نظری کار قرار می گیرد.

مبانی در این بخش، ذیل سه مبحث، مبانی انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی ارائه می 

گردد. بررسی دیدگاه دکتر باقری در این سه بخش نشان می دهد در زمینه انسان شناسی، حرف اساسی و 

موجودی عامل است؛ به عبارتی انسان به عنوان موجودی برخوردار از فطرت، تمرکز ایشان بر انسان به عنوان 



 

 

توانایی عقل ورزی، محدودیت ها و هویت جمعی، از توانایی اختیار برخوردار است و سرنوشت خویش را رقم 

 می زند.

وان در معرفت شناسی، ایشان از واقع گرایی سازه گرایانه سخن می گویند؛ بدین معنا که انسان به عن

عالم در پی دست یابی به واقعیت است اما واقعیت پیچیده، چند الیه و دیریاب است،از این رو انسان از طریق 

سازه ها و طرحواره ها در پی شناخت و کشف واقعیت بر می آید و به عبارتی گرچه انسان در پی شناخت 

ده و این کار از طریق توانایی سازه گرایی واقعیت است اما نقش وی به عنوان عالم در این میان در نظر گرفته ش

انسان صورت می گیرد و سرانجام در ارزش شناسی، طرح ارزش ها در سه سطح؛ ارزش های مطلق، مشروط 

 و متغیر از نقاط برجسته و ایده اساسی ایشان است. 

در این بخش ضمن توضیح ایده اساسی دکتر باقری ذیل سه بخش مبانی انسان شناسی، معرفت 

ناسی و ارزش شناسی، تعدادی از مبانی کار ایشان که ارتباط وثیقی با موضوع تربیت جنسی دارد و می تواند ش

 می گردد. ارائهدر این زمینه راهگشا باشد، 

 موجود عامل منزلهمبانی انسان شناسی؛ انسان به  .1-1

و منابع اسالمی را در مبانی انسان شناسی، باقری تالش می کند تصویر ارائه شده از انسان در قرآن 

ترسیم کند. ایده اصلی مطرح شده در مبانی انسان شناسی، نگاه به انسان به منزله موجودی عامل است؛ 

توضیح آنکه، انسان موجودی است که عوامل و عناصر مختلف درونی و بیرونی )چون نفس مطمئنه، نفس 

ادگی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و محدودیت اماره، نفس لوامه، عقل، اراده و اختیار، نیروها و شرایط خانو

ها و ضعف های بالفعل و بالقوه( در شخصیت وی دخیل هستند. بنابراین مشاهده می شود وجود انسان صحنه 

کشاکش و درگیری میان این نیروهاست و پرسش مطرح مربوط به نتیجه و حاصل این کشمکش است. باقری 

آدمی است؛ عمل « عمل»ها و نیروها، ایی برآیند این کشمکشدر این خصوص بیان می کند در تحلیل نه

انسان نه تنها برآمده از صحنه رویارویی نیروهای مختلف وجود اوست، بلکه شکل دهنده هویت او نیز می باشد. 

 زند.به منزله عامل با عمل خود هویت خویش را رقم می و انسان

را یادآوری می « عمل»از « فعل»یک مفهوم باقری برای شناخت و معرفی عمل، نخست ضرورت تفک

نماید. فعل، مفهوم کلی است که از تاثیر موجودی اعم از انسان یا حیوان یا جماد نشات می گیرد و در این 

میان علم و قصد فاعل تاثیری ندارد، در صورتی که عمل، آن دسته افعالی است که با تکیه بر مبادی عاملیت 

تی حداقل از سه مبدأ معرفتی، گرایشی و ارادی نشأت گرفته باشد. منظور از شکل می گیرد. هر عمل بایس

مبدأ معرفتی، ابتناء عمل فرد بر انگاره، گمان یا باور است؛ مبدأ گرایشی، شامل جذبه و گریز در ارتباط با عمل 

امی که این های موجود است. هنگاست که میل نامیده می شود و مبدأ ارادی ناظر به پذیرش و یا طرد میل

(. در این رویکرد برای شناخت 1382تواند به مرحله ظهور و بروز برسد )باقری، مبادی فراهم باشد عمل می

کامل و جامع عمل آدمی، عالوه بر شناخت مبادی عمل، توجه به آثار عمل نیز حائز اهمیت است. دو دسته 

ع اول و دوم می نامد. اثر اول، اثری است که از اثر بر هر عمل مترتب است که باقری آن ها را اثر بازگشتی نو

عمل بر عامل یا مبادی عمل باز می گردد و موجب تحکیم و تثیبیت مبادی عمل در وی می گردد. اثر دوم، 



 

 

اثر عمل بر موقعیت عامل است، به این معنا که عمل بر اشخاص و اشیاء پیرامون عامل، اثراتی را بر جای 

 (.1375مون این آثار در فهم عمل و تحکیم عمل بعدی مؤثر است )باقری، گذارد. اندیشیدن پیرامی

اکنون با در نظر گرفتن انسان به عنوان موجود عامل به بیان مبانی انسان شناختی مرتبط با این 

 پژوهش از منظر انسان شناسی اسالمی باقری می پردازیم.

 در هم تنیدگی نفس و بدن .1-1-1

اوست. با اینکه نفس، حقیقت ماندگار و جاودان وجود اوست، این  وجود انسان متشکل از بدن و روح

بدن و جسم انسان است که امکان زندگی در دنیا و تحقق هویت خویشتن را فراهم می نماید. از این رو تقابل 

که بر قبح و بدی بدن داللت دارد، بی معنا است؛ « طبیعت در برابر فطرت»، «غریزه در برابر روح»هایی مانند 

زیرا قابلیت های بدن نیز به معنای فرصت هایی برای تحقق نفس شمرده می شود و بر حسب چگونگی استفاده 

از این فرصت ها، ارزش گذاری می گردد. از سوی دیگر در هم تنیدگی نفس و بدن از تاثیر و تاثر عمیق این 

یفیت بیرونی و کیفیت بیرونی بر دو وجه از وجود انسان بر یکدیگر حکایت می کند؛ یعنی حاالت درونی بر ک

 (.150، ص 1387، 1حاالت درونی انسان اثرگذار است)باقری، ج 

با توجه به این مبنا می توان گفت اعمال مربوط به وجه بدنی و جسمی انسان در ارتباط و اتصال با 

ه نخست به نظر نفس و وجه دیگر وجود انسان است. امر جنسی یکی از امور مربوط به انسان است که در وهل

می رسد مربوط به وجه جسمانی و بدنی اوست. مبنای درهم تنیدگی نفس و بدن نشان می دهد این جنبه از 

وجود انسان از ابعاد دیگری چون ابعاد عاطفی، اجتماعی و ... برخوردار است که در تربیت و توجه به مساله 

 جنسی در انسان باید مورد توجه قرار گیرد.

 عقل .2-1-1

وانایی های و استعدادهای ویژه انسان، عقل است. عقل، قابلتی در نوع بشر است که می تواند یکی از ت

حقایقی فراتاریخی در مورد واقعیت های جهان را فهم کند. با این وجود حوزه اختیارات و توانایی های عقل 

د، مستلزم انسجام میان محدود به مساله شناخت نمی گردد و حوزه عمل را نیز در برگرفته و در صورت تام خو

 شناخت، عاطفه، انتخاب و عمل است.

قابلیت عقل ورزی در انسان از دو ویژگی مهم برخوردار است؛ نخست، محدودیت عقل در شناخت 

حقایق؛ بدین معنا که عقل قادر به شناخت و فهم حقایق در تمام عرصه های زندگی انسان نیست، اما نکته 

خود عقل می تواند تعیین کند در چه محدوده ای می تواند گام بردارد. ویژگی  مهم در این میان این است که

دوم ناظر به مخاطرات عقل و عقل ورزی مانند لغزش های فکری، انگیزه ها وگرایش های نادرست است. این 

ص دو ویژگی در عقل موجب می گردد، با وجود فراتاریخی بودن، عقل غیرتاریخی و دور از زمینه ها و خصای

فرهنگی و اجتماعی زمانه خود نباشد و از سوی دیگر نقادی در جریان عقل ورزی را ضروری می سازد، بدین 

معنا که عقل در تالشی دائمی به دنبال روشن ساختن حدود خود و حفظ سالمت جریان عقل ورزی از 

 (.153، ص 1387، 1مخاطرات ناظر به آن باشد)باقری، ج 



 

 

اه اسالمی، عقل ورزی به صورت خاصی از همبستگی نظر و عمل در وجود چنان چه بیان گردید در نگ

(، از این رو؛ تربیت و حرکت در حوزه امر جنسی مستلزم شناخت و 162انسان حکایت می کند)همان، ص 

فهم واقعیت های موجود در مورد امر جنسی و عمل بر مبنای شناخت و در صورت تام خود، مستلزم انسجام 

اطفه، انتخاب و عمل است، بنابراین در ارتباط با امر جنسی، نه تنها اندیشه و نظرورزی باید میان شناخت، ع

به حل مسائل عملی انسان کمک نماید، بلکه باید عمل در این حوزه نیز مبتنی بر نظر و اندیشه باشد. این 

و کمتر مرتکب  همبستگی کمک می نماید تا فرد از اندیشه های خود در موقعیت های عملی کمک گرفته

اشتباه گردد، از سوی دیگر با ارجاع فرد به نظر و اندیشه هنگام عمل، موقعیت تامل و فرانگری به وجود خود 

 و تصمیم گیری صحیح را فراهم می نماید.

 اراده و اختیار .3-1-1

زندگی انسان در جهانی است که تحت اراده و اختیار او نیست و قوانین آن از پیش تقدیر شده است؛ 

ی از تقدیرهای این جهان ناظر به اعمال انسان است؛ بدین صورت که اعمال انسان از اراده و اختیار او نشات یک

می گیرد، اما اراده و اختیار انسان، آزاد و بدون محدودیت نیست و فشارهای بیرونی و درونی در موقعیت های 

ر دهد، با این وجود نمی تواند اراده و اختیار مختلف می تواند میزان اراده و اختیار انسان را تحت تاثیر قرا

انسان را به طور کلی سلب نموده و در مجموع انسان موجودی صاحب اختیار به شمار می آید و بر همین 
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ودیت قرار دارد؛ از انسان در ارتباط با امر جنسی هم از جهت درونی و هم بیرونی تحت فشار و محد

جهت درونی، اقتضائات مربوط به خود میل جنسی و سن انسان به خصوص در دوران جوانی می تواند او را در 

برابر این میل و نیاز دچار محدودیت و ضعف نماید. از سوی دیگر امکان دسترسی سریع و آسان به محتوای 

ی می تواند محدودیت ها و فشارهایی در این خصوص جنسی و اشارات انبوه فضای واقعی و مجازی به امر جنس

ایجاد نماید. از این رو این مبنا، ضمن توجه و به رسمیت شناخت این محدودیت ها، از هسته مرکزی وجود 

انسان یعنی عاملیت و اراده و اختیار وی سخن می گوید و بیان می کند این محدودیت ها نمی تواند انسان را 

کرده و مجبور نماید و انتظار می رود در چنین شرایطی فرد بتواند تصمیم صحیح را  از حدود اختیار خارج

 اتخاذ و بدان عمل نماید.

 هویت جمعی .4-1-1

این مبنا به زندگی انسان در جامعه و رابطه فرد و جامعه و ماهیت آن ها می پردازد. دیدگاه های 

گرایانه افراطی قرار می گیرد. در این میان موجود در این زمینه در یک طیف از فردگرایانه افراطی تا جمع 

دیدگاه اسالمی، دو بعدی بودن موجودیت انسان را ذیل هویت فردی و جمعی به رسمیت می شناسد؛ هویت 

فردی ناظر به این معنا است که انسان با قرار گرفتن در جمع، در آن حل نشده و فردیت خود را از دست نمی 

جامعه را با تمرکز بر جمع مدنظر قرار داده و بیان می کند قرار گرفتن فرد  دهد. هویت جمعی، ارتباط فرد و

در جامعه و ارتباط با دیگران، او را در معرض دادوستد و هم هویتی با آنان و آثار ناخواسته ای قرار می دهد 
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ان یکی از ابعاد هویتی انسان مبین این معناست که برای تربیت صحیح پذیرش هویت جمعی به عنو

جنسی کودکان، نوجوانان و جوانان، ناگزیر از توجه به محیط و کنترل و پردازش آن متناسب با معنا و هدفی 

است که برای تربیت جنسی مدنظر قرار می دهیم. کنترل و پیرایش محیط متناسب با اهداف تربیت جنسی 

ر کدام از گروه های سنی مطرح شده از جهتی دارای اهمیت ویژه است؛ کودکان به دلیل سن خود از برای ه

توانایی درک و آگاهی بسیار کمی در فهم مسائل جنسی برخوردارند و هرگونه اشتباه می تواند آسیب های 

ل می گیرد و آنچه جبران ناپذیری به آنان وارد نماید، از سوی دیگر پایه های شخصیت فرد در کودکی شک

فرد در محیط می یابد، می تواند در سراسر زندگی فرد همراه وی باقی مانده و تمام شخصیت او را تحت تاثیر 

قرار دهد. دوره نوجوانی دوره اوج گرفتن و شکوفایی میل جنسی در انسان و کنجکاوی فوق العاده نوجوانان 

ط ضمن وجود میل و توانایی عمل در ارتباط با امر جنسی نسبت به این امر است، بنابراین عدم توجه به محی

ضمن آگاهی اندک و عدم آینده نگری صحیح می تواند موجب حرکت نوجوان در مسیرهایی گردد که به وی 

و دیگری آسیب رساند. در دوره جوانی قدرت تفکر و عمل فرد در سطح نسبتا خوبی است. با این وجود رها 

 سرعت حرکت وی در مسیرهای ناهماهنگ با اهداف تربیت جنسی گردد. کردن محیط می تواند موجب

اهمیت توجه به محیط به جهت گسترش فناوری اطالعات و سرعت و سهولت دسترسی به فضای 

مجازی مضاعف می گردد؛ ضمن این که باید یادآور شد توجه به محیط به معنای کنترل صددرصدی محیط 

یابی به محتوای ناهماهنگ با اهداف تربیت جنسی وجود دارد و تاکید  نیست و تحت هر شرایطی، امکان دست

 بر هویت فردی و عدم سلب اراده و اختیار انسان از این جهت است.

 محدودیت ها .5-1-1

بخش دیگر از توصیف انسان و ویژگی های او، ناظر به محدودیت های وجود انسان است. نکته مهم 

بدین معنا که ذکر محدودیت ها از جهت توبیخ انسان نیست،  در خصوص این مبنا، توصیفی بودن آن است؛

 بلکه در جهت تکمیل توصیف پازل وجودی انسان و شناخت هر چه بهتر او است. 

محدودیت ها ناظر به وجود انسان در چند دسته قرار می گیرند: دسته نخست، محدودیت هایی با 

ن است مانند ضعف جسمانی دوران کودکی، دسته دوم، دامنه کوتاه که مربوط به دوران معینی از زندگی انسا

محدودیت های با دامنه بلند که طول زندگی انسان را در بر می گیرد مانند ضعف نفس. از منظری دیگر، برخی 

محدودیت ها بالفعل و برخی دیگر بالقوه و آشکار شدن آنها وابسته به شرایط معینی است به عنوان نمونه 

های بالفعل انسان و بخل در هنگام خیر و نعمت از محدودیت های بالقوه وجود انسان آزمندی از محدودیت 
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وجه جنسی به عنوان یکی از وجوه وجود انسان، محدودیت هایی برای انسان ایجاد می نماید. چنانچه 

عالوه بر این به نظر می رسد انسان پیش از این اشاره گردید، ضعف نفس یکی از ویژگی های عمومی است. 

در ارتباط با امر جنسی در هر کدام از دوره های زندگی از محدودیت های خاصی در ارتباط با امر جنسی 

برخوردار است که آگاهی از آن ها می تواند موجبات حرکت صحیح را فراهم نماید. به عنوان نمونه اوج گرفتن 

وران نوجوانی با توجه به فراهم نبودن زمینه های پاسخگویی به این و شکوفایی میل و تخیالت جنسی در د



 

 

نیاز از محدودیت های درونی امر جنسی است. از سوی دیگر اشارات انبوه جنسی در فضای مجازی و واقعی 

 محدودیت ها و فشارهای بیرونی در ارتباط با این نیاز برای فرد ایجاد می نماید.

 گرایی واقع گرایانهمبانی معرفت شناسی؛ سازه  .2-1

نظریه های مطرح در ارتباط با جریان معرفت شناسی در دو سر یک طیف از واقع گرایی تا سازه گرایی 

و دانسته قرار می گیرند. نظریه های واقع گرا با تمرکز بر واقعیت، ذهن انسان را در جریان کسب علم منفعل 

راهم می آورد، بنابراین فکر یا نظریه صادق، باید از ویژگی بیان می کنند افکار انسان تصویری از واقعیت عینی ف

سازه های گرا، با تاکید بر نقش  دیدگاه هایمطابقت با واقعیت عینی برخوردار باشد. در سوی دیگر این طیف 

به طور مستقیم به واقعیت دسترسی ندارد و این دسترسی از  انسان ذهن در تجربه های انسان، بیان می کنند

که توسط ذهن انسان ساخته می شود و معیار علم، هماهنگی و انسجام  ازه هایی صورت می گیردطریق س

 سازه ها معرفی می گردد.

نمی توان دانش را امری صرفا اختراعی دانست و آن »باقری با انتقاد به هر دو جریان بیان می کند: 

نش را به منزله کسب آسان و زودیاب در را به طور کامل مجعول خود آدمی دانست... به عالوه نمی توان دا

؛ به عبارت دیگر طبیعت، ساختارهای خود را به آسانی در اختیار انسان قرار نمی دهد؛ از این رو «نظر گرفت

نیاز است انسان سازه های زبده تری برای دست یابی به ساختار واقعیت بیابد. بنابراین گرچه هدف دست یابی 

 .(126)همان، ص اما نهایتا علم از ماهیتی اکتشافی برخوردار است به ساختارهای واقعیت است،

 راهی میان این دو نظریه بر می گزیند در جریان معرفت شناسی، دیدگاههر دو  انتقاد ازباقری ضمن 

فراهم  ضمنو هر دو نظریه شواهد و نظریه صدق را در کسب علم مدنظر قرار می دهد؛ بدین صورت که شواهد 

هنگامی که نظریه مرجح »در باب واقعیت، نمی توانند از واقعیت حکایت کنند، بلکه  نظریه های مختلف آوردن

به کمک شواهد فراهم آمد، آن گاه می توان از مطابقت میان افکار و واقعیت های لحاظ شده در نظریه سخن 

 .  (170همان، ص )«گفت

ذهن وی به عنوان عالم به رسمیت شناخته می  بنابراین در سازه گرایی واقع گرایانه، نقش انسان و

شود و از آن جایی که واقعیت دیریاب و به آسانی در دسترس انسان نیست، این کار از طریق سازه هایی که 

ذهن می سازد، صورت می گیرد؛ بدین صورت که عالم از طریق شواهد، نظریه هایی برای شناخت واقعیت 

بر همین  ،نظریه مرجح یا به عبارت دیگر سازه های زبده تر معلوم می گرددفراهم آورده و مطابق این شواهد، 

 گفت عالم به افکار و سازه هایی مطابق واقع دست یافته است.مبنا می توان 

مطابق آنچه بیان گردید جمع آوری شواهد و فرضیه پروری از ارکان اساسی سازه گرایی واقع گرایانه 

رتباط با تربیت جنسی نیز این مساله از اهمیت ویژه برخوردار است و ضروری به شمار می آید؛ بنابراین در ا

است کار تربیت مبتنی بر مشاهده و ساخت نظریه های مختلف در باب واقعیت امر جنسی در مورد متربیان و 

 تشخیص نظریه مرجح باشد.

 

 



 

 

 . اکتشافی بودن علم1-2-1 

مورد توجه قرار می دهد و بیان می کند معلوم دارای این مبنا، علم و معرفت را با تکیه بر معلوم 

هویتی مستقل در هستی است و قابلیت شناخت و اکتشاف آن وجود دارد، از این رو، وجود ابزار شناخت در 
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و در واقع یکی از مجهوالتی به شمار می آید که قابلیت به مساله جنسی در انسان یکی از موضوعات 

علم در آمدن آن وجود دارد و در این راه می توان از ابزارهای شناخت استفاده کرد و اکتشافی بودن علم در 

ارتباط با امر جنسی مستلزم این است که نظام تعلیم و تربیت اطالعاتی در ارتباط با امر جنسی در اختیار 

وزان قرار دهد تا قادر به شناخت و فهم واقعیت مستقلی در وجود خود با عنوان نیاز جنسی گردند.. دانش آم

بنابراین، تعیین و تکلیف موضوعات مربوط به امر جنسی صرفا مبتنی بر نگاه ارزشی صحیح نبوده و باید عالوه 

واقعیت های بیشتری در این  بر توجه به مجموعه علم به دست آمده در این حوزه در صدد اکتشاف و شناخت

 حوزه گام برداشت. 

 . مطابقت علم با واقع1-2-2

این ویژگی مکمل مبنای اول به شمار می آید؛ در مبنای اکتشافی بودن علم به این موضوع اشاره شد 

که از منظر قرآن، معلوم ناظر به واقعیتی مستقل در هستی است که در پی کشف آن هستیم، از این رو، زمانی 

می توان از حصول علم سخن گفت که یقین داشته باشیم آنچه تحت عنوان علم حاصل شده با واقعیت مطابق 

است. حصول یقین در مورد مطابقت نه بر حالت روانشناختی عالم که ناظر بر کیفیت معلوم است؛ بدین صورت 

بار بخشی به علم می گردد؛ چرا که به گونه ای مدلل بتواند از احراز واقعیت حکایت کند. این کار موجب اعت

که در غیر این صورت و صرفا با تکیه بر اکتشافی بودن علم، هر درکی از واقعیت می تواند مساوی علم قرار 

گیرد، به همین دلیل مطابقت با واقع به نحو مدلل می تواند ما را از حصول درک نسبت به واقعیت مطمئن 
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ه با فراهم آمدن امکان دسترسی سریع و آسان به فضای مجازی و اطالعات اعم از درست و امروز

نادرست در زمینه امر جنسی نمی توان صرفا مبتنی بر ارزش ها با متربیان برخورد نمود، بلکه نیاز است همان 

د، در امر تربیت طور که در حصول علم به حصول یقین نسبت به مطابقت با واقع به نحو مدلل توجه می گرد

جنسی متربیان نیز این مبنا مورد توجه قرار گیرد و واقعیت ها و شواهد مربوط به امر جنسی در کنار ارزش 

های این حوزه ارائه گردد. این امر نه تنها اطمینان متربیان به نظام تعلیم و تربیت را افزایش می دهد، بلکه 

ل فکری و عملی فرد در این زمینه می گردد، از سوی دیگر موجب تشکیل ساختمانی محکم در ارتباط با اصو

هنگام قرار گرفتن در موقعیت های مختلف و متفاوت از فضای فکری موجود در نظام تعلیم و تربیت، با اتکاء 

بر شیوه حصول علم به ارزیابی شواهد جدید و رد و پذیرش آن ها اقدام می نماید، بنابراین می تواند به نحو 

 انتخاب و عمل نماید. صحیح تری

 

 



 

 

 . ابداعی بودن علم1-2-3

سازه »این ویژگی مبین بخش اول ایده اساسی باقری در خصوص معرفت شناسی اسالمی یعنی 

بودن نظریه معرفت شناسی اسالمی « واقع گرایانه»است. در مبنای اول یعنی اکتشافی بودن علم به « گرایی

مستقل در هستی است و در این مبنا علم با تاکید بر عالم مورد توجه  اشاره گردید؛ یعنی علم ناظر به واقعیتی

قرار گرفته و ابداعی است. به عبارت دیگر اگرچه طرحواره ها و سازه های ذهنی مختلف و متفاوتی توسط عالم 

ری، از یک واقعیت می تواند موجود باشد، اما طرحواره هماهنگ و متناسب با واقعیت، علم نامیده می شود)باق

 (.180، ص 1387، 1ج 

این مبنا، تالش انسان در جهت فهم واقعیت را به رسمیت می شناسد و یادآوری می نماید که تمام 

علم به صورت ساخته و پرداخته در اختیار انسان قرار ندارد و باید در جهت فهم و گسترش علوم مرتبط با 

نی بودن علم با توجه به سازه ها مبین توانایی حوزه تربیت جنسی تالش کرد. از سوی دیگر اشاره به ساخت

 انسان در فرضیه پروری برای ساخت علم است.

 . تناظر علم با نیازهای آدمی1-2-4

این مبنا ناظر به این معنا است که علم، در جهت پاسخگویی به نیازهای انسان اعم از نیازهای 

(. در این میان، یکی از نیازهای وجود 182، ص 1387، 1کنجکاوانه و نیازهای معمول و رایج است)باقری، ج 

انسان که دارای ابعاد جسمانی و نفسانی است، نیاز جنسی است و ضروری است انسان در جهت کسب علم در 

این زمینه گام بردارد و می توان گفت عالوه بر اینکه الزم است در هر جامعه دانشمندان و عالمان برای اکتشاف 

با نیاز جنسی و اقتضائات مطرح در دوره های مختلف زندگی تالش نمایند. از سوی و گسترش علم متناسب 

دیگر باید علم آموزی در نظام تعلیم وتربیت کشور متناظر با نیازهای آدمی از جمله نیاز جنسی و با در نظر 

ر حوزه امر گرفتن معیار مطابقت با واقع صورت گیرد. در این صورت زمینه رشد درک، فهم و عمل متربیان د

 جنسی فراهم می گردد.

 . سطوح مختلف تناظر علم با نیازهای آدمی1-2-5

علم با توجه به عالم و رتبه بندی نیازهای او، از سطوح مختلفی برخوردار است. در دیگاه اسالمی می 

 توان از سه سطح علم در تناسب با نیازهای انسان سخن گفت:

ت که مسب علم در این حوزه یا بی فایده یا مضر است مانند دسته نخست، نیازهای کاذب یا جانبی اس

 علم سحر.

دسته دوم، نیازهای حیاتی ذیل مجموعه نیازهای اساسی انسان است؛ یعنی نیازهای اساسی که در 

صورت عدم تامین و پاسخگویی، بقا و وجود انسان را به خطر می اندازد. روشن است که امروزه نیازهای ذیل 

وسعت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است؛ چرا که تنها زنده ماندن انسان شرط حیات تلقی نمی این دسته از 

گردد، بلکه کیفیت زندگی انسان نیز مهم است. از این رو مسائلی چون آلودگی هوا و آلودگی آب ها مرتبط با 

 نیازهای حیاتی انسان به شمار می آید.



 

 

از جای برآمدن( انسان و به ثمر «)رقاء»ا تعیین کننده دسته سوم، نیازهای اساسی که برآوردن آن ه

 (.182، ص 1387، 1نشستن اوست)باقری، ج 

با توجه به تقسیم بندی ارائه شده به نظر نمی رسد بتوان به این صراحت نیازهای اساسی انسان را به 

سیم بندی استفاده صورت دو دسته جدا از هم تفکیک نمود، هر چند می توان برای شناخت بهتر از چنین تق

کرد. اما وجود انسان از چنان یکپارچگی برخوردار است که هر کدام از نیازهای وی عمیقا با تعالی و برآمدن و 

به ثمر نشستن انسان مرتبط است. به عنوان نمونه چگونه می توان تعیین کرد نیاز جنسی جزء نیازهای اساسی 

انسان در این وجه به طور حتم به تعالی و شکوفایی وجود انسان حیاتی یا تعالی انسان است، چرا که بالندگی 

کمک خواهد کرد. مشکالت موجود در این حوزه می تواند حرکت انسان در جهت نیازهای متعالی را متوقف 

نماید. روشن است که سرکوب و سرپوش گذاشتن و انکار آنچه درون او می گذرد، تاثیری در حقیقت باطنی 

د، بنابراین زمانی می توان حقیقتا از تعالی اخالقی و معنوی انسان سخن گفت که در آن دسته وجود انسان ندار

از نیازهای اساسی که حیاتی به شمار می رود به جایگاه مناسبی برسیم. به همین جهت باقری بیان می کند 

ی از اولویت زمانی برخوردار اگر چه نیازهای اساسی تعالی از اولویت رتبی برخوردارند، اما نیازهای اساسی حیات

است. با این وجود به نظر می رسد نیازهای اساسی حیاتی انسان نیز از وجهی متعالی برخوردار بوده و باید از 

 این منظر بدان نگریسته شود.

است؛ بدین معنا که ضمن « جامع نگری به همه نیازها و هدایت آن ها»نکته دیگر در این خصوص، 

و پرهیز از علم آموزی در ارتباط با این نیازها در نظام تعلیم و تربیت رسمی، نیازهای  مهار نیازهای کاذب

اساسی اعم از حیاتی و تعالی به طور توامان و با توجه به واقعیت نیازهای انسان مورد توجه قرار گیرد)همان، 

جهت تکامل وجودی، ناروا (. از این رو توجه به نیاز جنسی بدون توجه به نیاز انسان برای حرکت در 197ص 

 و ناقص است.

 . پویایی علم1-2-6

علم به عنوان امری ابداعی توسط عالمان در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ساخته می شود، 

از این رو ضمن وجود ثبات علم با توجه به مسیر حصول آن، علم با توجه به شخص عالم از پویایی برخوردار 

، ص 1387، 1معرفتی علم در زمینه های مختلف می تواند متفاوت باشد)باقری، ج  است و به عبارتی ارزش

185 .) 

نقد »پویایی علم با توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی مختلف زمینه ساز فراهم آمدن امکان 

وره زمانی، است؛ چرا که عالوه بر تغییر واقعیت ها و علم با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر د« مداوم آموخته ها

(، از این رو نیاز است 198حساسیت ها و مسائل مطرح در هر دوره ای می تواند متفاوت باشد)همان، ص 

عالمان ضمن توجه به حقایق و ثبات علم، امکان نظرورزی و نقد مداوم داشته و موجبات حرکت صحیح در 

ایند. چنان چه امروزه با توجه به تعلیم و تربیت در وجه مختلف انسان از جمله تربیت جنسی را فراهم نم

گسترش فناوری اطالعات و از میان برداشته شدن مرزهای اطالعاتی، مسائل و چالش هایی در حوزه جنسی 

گروه های مختلف سنی مطرح است که نیاز است اندیشمندان با توجه به ارزش ها و حقایق حوزه جنسی، در 

 پی پاسخگویی به این آن ها برآیند.



 

 

 ارزش شناسی؛ سه سطحی بودن ارزش هامبانی  .3-1

ایده اساسی مطرح در حوزه ارزش شناسی، مساله سه سطحی بودن ارزش هاست که ذیل مبنای ثبات 

 و تغییر در ارزش ها توضیح داده خواهد شد.

 . اعتباری بودن ارزش ها و ناظر بودن آن ها به واقعیت1-3-1

، معنای وسیع ارزش که ناظر به جنبه های وجودی مفهوم ارزش می تواند دو معنا داشته باشد؛ نخست

یک موجود است و معنای دوم ارزش که معنای محدودتری است ناظر به اعتبارهای ادراکی یک موجود نسبت 

به امور مختلف است. به این ترتیب مبتنی بر ادراک آدمی در عرصه های مختلف، باید ها و نبایدها شکل می 

عنای دوم ارزش ها به این موضوع می پردازد که ارزش ها اعتباری و از وجهی ذهنی گیرد. این مبنا مبتنی بر م

برخوردارند. اما اعتباری بودن ارزش ها، آن ها را تا حدی ذهنی نمی گرداند که مبتنی بر سلیقه صرف شخصی 

طلق می توان از یا قرارداد افراد باشد، بلکه با مراجعه به معنای اول ارزش یعنی نسبت موجود با منبع خیر م

حقایق یا واقعیت هایی سخن گفت که پشتوانه و تکیه گاه اعتبار ارزش برای امور قرار می گیرند؛ از این رو 

ارزش ها در عین اتکاء بر حقایق، اعتباری هستند و همین امر ما را از نگاه های ذهن گرایانه و عین گرایانه 

 (.205، ص 1387، 1افراطی دور می کند)باقری، ج 

مطابق این مبنا، اگر چه ارزش ها از وجهی اعتباری و ذهنی برخوردارند اما به لحاظ وجودی متکی بر 

پشتوانه ای حقیقی است؛ از این رو نباید به درک امری به عنوان ارزش توسط انسان کفایت اکتفا نمود بلکه 

پشتیبان آن امر را درک زمانی فرد به کمال و تغییرات عمیق وجودی نایل می آید که بتواند حقیقت 

(. توجه به این مبنا در ارتباط با امر جنسی می تواند کمک شایانی به تحقق اهداف 226نماید)همان، ص 

تربیت جنسی نماید؛ چرا که عصر حاضر با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اطالعاتی و ارتباطاتی خود می 

هماهنگ یا موافق ارزش های اسالمی در این زمینه نمی تواند ارزش ها و حقایق پشتیبان آن ها را که لزوما 

باشد، در اختیار متربیان قرار می دهد و حرکت نظام تعلیم و تربیت رسمی مبتنی بر درک ارزش ها بدون 

 پشتیبان آن ها، تاثیری بر آن ها نداشته یا چنان سطحی است که به زودی ناپدید می شود.

 . ثبات و تغییر در ارزش ها1-3-2

زش ها با توجه به مطلق یا نسبی بودن از ویژگی ثبات یا تغییرپذیری برخوردارند. از این جهت می ار

 توان  از دو نوع ارزش سخن گفت؛ 

دسته نخست، ارزش های مطلقی چون ایمان به خدا که به صورت مطلق و تحت هر شرایطی، ارزش 

 هستند و تحت تاثیر هیچ چیزی قرار نمی گیرند.

، ارزش های مشروط، یکزش های غیرمطلق که خود ذیل دو دسته قرار می گیرند، دسته دوم، ار

بدین معنا که برخی امور مشروط به شروط و در حدود خود همواره ارزش هستند، بنابراین این ارزش ها، نسبی 

محسوب می گردند یعنی نسبت به حدود تعیین شده ارزش هستند. از سوی دیگر مادامی که حدود مذکور 

ین نسبی بودن، از ثبات وجود داشته باشد، از ثبات برخوردار بوده و ارزش هستند. به همین جهت در ع



 

 

، یعنی ارزش هایی که در طول زمان ارزش های متغیر، دومبرخوردارند و محدود به زمان خاصی نمی گردد. 

دگرگون شده و از اعتبار تاریخی برخوردار است، یعنی امری که در زمانی ارزش محسوب شده، می تواند در 

 زمان دیگری، ارزشمندی خود را از دست بدهد.

رزش ها از یکدیگر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ چرا که عدم تفکیک ارزش های تمیز ا

مطلق از غیرمطلق می تواند سبب تعمیم ارزش به تمام موقعیت ها گشته و مشکالتی را بار آورد. از سوی دیگر 

امر محدودی، متغیر عدم تفکیک ارزش های متغیر و مشروط از یکدیگر نیز می تواند موجب مغالطه گردد و هر 

 (.209، ص 1387، 1در نظر گرفته شود، در صورتی که با یکدیگر متفاوتند)باقری، ج 

این مبنا، ایده اصلی معرفت شناسی اسالمی از منظر دکتر باقری و بسیار مرتبط با تربیت جنسی 

وجه تفکیک ارزش است، چرا که در باید در عین توجه و حرکت بر مبنای ارزش های مطلق در این حوزه، مت

های مطلق از غیرمطلق و تسری احکام این ارزش ها به محدودیت های محدود و متغیر بود، زیرا عدم رعایت 

این موضوع می تواند آسیب های فراوانی به گروه های سنی مختلف در جامعه و خانواده ها وارد نماید. از سوی 

مناسبی برای فهم حقایق و واقعیت های مربوط به امر  دیگر با اتکا بر مبنای اول می توان گفت، باید تالش

جنسی صورت گیرد تا ناآگاهی و عدم اشراف بر واقعیت، باید ها و نباید ها را جابجا نکند. به عبارت دیگر یکی 

از نتایج توجه به این مبنا و معیار قرار دادن آن در عرصه عمل، درک سلسله مراتبی از ارزش هاست؛ بدین 

چنین درکی، برخی از ارزش های مطرح در تربیت جنسی به عنوان ارزش های مطلق در راس هرم  معنا که با

سامان بخش اعمال و افکار  ،ارزشی زندگی فرد قرار می گیرد و برخی ارزش ها در محدوده شروط و حدود خود

ای تغییر نظر و عمل فرد در ارتباط با امر جنسی می گردند. ضمن اینکه فرد قابلیت پویایی و پذیرش ذهنی بر

 خود بر مبنای ارزش های متغیر را کسب می نماید و بدین ترتیب از به دام افتادن در تعصب مصون می ماند.

 . کرامت انسان1-3-3

انسان به سبب انسان بودن و برخورداری از هدایایی چون عقل و فطرت از جانب خداوند به ذاته از 

ری جانبی که انسانیت وی را تحت الشعاع قرار نمی دهد، بر کرامت وی کرامت و بزرگی برخوردار است و هر ام

 اثرگذار نیست مانند رنگ، نژاد، جنسیت، ثروت، نوع زبان و فرهنگ، زشتی و زیبایی یا نقص عضو.

از دیدگاه ارزشی اسالمی، کرامت نه ارزشی مطلق که ارزشی مشروط است یعنی مادامی که انسان در 

ماند و با ارتکاب اعمالی، آن را نیاالید، از کرامت برخوردار است. در غیر اینصورت ضمن از مقام انسانیت باقی ب

 (.213، ص 1387، 1دست دادن جایگاه کریمانه به خواری دچار می گردد)باقری، ج 

درک و شناخت انسان از خود به عنوان موجودی کریم و صاحب منزلت به همراه توجه به قابلیت از 

جایگاه فرد را نسبت به حفظ شان وجودی خود متنبه می سازد، به همین دلیل انتخاب و دست رفتن این 

عمل فرد در ارتباط با امر جنسی باید به گونه ای باشد که کرامت وی تحت الشعاع قرار نگیرد. از سوی دیگر 

م است برخورد افراد از آن جایی که تمام انسان ها در برخورداری از این جایگاه با یکدیگر مساوی هستند، الز

با یکدیگر و حرکت نظام تعلیم و تربیت رسمی در برخورد با دانش آموزان و وجوه وجودی آنان از جمله امر 

 جنسی دایر مدار حفظ کرامت انسانی آن ها باشد.



 

 

 . آزادی1-3-4

اعمال آدمی »مبنای آزادی ضمن آزاد دانستن انسان از معنای خاصی از آزادی سخن می گوید، 

گامی تامین کننده آزادی وی است که با مالحظه  های عقالنی و اخالقی همراه باشد و زندگی خوبی را هن

(. بنابراین انسان به عنوان مجموعه ای پیچیده از نیازها و سائق های 218، ص 1387باقری، «)فراهم آورد

 درونی، موجودی آزاد به شمار می آید. 

اسالمی مانع از مجاز دانستن پاسخگویی به هر کدام از  معنای خاص آزادی در نگاه ارزش شناسی

نیازها و سائق های انسان است؛ چرا که برخی از این نیازها کاذب بوده و باید مهار گردد و برآوردن آن ها گرچه 

ممکن است به آزادی دیگران آسیبی وارد ننماید، اما می تواند فرد را در اسارت محدودیت ها و ناآگاهی های 

خود نگاه دارد. به همین دلیل وجوهی از رهایی در حدود معنای آزادی قرار می گیرند که بتواند موانع  وجود

 رشد انسان را از میان برداشته و موجبات نیل تصویر مطلوب از انسان را فراهم نماید. 

ارزشی در نهایت می توان گفت آزادی انسان در نگاه اسالمی مستقل از مفهوم زندگی خوب و مفاهیم 

نبوده و در کنار آن تعریف می گردد و برخالف دیدگاه های لیبرال که آن را صرفا از وجه سلبی و به معنای 

، 1فقدان موانع بیرونی برای تحقق خواست فرد تعریف می کنند، از وجهی ایجابی برخوردار است)باقری، ج 

 (.214، ص 1387

نی بر اختیار و اراده فرد و به عبارتی آزادی انسان چنانچه می دانیم، تربیت نه حرکتی اجباری که مبت

است. مطابق آنچه در تعریف آزادی از منظر اسالمی بیان گردید، انتظار می رود متربیان ضمن توجه به نیازها 

و سائق های وجودی خود از جمله نیاز جنسی، در جهت رشد و تحقق تصویر انسان متعادل متکامل بر اساس 

می گام بردارند. به همین جهت نظام تعلیم و تربیت با اقدامات خود، مقدمات فراهم آمدن مفاهیم ارزشی اسال

 چنین نگرش و عملی در متربیان را فراهم می سازد.

 . عدالت1-3-5

عدالت به لحاظ ارزشی امری اعتباری اما ثابت و پایدار است. مفهوم عدالت در این مبنا مرتبط با حق 

عدالت به معنای تامین حقوق افراد تعریف می گردد. از این رو در خصوص معیار و حقوق افراد و برقراری 

عدالت باید با توجه به حقوق افراد تصمیم گرفت. در مواردی که افراد از حقوق برابر و یکسان برخوردارند، 

رخوردارند، برقراری عدالت متضمن برابری میان افراد است اما زمانی که افراد از حقوق متفاوت و نابرابر ب

برقراری عدالت متضمن نابرابری میان افراد است؛ چرا که هر کس متناسب با حق خود دریافت خواهد کرد. 

برابری افراد در برابر قانون از موارد تحقق عدالت بر مبنای برابری و برخورداری بیشتر شخص با تالش و کوشش 

 (.218، ص 1387، 1ری، ج بیشتر از موارد تحقق عدالت بر مبنای نابرابری است)باق

مبتنی بر مبنای عدالت و در ارتباط با امر جنسی می توان گفت اگر تحقق عدالت در مواردی مستلزم  

نابرابری نابرابری افراد باشد، در این صورت چنان چه علم و واقعیت ثابت می نماید زن و مرد و خود زنان و 

اوت هستند، برقراری عدالت ایجاب می نماید هر کس مردان در کیفیت و کمیت امر جنسی با یکدیگر متف

 متناسب با دارایی خود برخوردار گردد.



 

 

 . زیبایی و ارزش زیبایی شناختی1-3-6

متون اسالمی از دو معیار عینی و ذهنی در ارتباط با زیبایی سخن می گویند؛ معیار عینی، ناظر به 

زیبا می گرداند و به عبارتی زیبایی شی مبتنی بر حقایق چیز زیبا خود از ویژگی هایی برخوردار است که آن را 

و واقعیت هایی در آن است، در حالی که معیار ذهنی مبین نقش ادراک و ادراک کننده در زیبایی است. عالوه 

بر این دو، می توان مالحظه هایی از توجه متون اسالمی به عنصر غایت برای زیبایی پیدا نمود. گرچه این 

ی توان به صورت قاطع به عنوان معیاری برای زیبایی شناختی در نظر گرفت، اما می تواند در مسائل معیار را نم

انسانی، میان زیبایی و خیر و اخالق ارتباط برقرار سازد. چنانچه در قرآن، کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک 

 (.224، ص 1387، 1بسیار زیبا در ازدواج معرفی می گردد)باقری، ج 

فردی به خودی خود به عنوان ادراک کننده، از درکی نسبت به زیبایی امور برخوردار است، اما با هر 

توجه به معیار عینی زیبایی و عنصر غایت می توان ذائقه افراد نسبت به زیبایی را اعتال بخشید)همان، ص 

ه باشد و با حرکت صحیح (. این مساله در ارتباط با امر جنسی می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری داشت231

نظام آموزش و پرورش می تواند موجب تحول نگاه متربیان از ارضاء صرف نیاز جنسی به توجه به این نیاز با 

توجه به معیارهای زیبایی شناختی گردد. این معیارها می تواند شرایط روحی، آثار اجتماعی و موقعیت 

که فرد برای احترام به خود و رغبت درونی انسان نسبت به  پاسخگویی به این نیاز را در برگیرد، به گونه ای

 زیبایی، شرایط مناسب را فراهم نماید.

 مبانی نظری اسالمی در جدول زیر به طور خالصه آمده است:

 نگاهی به مبانی نظری اسالمی در تربیت)جنسی( :(1-2جدول)

 

 

 

 

 

مبانی نظری 

 تربیت اسالمی

 

 

 مبانی انسان شناسی؛

 انسان به منزله عامل 

 
 درهم تنیدگی نفس و بدن -

 عقل -

 اراده و اختیار -

 هویت جمعی -

 محدودیت ها -

 

 

 

 مبانی معرفت شناسی؛ 

 سازه گرایی واقع گرایانه

 
 اکتشافی بودن علم -

 مطابقت علم با واقع -

 ابداعی بودن علم -

 تناظر علم با نیازهای آدمی -

سطوح مختلف تناظر علم با نیازهای  -

 آدمی

 علمپویایی  -



 

 

 

 

 

 ؛مبانی ارزش شناسی

 سه سطحی بودن ارزش ها 

 
اعتباری بودن ارزش ها و ناظر بودن  -

 آن ها به واقعیت

 ثبات و تغییر در ارزش ها -

 کرامت انسان -

 آزادی -

 عدالت -

 زیبایی و ارزش زیبایی شناختی -

 

 

تربیت جنسی در بنا بر آن چه با مرور پیشینه تربیت جنسی آمد، تاکنون مبانی نظری اسالمی ویژه 

کشور تدوین نگردیده و این پژوهش تالش می نماید گام کوچکی در جهت روشن نمودن مسیر این حرکت 

، از پژوهشی با عنوان فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران)باقری، ین دلیل در مبانی نظریبردارد. به هم

رصه های تربیت و از جمله تربیت جنسی انسان ( بهره برده ایم. چنان چه این مبانی در تمام ع1387، 1ج 

 روشن کننده مسیر است.

، و بیرونی مبانی ارائه شده توسط باقری، انسان را در عین درگیری و کشاکش میان نیروهای درونی

موجودی عامل معرفی می نماید. از سوی دیگر در جریان معرفت شناسی، ضمن به رسمیت شناختن واقعیت 

در ارزش شناسی  ان به عنوان عالم با سازه های ذهنی، به ساخت علم مبادرت می ورزد.مستقل بیرونی، انس

 ضمن ابتناء بر حقیقت، ارزش ها از ماهیتی اعتباری برخوردارند و می توانند مطلق، مشروط یا متغیر باشند.

 . نگاهی فلسفی به رویکردهای مطرح جهانی در تربیت جنسی2

میل جنسی است. از این  یت جنسی متاثر از نوع نگاه ما بهظر به تربراهکارها و دستورالعمل های نا

رو در این بخش، ابتدا نگاه فیلسوفان به میل جنسی بررسی شده و دو نوع متافیزیک خوش بینانه و بدبینانه 

 به میل جنسی تبیین می گردد.

زمینه تربیت جنسی رانه و تربیت جنسی جامع در ادپرهیزمامروزه دو رویکرد اصلی تربیت جنسی 

مطرح است. از این رو برای فهم بهتر این رویکرد ها با مراجعه به گزارش تیفانی جونز به معرفی چهار گرایش 

سپس  موجود در زمینه تربیت جنسی می پردازیم تا زمینه های طرح این رویکردها و مبانی آن ها روشن گردد.

  .تبیین می گردداین دو رویکرد اصلی 

 فیلسوفان به میل جنسی نگاه. 2-1

ارزیابی اخالقی ما در مورد فعالیت های جنسی بسته به نوع نگاه ما به میل جنسی متفاوت خواهد 

 دبینانه و خوش بینانه قرار دارد.بود. نظر فیلسوفان در ارتباط با میل جنسی در دو سر طیف نگاه ب



 

 

و گاه  3، امانوئل کانت2چون آگوستیندر این دسته فیلسوفانی »   :1بدبینی جنسی متافیزیکیالف. 

تقریبا همیشه چنانچه ضروری نباشد، با  را میل و فعالیت جنسی این نگاه جای می گیرند. 4زیگموند فروید

و اهداف  ناینان ذات و نتایج عمل و تحریک جنسی را در تناسب با شا .نمی داندشان و مرتبه انسانی متناسب 

 خطری برای هارمونی زندگی متمدنانه دانسته ورا رو میل جنسی و ارضای آن  عالیه انسان نمی بینند. از این

رفتار اخالقی و انسان های دیگر و  برای ، بلکهروابط مناسب به عنوان یک تهدید جدی نه تنها برای آن را

 .می دانندهمچنین به همان اندازه تهدیدی برای بشریت 

عجیب قلمداد کرده که عالوه بر تحرک و فعالیت این نگاه به میل جنسی، رابطه جنسی را امری 

در ارتباط  غیرارادی و غیرقابل کنترل شخص، هر طرف تمایل به استفاده و تسلط بر بدن شخص دیگر دارد.

کاهش پیدا کرده و همین امر میل جنسی  ء مقابل به بدن او و استفاده از آن مانند شی یت طرفشخصجنسی، 

 .نمایدبد می  را بدل به امری پلید و ذاتا

در ذات غریزه جنسی این نکته نهفته است که آن که به شخص دیگری از به عبارتی می توان گفت 

بل از عمل جنسی چه ق ،می بیند نه یک انسان ء نظر جنسی عالقه مند است در واقع او را به صورت یک شی

معرض از دست دادن شخصیت شخص مقابل هم با هدف به دست آوردن رضایت وی، در و چه بعد از آن ... 

به نظر می رسد گونه های مشخصی از دستکاری و اغفال)اغواگری( جزء مقدمات الزم عمل جنسی  خود است.

. در واقع جنسیت ما تهدیدی است ئله قسمتی از ذات عمل جنسی است..با شخص دیگر است و عموما این مس

جنسی گیر افتاده است در آستانه از دست دادن علیه هویت و شخصیت سایرین. کسی که در چنگال غریزه 

کسی که به خواسته جنسی شخص دیگری پاسخ می دهد خود  ،شخصیت و هویت خویش است... عالوه بر این

را به ابزاری در دست او تبدیل می کند...آنها که وارد یک فعالیت جنسی می شوند خودشان را به طور رضایت 

نند برای دیگری آن هم فقط بخاطر لذت جنسی. بنابراین هر دو خودشان را مندانه ای تبدیل به اشیایی می ک

 (.2009، 5سوبل) «به سطح حیوانات کاهش داده اند

، پلید می این نگاه، میل جنسی را به جهت تنزل دادن انسان به مرتبه حیوانی و تبدیل انسان به شی

در  به جهت کارکرد ویژه آن در فرزندآوری، را فعالیت جنسی» قلمداد کرده وپست را ند و لذت جنسی دا

 یفعالیت د.، اخالقی می دانو برای تمام عمر به صورت تک همسری ارتباط با جنس مخالف و در قالب ازدواج

تنها همین بعد تولید مثل است که  . از این دو،موجب تولید مثل و هم باعث ایجاد لذت می شود جسمی

به جنسیت پاک  جنسی مانعی برای رسیدن بال لذت بودن در امرنبه د پرمعنی است و به آن ارزش می دهد.

و اخالقی است و این همان چیزی است که نباید با آن موافقت بشود و نباید این عمل بخاطر لذت جنسی 

انجام گیرد. لذت جنسی حداکثر ارزش ابزاری دارد زیرا ما را به انجام کاری که تولید مثل نتیجه اصلی آن 

 .(همان)«ییج می کند، تهاست

                                                           
1 Metaphysical sexual pessimists 
2 St. Augustine 
3 Immanuel Kant 
4 Sigmund Freud 
5 Soble, Alan  



 

 

)در برخی کارهایش(، 2افالطوندر این دسته فیلسوفانی چون »: 1خوش بینی جنسی متافیزیکیب. 

 نگاه این گروه به میل جنسی متضمن و بسیاری از فیلسوفان معاصر قرار می گیرند. 3گاه فروید، برتراند راسل

 به عنوان تمایالت جنسی را این نگاه .تسنینگرش پلید یا مضر و نفرت انگیزی به تمایالت جنسی  نوع هیچ

منجر به خوشبختی انسان  او که می تواند بدون کاستن از توانایی عقالنییکی از ابعاد بی ضرر وجود انسان 

ه جهت نقشی که می تواند در رساندن بو به جای ترس از توانایی جنسی آن را  ، به رسمیت می شناسندگردد

 د.بختی و شادی داشته باشد، می ستایانسان به درجات عالی خوش

تبادل لذت با  معتقد است این نگاه فعالیت جنسی را موجب لذت همزمان خود و دیگری می داند و

باعث تحکیم روابط انسانی و ایجاد احساس عاطفی بیشتر ایجاد حس سپاسگزاری و عالقه طرفین نسبت به هم 

به عنوان  لذت جنسی در این نگاه به رسمیت شناختن نسیباب میل جبه عالوه مهم ترین نکته در  می شود.

داشته بلکه ذاتا در این نگاه لذت جنسی، صرفا ارزش ابزاری ن جمله حقوق انسان است. امری ارزشمند و از

زندگی شایسته و پاک می  زدواج و هدف فرزندآوری نمی گردد، بلکهامحدود به قلمرو ارزشمند تلقی گشته و 

 .(همان)«گیرد بر تواند طیف وسیعی از انواع روابط جنسی را در

، ء کاهش شخصیت انسان به مرتبه حیوانی و تبدیل او به شی میل جنسی را به دلیل نگاه بدبینانه

دت باید توسط هنجارهای اجتماعی که درونی شده اند، به شمعتقد است میل جنسی  ذاتا پلید می داند و

اما نگاه خوش بینانه معتقد است میل جنسی به خودی خود منجر به ابتذال و پستی نمی گردد  محدود شود

از این رو نگاه بدبینانه ارتباط  و اغلب نیز این چنین است. باشدو طبیعت و ذات آن به آسانی می تواند روحانی 

همسری می پذیرد، در صورتی که نگاه خوش جنسی را تنها با جنس مخالف و در قالب ازدواج و به صورت تک 

 ،بدون محدود کردن به قلمرو را بینانه با اصالت بخشیدن به لذت جنسی، طیف وسیعی از انواع روابط جنسی

  .ازدواج مجاز اعالم می کند

رویکردهای ناظر به تربیت جنسی صرفا در یکی از این دو دسته قرار نمی گیرد، بلکه این دو نگاه دو 

که می  متصور است های دیگریو در میان این دو، رویکرد اندرویکرد های ناظر به تربیت جنسی  سر طیف

نمونه می توان نگاه خوش بینانه به میل جنسی داشت اما  عنوانبه نزدیک باشد.  سر طیف دو تواند به یکی از

  ت قائل بود.قائل به رعایت هنجارهای اجتماعی در ارتباط با میل جنسی بود و برای آن محدودی

 در زمینه تربیت جنسیرویکردهای موجود  .2-2

ت رویکرد های موجود در زمینه تربیت هتر دو سند تربیت جنسی آمریکا و یونسکو، شناخبرای فهم ب

و گفتمان  در زمینه تربیت جنسی از چهار رویکرد (2011)در پژوهشی 4تیفانی جونزاست.  یاری کنندهجنسی 

 یاد می کند: های ذیل این رویکردها

                                                           
1 Metaphysical sexual optimists 
2 Plato 
3 Bertrand Russell 
4 Tiffany Jones 



 

 

 1رویکرد محافظه کار . 1-2-2

. و تمرکز داردبر انتقال ارزش های جنسی حاکم )مسلط( به دانش آموزان تاکید  محافظه کار رویکرد

خداوند، قدرت سیاسی یا فرهنگی،  مانندتوسط یک مرجع قدرت خارجی  به صورت پیشینیاین ارزش ها 

تعیین شده اند و می توانند برآمده از مذهب یا عقاید سکوالر باشد. در این گرایش هر آنچه ارزش های جنسی 

چنین اقتداری در نهادها و شخصیت های  اشکالمسلط را تهدید کند، یک مسئله جنسی محسوب می گردد. 

ی مذهبی، مدارس و دانشگاه ها، متخصصین پزشکی، نهادهای سازمان هابر آمده از وضع موجود از جمله 

 ، انعکاس می یابد.والدین و علمی و روانپزشکان

جنس، جنسیت و امر جنسی در یک دو قطبی متضاد که یک طرف آن زن و طرف ، در این رویکرد

عناوینی چون با  تنوع و گوناگونی های فراتر از این مدل شده وتعریف  دیگر آن را مرد تشکیل می دهد،

لگوهای ا بنابراین با اینکه می شود. و رد توصیف بیماری، خواسته های شیطانی، سفسطه یا انتخاب اشتباه،

)جونز، شته می شودابه تولید مثل منجر می شود، مشروع انگ که از آنگوناگون هستند اما تنها شکلی  ،جنسی

2011.) 

« پیش از ازدواجپرهیز »گفتمان  ،این رویکرداز گفتمان های مطرح ذیل یکی مطابق گزارش جونز، 

روابط جنسی خارج و پیش از ازدواج موجب احساس گناه، افسردگی، بیماری  گفتمان، بر اساس این. ستا

های مقاربتی و از دست دادن روابط خوب پس از ازدواج خواهد شد. تاکید بر نقش های زنانه و مردانه و پرورش 

  .ت مذهبی از اجزای اساسی این رویکرد تربیتی می باشدآن ها، زهد اخالقی و دستورا

  2رویکرد لیبرال .2-2-2

جنسی، حقوق جنسی فردی و  ارتباط با امراین رویکرد، طرفداری از آزادی فردی در  محوریمفهوم 

لذت به همراه سرگرمی در کنار مهارت های و  انتخاب فرد بر آزادی ، به همین دلیلاست تصمیمات افراد

که فردیت شخص در  بروز می کند هنگامی ، مساله جنسیاین رویکرد. در انتخاب و مذاکره تاکید می گردد

، به عبارت دیگر منبع نگرددمنتقل می شود، لحاظ  ویآموزش ها و دانش های جنسی که به ی  مجموعه

 اقتدار به اراده و خواست فرد انتقال می یابد.

 –مبتنی بر همان الگوی دوقطبی زنانه  در درجه اول در این رویکرد، جنس، جنسیت و امر جنسی

وجود چنین الگوهای متفاوتی، الگوی اولیه را از بین  وجود دارد.نیز ا گوناگونی فراتر از این الگو ام است مردانه

نسیتی میل و روابط جنسی و نقش های ج نسبت بهفهم منعطف تری  گاهمی دهد این دید نمی برد، بلکه نشان

 بر این اساساست؛  3دارد. علت این امر در نظر گرفتن امور جنسی به عنوان بخشی از فرآیند خودشکوفایی

هدف، برقراری توازن میان ارزش ها، نتایج احتمالی و مسئولیت پذیری است به طوری که منجر به توسعه 

مانند ازدواج، سقط جنین  یموضوعات در این رویکرد،همچنین  برنامه ای پایدار برای امور جنسی شخصی باشد.

 .(144همان، ص «)و یا ارتباط میان هم جنس خواهان، مالحظاتی ناظر به فرآیند فردی است نه اجتماعی
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. در گفتمان جامع ذیل این گرایش قرار گرفته است« تربیت جنسی جامع»در گزارش جونز گفتمان 

پیشگیری از بارداری، روش های خویشتن داری موضوعاتی چون آناتومی جنسی، تولید مثل ، روش های 

هم جنس گرایی مورد توجه قرار می گیرد.  ی،حفظ ارتباطات جنس و جنسی، بیماری های مقاربتی، گسترش

 زمینه موضوعات جنسی وجود ندارد. در این گفتمان صحبتی از گناه یا محدودیت های اخالقی و دینی در

  1رویکرد انتقادی .3-2-2

 تاشرایطی فراهم آورد و می کوشد  عدالت و برابری در جامعه استبه دنبال ایجاد  ادیانتق رویکرد

هم جنس  از جملهها اقلیت های جنسی ه د. یکی از این گرونشنیده شو ،گروه های در حاشیه قرار گرفته

تا به طور فعاالنه در مقابل ارزش  فراهم می نمایددانش آموزان این امکان را  رایاین دیدگاه ب هستند. نگرایا

مساله جنسی معطوف به نابرابری  مذکور د. در دیدگاهناحساس مسئولیت کن ،های مسلط جامعه در امور جنسی

توجیهات سنتی درباره امر همچنین گروه های در حاشیه قرار گرفته و غیر مسلط جامعه است.  و اجتماعی

 می شود. نقد ه،به گروه های به حاشیه رانده شد ربوطم جیهاتدر عوض دالیل و تو نشده وجنسی پذیرفته 

اما  ردهمان الگوی زن و مرد وجود دادرجنس، جنسیت و امر جنسی در نگاه اول در این رویکرد، 

مورد پشتیبانی قرار می گیرد. این الگوها دارای ارزشی برابر با الگوهای نیز شکل های خاص تنوع ورای این مدل

بوده و نیاز به سرمایه گذاری آموزشی مضاعف دارند تا از رفتار منصفانه با اینان اطمینان حاصل گردد.  سنتی

الگوهای جنسی جدید در مورد بدن بازاندیشی می شود و دیگر بدن تنها منبعی برای تولید مثل یا همچنین 

دیتی سیاسی داشته و خواسته رابطه جنسی سنتی یا دارای جنبه های روحی یا معنوی نیست، بلکه بدن موجو

ها، لذت ها و نسبت هایش همه در روابط قدرت وجود دارد. داشتن رابطه جنسی به دالیل متفاوت و اشکال 

 (.151، ص 2011جونز، «)گوناگونی می تواند شرایط اجتماعی و روابط قدرت را متاثر کند

بط جنسی را می پذیرد، اما مبنای تنوع الگوهای مربوط به روا ،مانند رویکرد لیبرالهاین رویکرد 

گروه های در حاشیه و غیرمسلط   ه نفع، توجه به ساختار قدرت و بر هم زدن آن بمذکور پذیرش در رویکرد

از تفاوت ها و فعالیت دانش  جهت برقراری عدالت و برابری در جامعه است، از این رو ،مانند هم جنس خواهان

 حمایت می کند. ،جتماعی خاص مربوط به امور جنسی و هویت جنسیآموزان در جامعه در زمینه مزایای ا

و « فمینیسم رادیکال»، «فرویدیسم رادیکال»برخی از گفتمان های مطرح ذیل این گرایش، 

است. فمینیست های رادیکال، این رویکرد را در ارتباط با مسائل زنان بازتعریف می کنند « فمینیسم فرهنگی»

ه توسط نهادهایی چون ازدواج، دگرخواهی جنسی اجباری و مفهوم مادری کنترل و و تولید مثل انسان را ک

 هستند جامعه پذیر شده اند، به شدت مورد نقد قرار می دهند. اینان به دنبال بازتعریف ساختارهای اجتماعی

مرد به نحوی مستقل از مردان، ارتباط جنسی زنان با یکدیگر و ارتباط زن با  که در آن لذت جنسی به گونه ای

 که شخصیت زنانه او حفظ گردد، مورد حمایت قرار گیرد.

 

                                                           
1 Critical 



 

 

 1رویکرد پست مدرن .4-2-2

این دیدگاه وجود هرگونه . در تربیت جنسی است زمینه این رویکرد جدیدترین گرایش موجود در

تاریخی خاص قابل فهم  -نقد شده و هر حقیقتی در چهارچوب یک نظم فرهنگی ،حقیقتی فراتر از فرهنگ

می شود. چهارچوب ها و موقعیت های تحلیل  ،و واقعیت 2مفاهیم حقیقت، اقتدار در رویکرد مذکور است.

چشم اندازهای چندگانه در مورد یک موضوع  متفاوتی برای جنس، جنسیت و امر جنسی بررسی می شوند و

، سپس یک رویکرد انتقادی ساختارزدایانه اتخاذ می گردد تا حقایق یا پیش فرض می شوددریس یا دانش ت

ا گفتمانی هر زمان یا فرهنگی روشن گردد. درنتیجه مساله جنسی ، دام حقایق فرهنگی یهای هژمونیک 

 .هژمونیک است

د ایی سعی می کنبا ایجاد سوال ه به عنوان یک ساختار شکن عمل می کند و معلمدر این رویکرد 

د نآگاه شو آنانبرای دانش آموزان در ارتباط با نظم حاکم ایجاد کند تا  یانگیزبروضعیت تناقض آمیز یا سوال 

که به وسیله گفتمان های فرهنگی غالب حمایت می  یتوسط مجموعه ای از ذهنیت های متناقضچگونه که 

، را درک ودن همه معانی ظاهرا طبیعی انگاشته شدهوغیرعقالنی بودن یا غیرانتخابی ب احاطه شده اند شوند،

.به این ترتیب علیرغم اینکه هویت ایمنی بخش و بینش های اساسی دانش آموزان دگرگون می شوند، نمایند

 (.159، ص 2011اما فضای فرهنگ برای دوباره سازماندهی کردن و تغییر خالقانه گشوده می شود)جونز، 

تربیت »و « ساختارگراییپسا»ذیل این رویکرد، می توان به  های مطرحاز گفتمان طبق این گزارش، 

فرهنگی بوده و -جنسیت میراثی تاریخی ساختارگرایان، مفاهیم جنس وا. از نظر پساشاره کرد« چندفرهنگی

بنابراین نمی توان از یک الگوی فرا  ساالرانه و ضدهم جنس خواهانه است.پیش فرض های پدرسرشار از 

ب تمام الگوهای جنسی آن را مطابق حقیقت دانست. به این ترتی ازبانی در امر جنسی دفاع نمود وفر -تاریخی

نیز اعتقاد بر این است که فرهنگ های مختلف می  یگتربیت چندفرهندر . هم عرض بوده و قابل نقد هستند

گوناگون، سبک های زندگی . بنابراین سنت های جنسی در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشندتوانند 

نژاد و اعتقادات فرهنگی، عوامل اساسی  ند وجنسی متفاوت، فهم های گوناگون از جنس و جنسیت همه معتبر

 .به شمار می روندب های جنسی فرد شکل گیری دهنده انتخا

در جمع بندی دو نگاه بدبینانه و خوش بینانه به میل جنسی و رویکردهای مطرح در گزارش تیفانی 

 ،، میل جنسی را امری پلید تلقی کردهجونز، می توان گفت از میان چهار رویکرد مذکور، رویکرد محافظه کارانه

از این رو در بیان مضرات رابطه جنسی پیش از ازدواج به مواردی از قبیل افسردگی، شرم و احساس گناه اشاره 

، بلکه تالش برای وضع هنجارهای ی شودبحثی از لذت جنسی نم نه تنها می کند. هم چنین در این رویکرد

جهت کارکرد ویژه اش در تدوام نسل به و رابطه جنسی به  اجتماعی شدید در ارتباط با امر جنسی است

نگاه بدبینانه به میل جنسی  مبتنی بربه همین دلیل می توان گفت این رویکرد  می شود.رسمیت شناخته 

 است.
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و تنوع  لذت جنسی را بخش از جریان طبیعی رشد و زندگی فرد در نظر می گیرند ،سه رویکرد دیگر 

. از این رو می توان گفت این سه رویکرد، از ا به رسمیت می شناسنددر امر جنسی و اشکال رابطه جنسی ر

ل حمایت می کنند، با این وجود به نظر می رسد، رویکرد انتقادی به دلینگاه خوش بینانه به میل جنسی 

تمرکز بر گروهی خاص در جامعه و رویکرد پست مدرن به دلیل تاکید جدی بر پرورش روحیه ساختارشکنی 

در دانش آموزان در ارتباط با امر جنسی، نمی توانند به عنوان رویکردهای مبنای کار تربیت جنسی در نظام 

جه تمام دانش آموزان است، از آموزش و پرورش کشورها قرار گیرند؛ زیرا اهداف نظام آموزش و پرورش، متو

سوی دیگر امر تربیت بدون ارائه و پرورش هنجارهای اجتماعی، اخالقی و ارزشی در دانش آموزان غیرممکن 

 است. 

قابل مشاهده  (3-2)خالصه آنچه در مورد رویکرد های تربیت جنسی مطرح گردید، در جدول زیر

 است:

 (2011گزارش جونز)رویکردهای تربیت جنسی بر اساس (: 2-2جدول)

 ویژگی های اصلی رویکرد
گفتمان های مطرح 

 ذیل رویکرد

 رویکرد محافظه کار
 تمرکز بر انتقال ارزش های جنسی حاکم-

در  مردانه-ذیرش امر جنسی صرفا در الگوی دو قطبی زنانهپ-

 قالب ازدواج

پیش از  پرهیزگفتمان 

 ازدواج

 رویکرد لیبرال
 ارتباط با امر جنسیطرفداری از آزادی فردی در -

 انعطاف نسبت به الگوهای متفاوت روابط جنسی-

گفتمان تربیت جنسی 

 جامع

 رویکرد انتقادی

تمرکز بر عدالت و برابری در جامعه در ارتباط با امر جنسی -

 از طریق توجه به گروه های حاشیه ای

-پذیرش الگوهای خاص روابط جنسی فراتر از الگوی زنانه-

 مردانه

 رادیکالفمینیسم 

 فرویدیسم رادیکال

 فمینیسم فرهنگی

 رویکرد پست مدرن

 توجه به امر جنسی به عنوان حقیقت فرهنگی هژمونیک -

در ارتباط با نظم حاکم « ساختارشکنی»تالش برای پرورش -

 در دانش آموزان

 پذیرش الگوهای متفاوت روابط جنسی-

 اساختارگراییپس

 تربیت چندفرهنگی



 

 

ی لدو رویکرد اص به عنوان تربیت جنسی خویشتن دارانه و تربیت جنسی جامع در ادامه دو رویکرد

ضرورت امر ناشی از توجه پژوهش . ردیمی گ مورد بررسی قرار (1383)متقی فر، مطرح در زمینه تربیت جنسی

از سوی دیگر  حاضر به اسناد بین المللی و اشاره مستقیم این اسناد به تربیت جنسی جامع در متن آن هاست.

وجهی با رویکرد خویشتن داری به نظر می رسد رویکرد مواجهه اسناد ما با امر جنسی نقاط اشتراک قابل ت

دارد، از جمله به رسمیت خویشتن داری جنسی به عنوان تنها راه پیش روی تا زمان ازدواج، به رسمیت 

رسمیت شناختن ارتباط جنسی در الگوی  شناختن ازدواج به عنوان تنها محمل پاسخگویی به نیاز جنسی، به

 زنانه و رد الگوهای دیگر. -متضاد مردانه

 1تربیت جنسی مبتنی بر پرهیزرویکرد  .3-2

، میالدی 1950بحث در استرالیا به ویژه در دهه  . اینباز می گرددتاریخ مدرن  بهاین رویکرد ترویج 

در آمریکا رواج  گرفت. رواج کتاب های راهنمای آموزش جنسی در خالل جنگ جهانی دوم و پس از آن، با

ارتباط پیدا می کند که به عنوان  1981در سال  2قانون زندگی خانوادگی بزرگساالن تصویب این بحث به

 . این قانون سرمایه گذاری بیشتر برنامه ها و پروژه های مربوط به سقط جنینشناخته شده است 3قانون عفاف

 و واحدهای ترویج خودانضباطی و مسئولیت پذیری در زمینه مسائل جنسی پرهیزبرنامه های  را رد کرده و

 مجاز اعالم می کند. را در تعلیم و تربیت انسان

اری رابطه جنسی تا زمان ازدواج و مضرات برقر پرهیزمی خواهد به طور رسمی  پرهیزمدارانه رویکرد

احساس گناه یا بیماری های  می تواند شامل افسردگی، شرم،ب ها . این آسیآموزش دهد پیش از ازدواج را

 پرهیزبه آموزش  ، تنهایا رویکرد آموزش مستقیم پرهیز رویکردبنابراین  .(2011)جونز، مقاربتی جنسی باشد

)وب ایمن یا سقط جنین را رد می کند رابطه جنسییا  آموزش روش های پیشگیری از بارداری پرداخته و

فیزیولوژی مقاربت برخی اصول اولیه در مورد  ممکن است ، اما«(سکس و غیره»آمریکایی سایت و مجله 

 چارچوببا این وجود  .بیان گردد در این رویکرد ازدواج و فرزندآوری بسترجنسی میان دو جنس مخالف در 

در سطوح متعدد مضرند  ها در بیشتر زمینه که می شودبه گونه ای است که شامل تحریک هایی  امور جنسی

 (.2011)جونز، شوندباید کنترل  و

چون احترام به خود و دیگران، مسئولیت پذیری، خود انضباطی، 4ارزش های اخالقی بنیادینی 

است که به بر امر جنسی در این رویکرد حاکم  خودکنترلی، درستی و راستی، صداقت، انصاف، مهربانی و ...

 (.2002، 8و سامرز 7، مورین6، کالینز5)الجیریو باید رعایت شوند نداکم و بیش عمومی  ،آناعتقاد 
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، شناخته می شودیازهای انسان به رسمیت به عنوان یکی از ن مبتنی بر پرهیزدر رویکرد  نیاز جنسی

متضمن پلید دانستن میل جنسی در وجود انسان است. از این رو اما نوع نگاه این رویکرد به میل جنسی 

ارتباط  است. ضمن اینکهنسل  و به جهت کارکرد ویژه آن در تداوم ،این بعد از وجود انسان حداقلیمواجهه با 

به طور خاص به  و و در قالب ازدواج به رسمیت شناخته می شودمردانه  –جنسی صرفا در الگویی زنانه 

 .(2007، 1کیف)انحراف و غیر اخالقی است ،نوجوانان می آموزد هم جنس خواهی

زندگی انسان را در ارتباط با بعد جنسی با توجه به دو دوره مورد توجه قرار می  ،دارانهپرهیزم رویکرد

برای  خویشتن داری اصل مورد پذیرش رویکرد ؛مربوط به دوران پیش از ازدواج و نیاز جنسی آن اول. دهد

ارائه را غیرمناسب و غیراخالقی می داند و و رابطه جنسی در این دوران  این دوران،  تنها خویشتن داری است

تشویق جوانان به رابطه جنسی زود هنگام نادرست  به دلیلاطالعات در زمینه رابطه جنسی، پیشگیری و ایدز 

در این دوران نیز  ؛پاسخگویی به نیاز جنسی مجاز مربوط به دوران پس از ازدواج و زمان دوم .شمرده می شود

 خالقی پیروی کند. فرد باید از ارزش های ا

هشت مورد ) .است شامل این مواردرویکرد تربیت جنسی  این برنامه آموزش جنسی مطلوب از نظر

 :(استدر آمریکا  پرهیزتعریف فدرال رویکرد اول عناصر 

هدف منحصر به فرد آن، آموزش دستاوردهای اجتماعی، روحی و سالمتی است که در پی  -1

 یابد.نداشتن رابطه جنسی تحقق می 

پرهیز از رابطه جنسی خارج از ازدواج به عنوان استاندارد مورد انتظار برای تمام کودکان  -2

 داده می شود.مدرسه ای آموزش 

این رویکرد آموزش می دهد که پرهیز از فعالیت جنسی تنها راه مطمئن برای جلوگیری از  -3

مشکالت مربوط به  بارداری های خارج از چارچوب ازدواج، بیماری های مقاربتی و سایر

 سالمت است.

می آموزد که یک رابطه متقابل وفادارانه به شریک منحصر به فرد آن در بستر ازدواج،  -4

 استاندارد مورد انتظار برای فعالیت جنسی انسان است.

می آموزد که رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج به احتمال زیاد اثرات جسمی و روحی  -5

 مضر دارد.

فرزندآوری در خارج از چارچوب ازدواج به احتمال زیاد نتایج زیان آوری بری می آموزد که  -6

 کودک، والدین کودک و جامعه دارد.

کنترل جنسی و آسیب های استفاده از الکل و مواد مخدر در رشد جنسی آموزش داده می  -7

 شود. 

می آموزش قبل از مشارکت و مشغولیت در فعالیت جنسی  ،2اهمیت دست یابی به کف نفس -8

 .(2007کیف، )دهد

                                                           
1 Keefe, Marilyn 
2 self-sufficiency 



 

 

بک های ، بزرگساالن را مسئول هدایت نوجوانان و دور کردن آنها از سمبتنی بر پرهیزرویکرد  -9

د؛ از این رو مرجع تعیین محتوای مربوط به مسائل جنسی هنگام زندگی ناامن و مضر می دان

کالینز، مورین اختالف نظر میان پدر و مادر و فرزندان، در این رویکرد والدین است)الجیری، 

  (.2002و سامرز، 

در بعد جنسی و به رسمیت شناختن بد و خوب در حوزه  پرهیزتالش این رویکرد برای ترویج اخالق و 

 نیاز جنسی بسیار ارزشمند است اما این رویکرد از چند جهت قابل انتقاد است:

ز و امر جنسی دارد)جونز، انتقاد اصلی وارد بر این دیدگاه، تلقی منفی است که نسبت به نیا نخست.

2011.) 

به عنوان راهی برای حفظ سالمت جنسی تا زمانی که بتوان به آن پاسخ گفت، اساسی  پرهیزذکر  دوم.

در ظرفیت  را می کنیم بدین معناست که تفاوت های افراد ممکن یادآن به عنوان تنها راه  از است. اما زمانی که

نشناخته ایم. چرا که ممکن است فردی توانایی کنترل خود در زمینه نیاز جنسی را نداشته  رسمیتجنسی به 

باشد؛ از این رو باید آموزش ها و راهی برای حفظ سالمت او داشته باشیم. در صورتی که این رویکرد این مساله 

 را پیش بینی نکرده و پاسخی برای آن ندارد.

کرد، محدودیت آن در آموزش هایی است که ارائه می کند. آموزش . انتقاد دیگر وارد بر این رویسوم

های جنسی در این رویکرد، صرفا پیرامون مضرات روحی و جسمی رابطه جنسی خارج از ازدواج و به رسمیت 

شناختن ازدواج به عنوان استاندارد مود انتظار برای تمام کودکان مدرسه است و هرگونه بحث از وسایل 

 (.2007داری را ممنوع می داند)کیف، پیشگیری از بار

. تالش این رویکرد در ارزش گذاری به نظر والدین و مشارکت دادن آنان در فرآیند تربیت چهارم

جنسی امری مهم و صحیح است اما بیان قاعده مطلق در اطاعت از دانش آموزان یا والدین امری نادرست است. 

آموزان می تواند به سالمت جنسی دانش آموزان آسیب بزند،  یعنی به همان میزان که اطاعت مطلق از دانش

اطاعت مطلق از والدین هم می تواند. چرا که ممکن است نظر والدین مبنای علمی و روانشناسی و مذهبی 

نداشته باشد، بلکه صرفا برآمده از شنیده ها، خرافات و یا تجارب اشتباه آنان باشد که می تواند سرنوشت افراد 

برنامه درسی مبتنی بر رویکرد خویشتن  13در آمریکا روی  2004کند. چنانچه پژوهشی که در سال را عوض 

برنامه درسی مبتنی بر رویکرد  11ایالت در حال اجرا بوده، انجام شده است نشان می دهد  25داری که در 

و یا نتایج ذهنی یا  ، دین و علم را در آموزش های خود محو کرده و شامل ادعاهای غلط اثبات نشدهپرهیز

 نادرست در حوزه مسائل جنسی هستند)همان(.  

 1. رویکرد تربیت جنسی جامع4-2

کردن مفاهیم  باز» که آرزویآموزگاران و والدینی  برایمیالدی  1960در دهه  تربیت جنسی جامع

متحده ظاهر شد و در ایاالت به طور گسترده در  1980تا دهه این رویکرد  گردید. ترسیم را داشتند، «2مبهم

                                                           
1 CSE: Comprehensive Sexuality Education 
2 “get troubling concepts into the open” 



 

 

 شورای آموزش اطالعات جنسی .و برخی از کشورهای آفریقایی نفوذ قوی داشت انگلستانکانادا، فرانسه،  سوئد،

 (.2011)جونز، است این رویکردتأسیس شد، صدای اصلی نهادی  1964که در سال  1ایاالت متحد

احترام به تفاوت و تنوع ارزش ها »برنامه تربیت جنسی جامع را این گونه تعریف می کند:  این شورا

 «)ها از خانواده ها دریافت می کنندو باورهای مطرح در جامعه و تکمیل و تقویت آموزش های جنسی که بچه 

ه نسبت به تربیت جنسی جامع یک دیدگاه کل گرایان .(14، ص 2002، الجیری، کالینز، مورین و سامرز

مختلف برای افراد مختلف  راهکارهایدر اینجا به معنای، « جامع»ی است. لغت جنسیت و رفتارهای جنس

خشی از فرهنگ لغت این ب نیز «3متناسب با سن»مفهوم (. 2015 ،2صندوق جمعیت ملل متحد سایت )است

موضوعات اصلی ممکن است به شیوه ای ابتدایی برای دانش آموزان  رویکرد است، یعنی در یک مدل مارپیچ،

 .سپس با افزایش جزئیات در سطوح باالتر بسط یابنددر سطح پایین تر معرفی شوند و 

به تمایالت جنسی به عنوان  ت، ضمن ترویج نگاهی مثبتربیت جنسی جامع یا غیرمستقیم رویکرد

آناتومی جنسی و فیزیولوژی، اطالعات گسترده ای درباره روابط جنسی شامل: رشد انسان،  از طبیعی بخش

، عفونت های منتقله از راه جنسی، ارتباط جنسی، توسعه و خویشتن داریتولید مثل، جلوگیری از بارداری و 

ت ، هم چنین نوجوانان را به مهار(2011دهد)جونز، ارائه می  خواهیو همجنس  خودارضائینگهداری رابطه، 

از سالمت جنسی  مسئوالنه درست و تصمیماتا ب هایی تجهیز می کند تا اطمینان پیدا کنند که می توانند

بیشتر طرفداران تربیت جنسی جامع استدالل می کنندکه آموزش جنسی باید خویشتن  .4مراقبت کنند خود

 .ماری های مقاربتی و ایدز مجهزکندداری را تشویق کند اما باید جوانان را به اطالعاتی در باب پیشگیری از بی

)الجیری، کالینز، مورین و سامرز، گردید مطرح«5آموزش جنسی خویشتن داری به اضافه ی»از این رو عنوان 

2002). 

در پژوهش خود، با گسترش معنای تربیت جنسی جامع، نه اصل را به عنوان اصول اساسی (، 2009)6ما هلمیک

 می کند: عنوانتربیت جنسی جامع 

و در نظر گرفتن  : به معنای دانستن اطالعات عمومی و کلی درباره جوانان7مخاطب محوری -1

واقعیت های مربوط به جوانان اعم از اینکه آنها واقعا چه هستند و چه اطالعات و تجربیاتی 

 می کنند و چه باید با آنان کرد، است. دارند، اینکه چه

ن در تمام جنبه های مربوط به آموزش جنسی از در نظر مهم تر از آن، گوش فرا دادن به یادگیرندگا

مشارکت دادن جوانان در سیاست گذاری، طراحی درسی،  خاص تا گروه های و مسائل خواسته ها گرفتن

 ارزشیابی است. برنامه ریزی درسی، تدریس برنامه های آموزش جنسی و

                                                           
1 Sexuality Information and Education Council of the United States: SIECUS 
2  United Nations Population Fund: UNFPA 
3 age-appropriate 
4 https://sexetc.org/sex-ed/sex-terms 
5 Abstinence – Based (Abstinence – Plus Sexuality Education) 
6 Helmich Ma, J 
7 Client-Centered 



 

 

چیزی فراتر از پیشگیری است و باید  تربیت جنسی جامع، : بدین معنا که1گستردگی -2

 :دهدد، آموزش نقرار می گیر زیر موضوعات زیادی را که در چهار دسته

  ،آناتومی، بیولوژی و رفتار جنسی. محتوای این بخش، سیستم تولید مثل، رشد و توسعه

  بارداری، پاسخ جنسی و غیره را شامل می شود.

  زندگی، تصمیم گیری، عزت نفس، برنامه ریزی سالمت اجتماعی و عاطفی شامل

 می باشد. ارتباطات، دوستی، روابط، روابط خانوادگی و غیره

 پیشگیری، تشخیص و درمان سوء استفاده جنسی، ی که مفاد آن شامل سالمت و ایمن

، اچ آی وی، بارداری غیر برنامه ریزی شده، اختالل عملکرد جنسی، بیماری های مقاربتی

 است. بیضه، سرطان پستان و غیرهسرطان دهانه رحم، سرطان 

  که در قانون، دین،  را یان جنسی و ارزش های اجتماعیکه ب جامعه و فرهنگدسته

 رهای اجتماعی و غیره مطرح شده است، پوشش می دهد.هنر، رسانه ها، هنجا

آموزش جنسی جامع باید در محتوا از ویژگی گستردگی برخوردار باشد، چرا هلمیک ما  بیان می کند 

. وی رابطه جنسی را آن چیزی عنوان می کند که انجام می است "3انجام آن"امری فراتر از  2جنسی امرکه 

 Sex Educationبه جای عبارت  عامدانه جنسی را چیزی می داند که هستیم. از این رو وی امردهیم اما 

 استفاده می کند.  Sexuality Educationاز 

وی تحقق اهداف مربوط به تربیت جنسی را بدون تدریس و مشغولیت : 4بر مهارت ابتنای -3

 با مهارت های که بیان می کند، غیر ممکن می داند. این مهارت ها عبارتند از:

 اطالعاتیادگیری نحوه تحلیل و ارزیابی موقعیت ها و به معنای  5مهارت تفکر انتقادی 

 است.

 است. یادگیری نحوه تصمیم گیری در مورد مسائل زندگی واقعی، 6مهارت تصمیم گیری 

 و بیان ارزش های خود، ارزیابی  چگونگی درون بینییادگیری ، 7مهارت های درون فردی

 رفتارهای مثبت است. بیان و تمرینو  خود محیط و گروه اجتماعی

 فرا دادن به یادگیری چگونگی سخن گفتن با دیگران، گوش ، 8مهارت های بین فردی

 دیگران و اظهار کردن است.

 تکنولوژی و مکانیک به معنای یافتن و تمرین کردن فرآیند یک رفتار است، به عنوان 

  چگونگی استفاده از کاندوم. نمونه

                                                           
1 broad 
2 sexuality 
3 “doing it” 
4 skills-based 
5 Critical thinking 
6 Decision making 
7 Intrapersonal 
8  Interpersonal 



 

 

  هنگام نیاز، از جمله  چگونگی کمک گرفتنیادگیری مشتمل بر یافتن و استفاده از منابع

 است. نحوه دریافت خدمات برنامه ریزی خانواده

در آموزش جنسی جامع سخن گفته و در  ارزش گذاریوی از ضرورت : 1ابتناء بر ارزش ها -4

 را بیان می کند: ارزش سه دسته این زمینه 

  اکثریت: احترام و مسئولیت از این نوع ارزش ها هستند.ارزش های مورد پذیرش 

 ربوط به حقوق بشر و شان انسانی: وی با ارجاع خواننده به داردهای مورد پذیرش ماستان

حقوق بشر، بیان می کند هر انسانی حق آموزش دارد. هم چنین آموزش  یاعالمیه جهان

به سمت توسعه شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر  بایدهدایت تحصیلی و 

 .و دوستی را ارتقا دهد فهم، تحمل و باشد و آزادی های اساسی

  اجتماعات خاص، به این معنا که باید ارزش های مورد پذیرش و احترام در نظر گرفتن

ارزش های گروه های مذهبی خاص و یا خانواده هایی که در  ،در آموزش های جنسی

 مناطق خاص زندگی می کنند در نظر گرفته شود.

ا بیان می کند، باید متناسب با در نظر گرفتن ارزش گذاری در این رویکرد مطابق آن چه هلمیک م

به همین دلیل در سه دسته ارزش هایی که بیان می کند، احترام جایگاه  افراد مختلف و نظرات آنان باشد.

اساسی دارد. مفهوم احترام در این رویکرد ناظر به احترام به افراد مختلف و نظرات متفاوت آنان است. به همین 

 حترام، از ارتقا تحمل سخن می گوید.جهت وی در کنار ا

 وی ذیل این مورد، پنج ویژگی را ذکر می کند: :2بر پژوهش و نظریه ابتناء -5

 در ما همه ذاتا .  جنبه های اطالعاتی باید دقیق، صادق و کامل در محتوا و قصد باشد

گرفته چیزی باشد که یاد این معنا باید با واقعیت مرتبط باشد یا جستجوی معنا هستیم. 

  نشده است.

  ضروری است که روش های تدریس مورد استفاده متناسب با تنوع سبک های یادگیری

 و توانایی ها باشد.

 و دروس باید مورد آزمون و محک قرار گیرند.  وی هم چنین از ضرورت  برنامه درسی

که برنامه های اثبات شده و اجزای اثبات شده برنامه های مبتنی بر علم، استفاده از 

  سخن می گوید. ،آن است مخاطبانبا ناسب تم

 س باید بر اساس آنچه ما در مورد جوانان می دانیم، از جمله وبرنامه های درسی و در

 آنها باشد.و تجربه های زندگی  فرهنگ، نیازها، خواسته ها، رفتارها، خطرات

  .برنامه درسی و دروس باید به طور محلی مورد ارزیابی و بهبود مستمر قرار گیرد 

در رویکرد تربیت جنسی جامع منبع اقتدار در درجه اول متخصصان امور جنسی و کلینیک های 

 در صورتی که ، ضمن اینکه فرد با اطالعاتی که کسب می کند، دارای اقتدار است،برنامه ریزی خانواده هستند

از این رو  ؛(2011)جونز، استاقتدار در رویکرد تربیت جنسی خویشتن دارانه مذهب و مقامات دولتی  منبع
                                                           
1 Values Based 
2 research and theory based 



 

 

که اساس کار علمی  هلمیک ما، یکی از ویژگی های تربیت جنسی جامع را ابتنای آن بر پژوهش و نظریه

 می داند.   متخصصان است،

 آموزش جنسی جامع هم در اهداف و هم از نظر قلمرو بلند مدت است. :1بلند مدتآموزش  -6

و متناسب  کردهدا برنامه آموزش جنسی پیش دبستانی تا پایه دوازدهم به تدریج توسعه پی

از آن جایی که تمایالت جنسی بخشی از زندگی  منطقی ارائه می شود. در الگوییبا سن و 

باید ناظر به طول زندگی فرد  نیز آموزش های جنسیبازه زمانی  انسان در تمام طول اویند؛

به معنای ترویج یادگیری مهارت هایی است که در طول  آموزش بلند مدت، ، بنابراینباشد

 فرد مورد استفاده قرار می گیرند.دگی زن

ه صرفا آموزش های جنسی باید در اتحاد و یکپارچگی با برنامه های مختلف ن :2یکپارچگی -7

مسائل جنسی یک فاکتور و یک موضوع در تمام زمینه آموزش سالمت نگریسته شود؛ زیرا 

مسائل باید درباره . بنابراین 3در مرکزیت زندگی ما قرار دارد و های زندگی ما به شمار می رود

در سراسر رشته ها، یعنی در دوره های مربوط به فرهنگ، مذهب، قانون، عدالت، علم،  جنسی

مسائل مربوط به امر  ،ت، بهداشت، ادبیات و هنرهای زبان، نه فقط آموزش بهداشتسیاس

 .یاد بگیریم جنسی را در آن حوزه ها

، همساالن، والدین، خانوادهتوسط باید  بدین معنا که آموزش جنسی ؛4همکارانهآموزش  -8

همچنین سازمان های مذهبی، کلینیک ها، سازمان های خدمت رسانی جوانان و رسانه ها، و 

 .شود و تقویت در بسیاری از عرصه های اجتماعی، از جمله مدارس و کلیساها، حمایت

به معنای تاکید بر نقاط مثبت  :5به تمایالت و آموزش جنسی مثبتتاکید بر نگاه  -9

تمایالت جنسی و نگاه مثبت در آموزش جنسی و تجلیل تمایالت جنسی، زندگی و حتی 

در این روابط  است ممکن در روابط مان.مهم تر از آن لذت است، نه فقط در سکس بلکه 

مطلوب صمیمیت  باشد یا خیر، بنابراین هدف لذت در رابطه جنسی نیست، بلکه رابطه جنسی

امر جنسی بخش از وجود ماست، بدین معنا که وجود آن در متقابل است. از سوی دیگر 

دلیلی برای نگاه منفی به امر جنسی وجود  از این رو وی نیست، ارادهانسان به خواست و 

 .ایالت جنسی و آموزش آن مثبت باشدباید نگاه ما به تم نداشته و

 و است به نیاز و بعد جنسی انسان نگاه مثبتمبتنی بر ، رویکرد تربیت جنسی غیرمستقیم یا جامع

آموزش های مربوط به  ز این رومرکز زندگی انسان معرفی کند؛ ا ،انسان و فراتر از آن آن را بخشی از زندگی

در نظر  ،سنی و منطقی در آموزش مسائل جنسیاقتضائات  و با رعایت بلند مدت در یک بازه را بعد جنسی

ذیل عنوان جامعیت دو موضوع را در آموزش های جنسی لحاظ می کند. نخست، در نظر گرفتن  و می گیرد
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3 “sexuality is central to life” 
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5 positive 



 

 

جنسی، دوم،  ارتباط با امرفرد در  رشد اقتضائات سنی و به عبارتی در نظر گرفتن سیر تطور و مراحل مختلف

  در نظر گرفتن تفاوت های افراد مختلف و احترام به تفاوت ها و تنوع ها.

احترام، در نگاه نخست نخست،  به طور خاص سخن می گوید: ت جنسی جامع از دو ارزش،رویکرد تربی

مطرح شد، نگریسته شود، اما باید  مبتنی بر پرهیزممکن است این ارزش چنانچه در رویکرد تربیت جنسی 

توجه کرد مفهوم احترام در این رویکرد در کنار احترام به تفاوت ها و تنوع ها، احترام به حقوق انسان ها و 

آزادی های اساسی و ترویج تحمل قرار می گیرد. از این رو به نظر می رسد احترام در این رویکرد بیش از هر 

و روابط جنسی خارج از  1د و انتخاب های آنان باشد؛ از این رو اقلیت های جنسیبه افراچیز ناظر به احترام 

 چارچوب ازدواج مورد حمایت این رویکرد قرار می گیرند.

ارزش دوم مسئولیت پذیری است. چنانچه بیان شد یکی از اصول ناظر به تربیت جنسی جامع، ابتنای 

ری برای توانا ساختن دانش آموزان در جهت مراقبت، حمایت آن بر مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، تصمیم گی

غیراجباری صمیمانه و لذت بخش است. بنابراین فرد در این رویکرد  جنسی از سالمت خود و برقراری رابطه

این رویکرد تالش می  مسئول است. و همچنین سالمت طرف مقابل در مقابل سالمت خود و ارتباطات خود

ارت هایی که ارائه می کند وی را در این امر توانا سازد. باید توجه کرد میان ارزش کند با آموزش ها و مه

 خویشتن دارانه تفاوت وجود دارد. در رویکرد تربیت جنسی جامع و نیز مسئولیت

، تالش برای حفظ سالمت امر جنسینگاه مثبت به  ویژگی های مثبت این رویکرد از جمله؛ در کنار

نوجوانان و جوانان، تالش برای مشارکت دادن خانواده ها و سایر نهادهای جامعه در تربیت جنسی، ایراداتی بر 

نگاه واقعی به انسان و نیازهای او از جمله نیاز جنسی، مثبت و از نقاط قوت این این رویکرد وارد است: اول، 

 مخاطب در بحث تربیت جنسی کجاست؟ د در نظر گرفتنرویکرد است اما مساله آن جاست که ح

رویکرد مبتنی  مخالفت با این رویکرد است.ارزش گذاری در بحث تربیت جنسی یکی از نقاط عطف 

علت اصلی مخالفت اینان با طرفداران رویکرد یکی از مخالفان رویکرد تربیت جنسی جامع است.  بر پرهیز

آموزش های جنسی جامع است؛ در حالی که آموزش های این  تربیت جنسی جامع؛ ماهیت ارزشی خنثی

رویکرد توانایی های اخالقی از جمله تشخیص خوب از بد را ترویج می کند، رویکرد تربیت جنسی جامع، بر 

(. 2002مطلق تاکید می کند)الجیری، کالینز، مورین و سامرز، انتخاب های فردی دانش آموزان به جای اخالق 

مواردی که هلمیک ما در بحث ارزش های ناظر به آموزش جنسی از جمله ارزش های مورد  دیدیم، چنانچه

پذیرش اکثریت و استانداردهای حقوق بشر اشاره می کند همه مبتنی بر انتخاب های فردی و یا توافق انسان 

 ها بر ارزشی است.

پیام یک پیام مختلط و درهم ارسال می کند. از سویی با ارائه  تربیت جنسی غیر مستقیم رویکرددوم، 

به عنوان اولین و بهترین راه حفظ سالمت جنسی، پیشگیری از بارداری و  پرهیزمبنی بر معرفی  ضعیفی

بیماری های مقاربتی، جوانان را به پرهیز از فعالیت جنسی تا زمان ازدواج تشویق می کند. از سوی دیگر با 

را  پرهیز، پیام مبتنی بر حفظ سالمت جنسی مانند استفاده از وسایل پیشگیری ارائه آموزش های مربوط به

                                                           
1 LesbianGayBisexualTransgender 



 

 

 از این طریق و راه ایمنی برای حفظ سالمت جنسی ضمن رابطه جنسی معرفی کرده و ضعیف تر ساخته

 (. 2006، 2و گاهنگو 1)پیتمنرا به فعالیت جنسی تشویق می کندجوانان 

در واقع به نظر می رسد این رویکرد ضمن به رسمیت شناختن رابطه جنسی در هر چارچوبی که 

آسیب های پیرامون مسائل جنسی مانند بارداری های ناخواسته،  می کند الشانتخاب طرفین آن است، ت

 مبتنی بر پرهیزخالصه آنچه در مورد رویکرد های تربیت جنسی .را کاهش دهدبیماری های مقاربتی و ایدز 

 ( قابل مشاهده است:4-2و جامع بیان گردید در جدول زیر)

 جنسی مطرح در جهان تربیت(: برنامه های 3-2جدول)

برنامه های 

تربیت جنسی 

 مطرح در جهان

مبتنی تربیت جنسی 

 بر پرهیز

آموزش دستاوردهای اجتماعی، روحی و سالمتی خویشتن 

 داری جنسی

آموزش خویشتن داری جنسی به عنوان استاندارد مورد 

 انتظار برای تمام کودکان

رابطه جنسی »استاندارد مورد انتظار برای فعالیت جنسی: 

 «متقابل وفادانه با شریک منحصر به فرد در بستر ازدواج

آموزش نتایج زیان آور رابطه جنسی و فرزندآوری در 

 چارچوب خارج از ازدواج

آموزش رد پیش روی جنسی و آسیب های الکل و مواد 

 مخدر در ارتباط با امر جنسی

به نقش کلیدی بزرگساالن در تعیین محتوای مربوط 

 مسائل جنسی

 تربیت جنسی جامع

 مخاطب محوری

 گستردگی محتوایی برنامه تربیت جنسی جامع

 ابتنای بر مهارت

 ضرورت ارزش گذاری برای برنامه تربیت جنسی

 ابتنای بر پژوهش و نظریه

 آموزش بلندمدت برای طول زندگی جنسی فرد

برنامه های ضرورت یکپارچگی و اتحاد آموزش جنسی با 

 مختلف

 همکاری نهادهای مختلف در برنامه تربیت جنسی جامع

                                                           
1 Pittman, Vicki 
2 Gahungu, Athanase 



 

 

 تاکید بر نگاه مثبت به تمایالت و آموزش جنسی

 

 معرفی اسناد مورد بررسی در پژوهش .3

تمرکز پژوهش حاضر در تبیین مولفه ها و مبانی انسان شناختی تربیت جنسی بر دو دسته اسناد 

در فصل  .به همین دلیل در این بخش به معرفی کلیات این اسناد می پردازیمداخلی و بین المللی است، 

مبانی نظری تحول بنیادین »سند  اینکه نخست به سه سند در مورد اسناد ایران اشاره گردید، اما با توجه به

به عنوان مبانی نظری سند تحول بنیادین « نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

آموزش و پرورش و مبنای تمام سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت 

پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان در »و  است رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

از  بنای کار قرار می گیرند.م ؛حاضر می پردازدبه موضوع پژوهش  یاختصاص طور نیز به« رفتارهای پرخطر

، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»پنج سند شامل کلیات این رو در این بخش، در بخش اسناد ایران، 

برنامه درسی »، «مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران»

پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت »و « جوانان و جواناننقشه جامع سالمت نو»، «ملی جمهوری اسالمی ایران

« تربیت جنسی آینده»دو سند  ، کلیاتو در بخش اسناد بین المللی«  نوجوانان و جوانان در رفتارهای پرخطر

 د شد.نیونسکو معرفی خواه «لی تربیت جنسیراهنمای فنی بین المل» و آمریکا

 . سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 3-1

از مهم ترین زیرساخت های »به عنوان یکی  آخرین گام در مسیر تحول جریان تعلیم و تربیت کشور

سند «)جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه های مختلف یتعالی همه جانبه کشور و ابزار

در آذرماه  رهنگیتوسط شورای عالی انقالب ف با تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (5تحول، ص 

 ارزش از گیری بهره و باالدستی اسناد از گیری الهام با»در این سند تالش شده  صورت گرفته است. 1390

و تربیت  تعلیم اهداف و انداز چشم ایران، اسالمی جمهوری نظام راهبردی اهداف به توجه و آنها بنیادین های

حیات طیبه، جامعه عدل جهانی تحقق »نقشه راهی برای  (5سند تحول، ص )«هجری شمسی 1404در افق 

 ترسیم گردد.ایرانی  –بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی  ( 5همان، ص «)و تمدن اسالمی ایرانی

 -4بیانیه ماموریت،  -3بیانیه ارزش ها،  -2کلیات، -1این سند متشکل از هشت فصل با عنوان های: 

چارچوب نهادی -8 هدف های عملیاتی و راهکارها و -7راهبردهای کالن،  -6هدف های کالن،  -5چشم انداز، 

در این سند، بخش یا اشاره مستقیمی به تربیت جنسی  .است و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش

در « سالم و بانشاط»و « پاکدامن و باحیا»ذکر صفات وجود ندارد، اما می توان اشارات غیرمستقیمی مانند 

و ارائه آموزش های اخالقی و دینی و رعایت اقتضائات جنسیتی در دوران بلوغ ذیل  هدف های کالن 1ورد م

 به این موضوع یافت.   16راهکار 

 

 



 

 

 «بنیادین مبانی نظری تحول». سند 3-2

با  «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران»سند

 توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، 1390پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده و سال 

مبنای تمام سیاست گذاری ها، برنامه ریزی »و  «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»به عنوان مبانی نظری 

سند )شده است تصویب «اسالمی ایرانها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری 

، «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»این سند از سه بخش  .(13و  10نظری تحول بنیادین، ص  مبانی

رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در »و « فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»

همیت این سند و معرفی آن به عنوان مبنای نظری سند به جهت ا تشکیل شده است.« جمهوری اسالمی ایران

 تحول، این سند نیز در پژوهش حاضر مبنای کار قرار می گیرد.

، «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران»سند 

و تربیت جنسی را ذیل  شناختهبه رسمیت « شهوت»امر جنسی را ذیل مفهوم انسان شناسی،  11ذیل مبنای 

تامین متعادل نیازهای زیستی و طبیعی افراد جامعه را در جهت  این سند تربیت زیستی و بدنی قرار می دهد.

هدایت بعد  و در (130)مبانی نظری سند تحول، ص به رسمیت شناختهتحقق مراتب مقدماتی حیات طیبه 

مندی متعادل و به دور از افراط و تفریط تمایالت طبیعی و مهار غرائز طبیعی، بهره  جنسی از خویشتن داری،

 سخن می گوید.به طور هماهنگ با فطرت 

 . سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران3-3

 لتحو سند صلیا یها میرنظاز از یکی انعنو به ،«انیرا سالمیا ریجمهو ملی سیدر برنامه سند»

، به عنوان سند (ملی سیدر برنامه مقدمه)رکشو یگیردیا جامع نقشه منزله به و بنیادین آموزش و پرورش

 جمهوری ملی سیدر برنامه سند مقدمه)به شمار می آید شیزموآ ایمحتو و مفاهیم بخش در تحولی کشور

 (.1391 ان،یرا سالمیا

با تشکیل دبیرخانه طرح در سازمان  1384پژوهش و تدوین این سند از اسفند ماه کار تحقیق، 

، به شورای عالی 1387پس از تهیه اولین نگاشت آن در سال  برنامه ریزی آموزشی آغاز گردید.ش و پژوه

)سند به تصویب این شورا رسید 1391و پس از نقد و بررسی های فراوان در سال  شدهآموزش و پرورش ارائه 

برنامه درسی مبانی فلسفی و علمی  -1: های بخش سند متشکل ازاین . (7و  4-5برنامه درسی ملی، صص 

الگوی  -5رویکرد و جهت گیری کلی،  -4اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی،  -3چشم انداز،  -2ملی، 

حوزه های تربیت و  -8شایستگی های پایه،  -7هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی،  -6هدف گذاری، 

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت  -10یادگیری، -اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی -9یادگیری، 

سیاست های تولید مواد و  -12فرآیند تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی،  -11تحصیلی و تربیتی، 

ارزشیابی برنامه  -15سیاست ها و الزامات اجرایی و  -14ساختار و زمان آموزش،  -13رسانه های یادگیری، 

 است.درسی ملی 

حوزه تربیت و اما ذیل  نیز در بخش مجزایی به تربیت جنسی نمی پردازد، برنامه درسی ملی سند

 اشاراتی به این حوزه دارد. یادگیری سالمت و تربیت بدنی و ارزش های مرتبط با خود



 

 

ایمنی و پیشگیری از آسیب های فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف، مهارت های زیستی  ؛موارد

م مراقبت از سالمت جسمانی و روانی با تاکید بر سالمت فرد، خانواده و اجتماع و بهداشت فردی و عمومی، نظا

تربیت بدنی، ورزش و »، «سالمت و بهداشت» اصلی و بهداشت بلوغ و سالمت نوجوانی ذیل دو زیر حوزه

)ص ارزش های مرتبط با خود)جسمی، روانی و روحی( در بخش( و دو ارزش حیا و عفت 29ص )«تفریحات سالم

 اشارت سند برنامه درسی ملی در تربیت جنسی است.  (59

 سالمت نوجوانان و جوانان جامع . نقشه3-4

 وزارت ،خیرا یها لسا در ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی بر وهعال

 ماتیاقدا ورشپر و زشموآ جمله از طمربو یها دنها یگرد ریهمکا با رکشو پزشکی زشموآ و نمادر ،شتابهد

به  1385 بسیج سالمت دانش آموزی از سال است. داده منجاا ننااجو و نناانوجو جنسی سالمت مینهز در

دستگاه با هدف سالمت نوجوانان و جوانان شروع گردید.  14مشارکت در استان اصفهان با عنوان الگویی موفق 

یل دقیق و منطقی معنای سالمت و خطرهای نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان با تحل»بر مبنای این الگو، 

ویژه سالمتی که در طول این دوره از زندگی افزایش می یابند، تهیه شده و بر اساس آن، سیاست ها، اقدامات، 

الزامات و نقش کلیه دستگاه های مرتبط با چهار بعد سالمت شامل سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی 

در استان اصفهان طراحی و پس از تایید  1390ر گردید نقشه فوق، در سال در نهایت مقرمشخص گردید. 

 .(11نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان، ص )«در کل کشور به اجرا در آید 1391نهایی در سال 

فصل است؛ فصل اول، نقشه جامع سالمت نوجوانان  5متشکل از  نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان

پیاده سازی، پایش، ارزشیابی، شاخص »و جوانان)سیاست ها، راهبردها، اقدامات و الزامات( است. فصل دوم به 

اختصاص دارد. در فصل سوم نقش دانشگاه علوم پزشکی و سایر بخش های توسعه)سازمان ها  «ها و عملکرد

مرتبط( مشخص گردیده و در فصل چهارم جداول راهنمای نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان و ارگان های 

 به تفکیک ابعاد سالمت آمده است و در نهایت فصل پنجم در برگیرنده ضمائم است.

 انجوان قابل توجه به ضرورت و فوریت درک سالمت نوجوانان و جوانان با توجه به کمیت سند ینا 

و خطرهای سالمتی  شیوه زندگی فردو اهمیت و ارزش این دوره از زندگی در سالمت و کشور  جمعیت در

کرده و بیماری های قابل انتقال جنسی را یکی از خطرات ناظر به سالمت نوجوانان و جوانان امروز اشاره  جدید

سالگی را  14-29سالگی و دوره جوانی از  12-18بر اساس تعاریف این سند دوره نوجوانی از  عنوان می کند.

 در بر می گیرد.

 به را یمناغیر جنسی یهارفتارتمرکز اصلی این سند بر رفتارهای پرخطر جنسی است، به طوری که 

از پروتکل های ضمیمه این  و یکی دهکر دیا ننااجو و نناانوجو ایبر میزآ همخاطر رفتار هفت از یکی انعنو

وجوانان و جوانان اختصاص می یابد، گرچه عنولن این سند به پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی در ن

اشارات این  تغییر پیدا می کند.« پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز؛ سنین بلوغ»پروتکل پس از تدوین به 

 بعدان هدف نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان در سند به پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی به عنو

 جنسی به سه مورد خالصه می گردد:



 

 

جب موجب مو بلوغ شروع همراه بارشد سریع اعضاء  نخست، در تعریف این سند از دوره نوجوانی،

 .عنوان می گردد ، احساسات و رویاهای گوناگونبیداری هوس ها

و سیاست گذاری در  راهبردهای سیاست توسعه مدیریت، ذیل پیشگیری از رفتارهای پرخطردوم، 

 حیطه سالمت جسمی نوجوانان و جوانان مطرح می گردد.

سوم، پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی ذیل راهبرد 

سیاست گذاری در پیشگیری از بروز بیماری های روانی در نوجوانان و جوانان در سیاست توسعه مدیریت و 

 حیطه سالمت روانی نوجوانان و جوانان عنوان می گردد.

در میان اسناد ایران در حوزه تربیت جنسی، « پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز؛ سنین بلوغ»پروتکل 

سندی پیش رو به شمار می آید. این سند نیاز جنسی را در انسان به رسمیت شناخته و رویکرد مواجهه با آن 

رل و مهار عنوان می نماید. هر چند این سند به طور ویژه به ارائه دانش جنسی نمی پردازد، اما موضوعات را کنت

مربوط به بلوغ پسران و دختران و بهداشت آن، ارتباط نوجوان و والدین و مربیان، ارتباط دختر و پسر، انحرافات 

و از این نظر سند مهمی در تربیت جنسی به جنسی، رسانه و امر جنسی و ایدز را مورد توجه قرار داده است 

شمار می آید. یکی از ایرادات این سند، دوری آن از شکل مرسوم نگارش اسناد رسمی مربوط به آموزش و 

پرورش است، این مساله موجب گردیده این پروتکل بیش از یک سند رسمی، شکل و قالبی پژوهش گونه 

 .1داشته باشد

 آمریکا« 2یآینده تربیت جنس». سند 5-3

با برگزاری یک همایش دو روزه با حضور چهل نفر از متخصصان حوزه  2008کشور آمریکا در دسامبر 

آینده » های سالمت، تربیت جنسی، سالمت عمومی، سیاست گذاری عمومی و ... اقدام به تدوین سندی به نام

 سال آموزشی است. دوازدهبرای  3نمود که حاصل آن استانداردهای ملی تربیت جنسی «تربیت جنسی

آمریکا می باشد که  4استانداردهای ملی تربیت جنسی بسیار متاثر از استانداردهای ملی آموزش سالمت

به روز گردید. استانداردهای ملی آموزش  2007تدوین شد و سپس در سال  1995نخستین بار در سال 

یری مهارت های خاص برای استفاده از این سالمت بر توانایی دانش آموزان در فهم مفاهیم کلیدی و یادگ

مفاهیم تمرکز می کند. این استانداردها به عنوان شالوده ای برای دانش و مهارت های آموزش سالمت دانش 

، ص 2008شده اند)سند آینده تربیت جنسی،  ارائهبه آنها برسند،  12و  8، 5، 2آموزان که باید در پایه های 

اردها به بیان جزئیات محتوا نمی پردازد، بلکه همانطور که از نام آن پیداست، (. به عبارتی این استاند6

سند، رویکرد تربیت  6رویکرد این سند به تصریح آن در ص  استانداردها و اهداف نهایی را معرفی می کند.

 جنسی جامع می باشد.

                                                           
در « جنسی»مطابق صحبت پژوهشگر با یکی از نویسندگان این پروتکل، حالت کنونی پروتکل مربوط به مخالفت های بسیار مربوط به کار بردن واژه   1

ر ، دعنوان این پروتکل و ارائه آموزش در این حوزه است؛ به گونه ای که حتی بررسی وضعیت موجود چنان چه در مورد سایر پروتکل ها صورت گرفته

 به مدارس داده شده و امکان پیگیری از روند اجرای آن وجود ندارد. تدوین،شده و پس از نمورد این پروتکل انجام 
2 FoSE: Future of Sexuality Education 
3 National Sexuality Education Standards 
4 NHES: National Health Education Standards 



 

 

سالمت جنسی مانند منطق تدوین این سند، تالش برای کاهش آمار باالی آسیب های مربوط به حوزه 

بارداری های ناخواسته، مبتالیان به ایدز و سایر بیماری های آمیزشی، سوء استفاده جنسی، احساس ناامنی 

در گروه های اقلیت جنسی و ... در کشور آمریکا و حفظ سالمت دانش آموزان و ارائه اطالعات و مهارت های 

براین هدف اصلی تربیت جنسی در این سند، ارتقای الزم به دانش آموزان برای پیشرفت تحصیلی است، بنا

جنسی و کاهش خطر مربوط به رفتارهای جنسی پر خطر با آموزش  پرهیزسالمت، با توجه به هر دو مورد: 

 (.7، ص دانش و مهارت ها است. )همان

نگاه این سند به میل جنسی، نگاهی خوش بینانه و مثبت است و بعد جنسی را به عنوان یک بخش 

و  کردهمولی، طبیعی و سالم رشد انسانی که باید بخشی از هر برنامه درسی آموزش سالمت باشد، معرفی مع

 تربیت جنسی جامع را این گونه تعریف می نماید:

، روابط، رشد انسانپایه ای از دانش و مهارت های مربوط به  تربیت جنسی جامع، برنامه هایی است که»

در حالت ایده آل،  .می کند ارائه، جلوگیری از بارداری و پیشگیری از بیماری را خویشتن داریتصمیم گیری، 

در هر مرحله در حال توسعه، . ادامه یابد سطح 12 در طیمهد کودک شروع شود و  ازجامع باید  تربیت جنسی

ه اده شددانش و مهارت هایی که در مرحله قبل آموزش د بر مبنای این برنامه ها اطالعات دقیق پزشکی را

 .(39 همان، ص)«است، ارائه می دهند

است؛ از این رو،  علمییکی از ویژگی های اساسی رویکرد جامع، تکیه بر شواهد تجربی و نظریه های 

استانداردهای ملی تربیت جنسی ضمن تالش برای ارائه دانش کاربردی مرتبط با موضوعات جنسی و هم 

، نظریه 1ارهای سالم، بر مدار اصول نظریه یادگیری اجتماعینیاز برای اتخاذ رفت مهارت های خاص مورد

 .حرکت می کند 3و مدل بوم شناسی اجتماعی پیشگیری 2شناختی اجتماعی

بیماری ، 7بارداری و تولید مثل، 6هویت، 5رشد بلوغ و نوجوانی، 4آناتومی و فیزیولوژی این سند، هفت مبحث

را ذیل هشت استاندارد ملی آموزش سالمت  10یا سالمت شخصیو امنیت  9روابط سالم، 8های مقاربتی و ایدز

با توجه به پایه ها و موضوع مشخص  بدین صورت که استانداردهای آموزش سالمت است؛آمریکا سازمان داده 

  .و با در نظر گرفتن تناسب سنی و سطح دانش آموزان ارائه شده و تعدیل می گردد

 

 

                                                           
1 social learning theory 
2 SCT :social cognitive theory 
3 social ecological model of prevention 
4 AP: Anatomy and Physiology  
5 PD: Puberty and Adolescent Development  
6 ID: Identity 
7 PR: Pregnancy and Reproduction 
8 SH: Sexually Transmitted Diseases and HIV  
9 HR :Healthy Relationships 
10 PS :Personal Safety  



 

 

 یونسکو« 1تربیت جنسیراهنمای فنی بین المللی ». سند 6-3

پژوهش از سراسر جهان و یک همکاری فنی جهانی با حضور متخصصانی  87با توجه به  یونسکو سند

و  4، یونیسف3، صندوق جمعیت ملل متحد2با همکاری برنامه ایدز سازمان ملل 2009کشور در سال  13از 

به عنوان اولین راهنمای جهانی تربیت جنسی و در دو جلد منتشر شد. جلد اول این  5بهداشت جهانی سازمان

و جلد دوم  ارائه آگاهی های صحیح فنی در مورد ویژگی های برنامه های موثرو  بر منطق آموزش جنسی سند

های کلیدی  مفاهیم و موضوعات کلیدی، همراه با اهداف یادگیری و ایده یک بسته آموزشی پایه شامل بر ارائه

 ،1ج  راهنمای فنی بین المللی تربیت جنسی،پیشگفتار )متمرکز شده است برای چهار گروه سنی متمایز

2009.) 

آماده سازی کودکان و نوجوانان برای گذار به مرحله بزرگسالی به عنوان چرایی تدوین این سند به 

عبارتی، چگونگی مواجهه با این چالش می به ؛ و شیوع ایدز باز می گرددیکی از چالش های بزرگ بشریت 

می تواند مسیر این شیوع  6تربیت جنسی جامع معتقد استب با پیشگیری از شیوع ایدز باشد و تواند در تناس

 را به طور اساسی و بنیادی تغییر دهد. 

به امر جنسی  به مواردی مانند ذکر امر جنسی، پیش فرض های ناظر بهدر تربیت جنسی یونسکو، سند 

یک ویژگی اساسی در مورد مسائل  ، به عنوانتنوع)تفاوت( بیان یک جنبه اساسی از زندگی انسان و عنوان

 تربیت جنسی را این گونه تعریف می نماید: کرده واشاره جنسی 

یک رویکرد متناسب با سن و فرهنگ برای آموزش در مورد رابطه جنسی و روابط است که اطالعات »

تربیت جنسی فرصت هایی را برای بررسی ارزش ها و  نانه و بدون قضاوت ارائه می کند.علمی دقیق، واقع بی

نگرش ها و ایجاد مهارت های تصمیم گیری، ارتباط و کاهش خطر در مورد بسیاری از جنبه های امور جنسی 

  .(2، پاورقی ص1ج )«برای شخص فراهم می کند

)تمرین مهارتهای زندگی مانند تصمیم 9و عمل 8ها ، ارزش7تربیت جنسی سه حوزه نگرشاین سند،  مطابق

گیری( دانش آموزان را در بر می گیرد و هدف تربیت جنسی موثر، از بین بردن خطر ابتال به ایدز و سایر 

و سوء استفاده  12، رابطه جنسی به اجبار 11، رابطه جنسی با تجاوز10بیماری های آمیزشی، بارداری ناخواسته

 . است13جنسی

 اهداف یادگیری در این سند، برای چهار گروه سنی و چهار سطح ارائه می شوند: موضوعات و

                                                           
1 International Technical Guidance on Sexuality Education 
2 UNAIDS: United Nations Programme on HIV/AIDS 
3 UNFPA: United Nations Population Fund 
4 UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund 
5 WHO: World Health Organization 
6 Comprehensive Sexuality Education 
7 attitudes 
8 values 
9 practise 
10 unintended pregnancy 
11 abusive sexual activity 
12 coercive sexual activity 
13 exploitation 



 

 

 سال 5-8سطح اول:  -1

 سال 9-12سطح دوم:  -2

 سال 12-15سطح سوم:  -3

 (4، ص 2)ج سال 15 -18سطح چهارم: + -4

فنی که سازمان یونسکو برای تربیت جنسی ارائه می کند، بدین صورت است که موضوعات  ایساختار راهنم

ارزش ها، نگرش ، 1روابط؛ کلیدی که طبق آن اهداف یادگیری تعریف شده اند، بر اساس شش مفهوم کلیدی

 6یسالمت جنسی و بارور، 5رفتار جنسی، 4توسعه انسانی، 3فرهنگ، جامعه و حقوق بشر، 2ها و مهارت ها

سازماندهی می شوند. سپس ذیل هر مفهوم، موضوعات مرتبط با آن آمده و ایده های کلیدی برای هر موضوع 

 با توجه به هر کدام از سطوح چهارگانه بیان می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Relationships 
2 Values, attitudes and skills  
3 Culture, society and human rights 
4 Human development 
5 Sexual behaviour 
6 Sexual and reproductive health 



 

 

 

 

 

 فصل سوم

تربیت جنسی بر  یمولفه ها و بررسی تطبیقی تبیین

 ایران آموزش و پرورش اساس اسناد بین المللی و اسناد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

و دوم پژوهش یعنی تبیین مولفه های  سوال اول قسمت نخست در این فصل به دنبال پاسخ گویی به

در ادامه، قسمت اول سوال  بر اساس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران هستیم. تربیت جنسی

 پیش از تبیین مولفه ها بر اساس هر دسته از اسناد، به ی بررسی تطبیقی مولفه ها می آید.سوم پژوهش یعن

  .معرفی محتوایی اسناد می پردازیم منظور روشن شدن فضای حاکم بر اسناد به

 تربیت جنسی در اسناد بین المللی .1

بعد جنسی به عنوان یکی از ابعاد وجود انسان، صرف نظر از نوع نگاهی که به آن می توان داشت، باید 

به عبارتی اصل تربیت بعد جنسی انسان مورد اختالف نیست، بلکه اختالف در  صحیح قرار گیرد.مورد تربیت 

به عنوان نمونه مالحظات تربیت جنسی در نگاهی که میل جنسی را ذاتا بد و پلید می داند،  چگونگی آن است.

مردانه  –متضاد زنانه ناظر به تعیین محدودیت های شدید اجتماعی، پاسخ به نیاز جنسی در الگوی دو قطبی 

بسیار  می تواند و صرفا در چهارچوب ازدواج است. در حالی که این مالحظات در نگاه مثبت به میل جنسی

به گونه ای که منبع اقتدار و تعیین چهارچوب ها و الزامات این حوزه به متخصصان علمی و  ؛باشدمتفاوت 

می یابد. عالوه بر این، لذت جنسی به عنوان امری مثبت  فردی که مورد آموزش و آگاهی قرار می گیرد، انتقال

به رسمیت شناخته شده که می تواند به تحکیم روابط عاطفی میان انسان ها کمک نماید. از این جهت 

ت و روابط جنسی محدودیت های ناظر به آن، مربوط به آسیب ها و مضرات رابطه جنسی غیرایمن و پرخطر اس

واج و پیش از ازدواج و با هم جنس و یا سایر اشکال ارتباط جنسی که مورد رضایت از ازد در چهارچوب خارج

 و لذت طرفین است، مورد حمایت قرار می گیرد. 

چنانچه در فصل پیش بیان گردید، حد فاصل دو متافیزیک بدبیبنانه و خوش بیبنانه به امر جنسی به 

از این رو رویکردهای مختلفی ناظر به تربیت جنسی . وجود داردعنوان دو سر طیف، نگاه ها و نظرات دیگری 

در  است.« تربیت جنسی جامع»متصور است. یکی از رویکردهای موجود در این حوزه، رویکردی موسوم به 

کاهش خطر رفتارهای  برنامه های جامع آموزش موضوعات جنسی، عالوه بر توجه به مباحث خویشتن داری،

مورد نیاز در مورد پیشگیری از بارداری، استفاده از کاندوم برای پیشگیری از  اطالعات جنسی غیر ایمن با ارائه

مورد توجه قرار بیماری های آمیزشی و ایدز و شیوه های پیشگیری از مزاحمت های جنسی و خشونت جنسی 

ی . از ویژگی های مهم این رویکرد که آن را از سایر رویکردهای موجود در تربیت جنسی متمایز ممی گیرد

 (.1393)رزاقی، گرداند، تکیه بر شواهد تجربی و نظریه های علوم رفتاری است

کشورهای زیادی در جهان بر اساس این رویکرد اقدام به عمل در عرصه تربیت جنسی نموده اند. یکی 

اقدام به تدوین سندی بر اساس این رویکرد نموده است. عالوه  2007از این کشورها، آمریکاست که در سال 

تدوین « رد تربیت جنسیراهنمای فنی بین المللی در مو»، سندی موسوم به 2009بر آن، یونسکو هم در سال 

 در این بخش به معرفی این اسناد می پردازیم. نموده است.

 



 

 

 آمریکا« 1آینده تربیت جنسی»سند  .1-1

. در این مبتنی بر رویکرد تربیت جنسی جامع تدوین گردید 2007سند تربیت جنسی آمریکا در سال 

 بخش به معرفی این سند و ارائه نمایی کلی از بخش های مختلف سند می پردازیم:

 آمریکا پشتیبان سند روان شناسی نظریه های .1-1-1

ربی و نظریه های علوم رفتاری است. سند یکی از ویژگی های اساسی رویکرد جامع، تکیه بر شواهد تج

اصول نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه شناختی آمریکا ضمن برخورداری از این ویژگی بر حرکت بر مدار 

 .می کند تصریحاجتماعی و مدل بوم شناسی اجتماعی پیشگیری 

به ه این نظریه یکی از تاثیر گذار ترین نظریه های یادگیری، نظریه یادگیری اجتماعی است. پایگا

انواع یادگیری وجود دارند. این نظریه نشان می دهد  آنرفتارگرایی اولیه باز می گردد، اما تفاوت بنیادی با 

دارد که در آن تقویت مستقیم، علت تغییر رفتار و یادگیری نیست؛ بلکه، عنصر اجتماعی نیز می تواند منجر 

« اکتساب»تمایز دو مفهوم  به عبارت روشن تر،(. 2011، 2یروبه ایجاد یادگیری جدید در میان افراد شود)سنس

یکی از زمینه های اساسی شکل گیری رویکرد یادگیری اجتماعی است؛ بدین معنا که انسان می « عملکرد»و 

تواند رفتار را صرف نظر از تقویت کننده ها، بیاموزد و تاثیر تقویت کننده ها مربوط به تبدیل رفتار به عملکرد 

)اشعری و نه در یادگیری رفتار، که در تبدیل رفتار به عملکرد است تنبیه و تشویق تعییننقش در واقع  است؛

 (.1393حسنی، 

مطابق نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار تحت تاثیر فرآیندهای شناختی درونی، مشاهده رفتار دیگران و 

اصل اساسی یادگیری در  ( و1386 ،2ج   ،4و هیلگارد 3محیطی است که رفتار در آن واقع می شود)اتکینسون

خاص رخ یادگیری صرفا درون یادگیرنده اتفاق نمی افتد بلکه در یک بستر اجتماعی »این نظریه این است که 

 (.9سند آمریکا، ص «)می دهد

عالوه بر نظریه ی یادگیری اجتماعی، نظریه ی شناختی اجتماعی نیز در سراسر استانداردهای ملی 

وی با تحول . بود اجتماعی یادگیری رویکرد پژوهشگران از یکی ابتدا در 5بندوراانعکاس دارد. آموزش جنسی 

اجتماعی -در این نظریه از طریق افزودن وجوه شناختی و عاملی انسان، نام این نظریه را به نظریه شناختی

مفهوم نه فرد و نه محیط بر اساس این . است «6گانه سه علیت» نظریه این اساسی مفاهیم از یکی تغییر داد.

عامل مستقل و صد در صدی تعیین کننده رفتار فرد نیستند، بلکه عملکرد انسان برآیند رابطه علی تعیین 

 و فرد میان واسط حلقه عنوان به فرد باورهای و اهداف ،انتظارات کننده های درونی و بیرونی است و شناخت،

)مانند فردیدر این نظریه رفتار انسان در تعامل عوامل ؛ بنابراین (1393)اشعری و حسنی، عمل می کند محیط

)مانند مهارت ها، تمرین( و عوامل رفتاریدانش، فهم، انتظارات، نگرش ها و اعتماد، خودکارآمدی(، عوامل 

                                                           
1 FoSE: Future of Sexuality Education 
2 Sincero .S. M 
3 Atkinson, Rita L 
4 Hilgard, E. R 
5 Bandura, Albert 
6 Triadically reciprocal 



 

 

)مانند هنجارهای اجتماعی، دسترسی به اجتماع و نفوذ دیگران( مطالعه می شود)جلیلی، براتی و محیطی

 (.1393، بشیریان

 

 

 

 

 (1393)اشعری و حسنی، (: مدل علیت سه گانه1-3شکل )

با توجه به اهمیتی که کماکان عامل محیط  ،بر عامل شناختی شناختی اجتماعی تاکید نظریه با وجود 

از این رو  (.1393در این نظریه دارد، می توان آن را ادامه نظریه یادگیری اجتماعی دانست)اشعری و حسنی، 

مانند نظریه ی یادگیری اجتماعی به علت تاثیر نیرومند خودکارآمدی بر رفتار، بر مفهوم  در این نظریه نیز

یادگیرندگان و حوزه عاطفی یا  1انگیزش، ضمن این که(، 1384)بیابانگرد، گرددخودکارآمدی تاکید می 

تاکید می  بر آن شده وشناختی اضافه ذیل فرآیندهای  به عنوان جزء ارزشمند یادگیری،احساسی آنان 

ادگیری تکمیل نشده و منجر به عملکرد فرد نمی در غیاب آن، ی به طوری که؛ (10)سند آمریکا، ص گردد

 گردد. 

نظریه شناختی اجتماعی با تاکید بر عوامل شناختی در بستر اجتماع، مسیر خود را از رفتار گرایی 

 یقرار گرفتن در پارادایم شناختی از رفتارگرایی استفاده کرده و نظریه شناختجدا می نماید. در واقع بندورا با 

 ، استفاده از تقویت در امر یادگیری رد نمی گردد، امااجتماعی را ارائه نمود. به همین دلیل در این نظریه

تقویت، از  در نظریه شناختی اجتماعی به جای استفاده مستقیم از ؛مانند رفتارگرایی نیست آناستفاده از 

استفاده می گردد،  2توانایی نمادسازی و آینده نگری انسان برای یادگیری و به عبارت دیگر تقویت جانشینی

، 2یعنی مشاهده تقویت یک رفتار در دیگران می تواند باعث یادگیری فرد شود)اتکینسون و هیلگارد، ج 

 یاد می شود.« 3یادگیری مشاهده ای»(. این همان چیزی است که از آن به 1386

نظریه شناختی اجتماعی با توجه به پیامدهای مثبت یادگیری مشاهده ای در انسان از طریق کوتاه 

شدن فرآیند یادگیری و عدم نیاز به آزمایش و خطای تمام راه ها برای یادگیری رفتار درست و شکل گیری 

( بر نقش تغییر محیط در احتمال 1388الگوهای رفتاری با مشاهده پیامدهای رفتارهای دیگران)ساعتچی، 

بروز رفتارهای مثبت تاکید می کند. این سند نیز با استفاده از همین مساله توجه ویژه ای به محیط و مناسب 

 ساختن آن با توجه به اهداف تربیت جنسی دارد.

این  مدل بوم شناسی اجتماعی پیشگیری نیز در توسعه ی این استانداردها استفاده شده است. تمرکز

مدل بر فرد، )رابطه( میان اشخاص، اجتماع، تأثیرات جامعه و نقش این تاثیرات بر روی مردم در طول زمان 

                                                           
1 motivation 
2 Vicarious reinforcement 
3 Observational learningtg 



 

 

است. ارائه محتوای اصلی و مهارت ها در طول زمان و با تغییر کیفیت ارتباط فرد و جامعه، تغییر می کند، به 

وایل ابتدایی بر فرد دانش آموز و محیط بالواسطه عنوان نمونه محتوای اصلی و مهارت ها در دوره مهد کودک و ا

او تمرکز دارد)به عنوان مثال، خانواده خود(، در حالی که در راهنمایی و دبیرستان، تمرکز محتوای اصلی و 

مهارت ها بر جهان در حال گسترش دانش آموز شامل دوستان و همساالن دیگر، رسانه، جامعه و تأثیرات 

 (.10، ص فرهنگی است)سند آمریکا

 تربیت جنسی در سند آمریکا مفاهیم کلیدی .2-1-1

 بررسی سند آمریکا با توجه به پشتیبانی نظریه های یاد شده از آن، نشان دهنده مفاهیم کلیدی زیر است:

امر جنسی در سند آمریکا به عنوان یک بخش معمولی، طبیعی و سالم رشد انسانی که باید  : سالمت -1

است. مطابق تعریف این سند از تربیت جنسی  آموزش سالمت باشد، معرفی شدهی بخشی از هر برنامه درس

هدف نهایی تربیت جنسی در این سند، ایجاد مبنایی در دانش آموزان برای که در فصل پیش بیان گردید، 

 از این رو می توان مفهوم سالمت یکی از کلیدواژه این سند رفتار جنسی سالم در تمام طول زندگی آنان است.

 در تربیت جنسی است.

چنان چه بیان گردید بندورا در نظریه خود با تاکید بر عوامل شناختی و شخصی : 1شخصی سازی -2

انسان از رفتارگرایی استفاده می نماید. مفهوم شخصی سازی از مفاهیمی است که به این بعد توجه 

کرده و آن را تقویت می نماید. در این سند نیز یکی از مفاهیم اساسی است که در استانداردهای تربیت 

آراستن، تزیین و تغییر دادن عمدی در یک محیط »دیده می شود. منظور از شخصی سازی،  جنسی

به وسیله ساکنان آن است تا بدین وسیله هویت یا شخصیت خود را در محیط اطراف خود منعکس 

است، توجه « محیط منِ دانش آموز»(. در این مفهوم به محیط از آن جهت که 1382صلیبی، «)کنند

ید فرد بتواند با محیط از چنین جایگاهی تعامل نماید. تحقق این مفهوم در حالتی است می شود و با

که اطمینان یابیم دانش آموزان می توانند خودشان را در مواد و فعالیت های یادگیری نشان داده و 

 از طریق ارائه محتوای اصلی و مهارت های مرتبط با زندگی دانش آموزان که احتمال»عرضه کنند و 

 (. 9سند آمریکا، ص «)یادگیری و حفظ دانش و مهارت ها را افزایش می دهد، صورت می گیرد

مفهوم حساسیت یکی دیگر از مفاهیم کلیدی مطرح در این سند است. این مفهوم نیز : 2حساسیت -3

ناظر به وجه شناختی فرد و ناظر به این مساله است که بسیاری از جوانان درک نمی کنند در برابر 

رفتارهای خاص از جمله فعالیت جنسی حساس اند. به عبارت دیگر دانش آموزان باید امر جنسی  خطر

را به عنوان یکی از جنبه های ارتباط و صحبت با دیگران ببینند و بفهمند؛ چرا که این جنبه از ارتباط 

گاه جنسی با دیگران گاهی می تواند موجب آسیب رسیدن به شخص گردد. البته این امر به معنای ن

داشتن به طرف مقابل ارتباط به عنوان یک ابژه جنسی نیست، بلکه به عنوان نمونه همان طور که ما 

در ارتباط با دیگری به فحوای کالم و منطقی بودن کالم او توجه می نماییم، باید متوجه باشیم امر 

 نماییم. جنسی یک بخش طبیعی از وجود او است که ضروری است آن را هم ببینیم و درک

                                                           
1 Personalization 
2 Susceptibility 



 

 

با روشن شدن اهمیت مفهوم حساسیت باید این امر برای دانش آموزان نیز روشن شده و رشد یابد. سند 

فعالیت های یادگیری باید مبتنی بر تشویق »آمریکا در پرورش این توانایی در دانش آموزان بیان می کند:

ساسیت شان را در مورد پیامد های دانش آموزان به ارزیابی بدون اغراق خطر رفتارهای مختلف باشد تا ح

(؛ به عبارتی دانش آموزان با مشاهده و فهم پیامدهای 10همان، ص )«منفی بالقوه آن رفتارها روشن سازد

 رفتارهای خاص، برای دریافت دانش و مهارت هایی برای کاهش این خطرات انگیزه پیدا می کنند.

ضلع شناختی و شخصی در نظریه شناختی  یکی دیگر از مفاهیم کلیدی مرتبط با: 1خودکارآمدی -4

ارزیابی فرد از توانایی یا »ین اصطالح به ااجتماعی و بالتبع سند آمریکا، مفهوم خودکارآمدی است. 

( اشاره 1382صالحیت خویش برای انجام وظیفه یا رسیدن به هدف یا غلبه به مانع معین)صلیبی، 

دارد. مفهوم خودکارآمدی توجه ما را به این مساله جلب می نماید که باور دانش آموزان به حساسیت 

توانایی خود در انجام عمل در جهت کاهش سطح خطر باور آنان به  مساویدر برابر رفتارهای خاص 

نیست؛ بنابراین در این مفهوم تالش می گردد تا باور فرد نسبت به توانایی خود رشد یابد. این کار در 

سند آمریکا با کمک به دانش آموزان برای غلبه بر اطالعات نادرست و رشد اعتماد به نفس به وسیله 

یریت خطرات صورت گرفته و امر ضروری و کلیدی برای یک برنامه تمرین مهارت های الزم جهت مد

 درسی آموزش جنسی موفق تلقی می گردد.

اجتماعی به نقش  -با توجه به نظریه شناختی« هنجارهای اجتماعی»مفهوم : 2هنجارهای اجتماعی -5

ی محیط بر محیط در تربیت و یادگیری انسان توجه می نماید؛ چرا که همواره و نزد همگان تاثیرگذار

فرد امری مسلم است. ضمن این که دانش آموزان در سنین نوجوانی و جوانی به شدت تحت تاثیر 

همساالن خود دارند و در ارتباط با امر جنسی، درک آنچه که سایر دانش آموزان هستند یا آنچه که 

 نیستند، بر رفتارهای آنها تاثیر می گذارد.

اجتماعی و تاکید این نظریه بر یادگیری مشاهده ای و نقش  -یسند آمریکا با توجه به نظریه شناخت

آگاهی از ادراکات نوجوانان و برجسته کردن رفتارهای  الگوهای رفتاری در امر یادگیری شخص بیان می کند،

)به عنوان مثال، اکثر نوجوانان بیشتر کند مثبت در میان نوجوانان می تواند اتخاذ رفتارهای بهداشتی مثبت را

مدرسه و اوایل دبیرستان از فعالیت جنسی پرهیز می کنند و بسیاری از آن ها زمانی که برای اولین بار در 

مطابق این سند، یادگیری در بستر اجتماع رخ (. درگیر فعالیت جنسی می شوند از کاندوم استفاده می کنند

، نقش کلیدی در تحقق اهداف بنابراین کنترل اجتماع و تغییر آن در جهت اهداف یادگیری مدنظرمی دهد؛ 

خواهد داشت. در این میان برجسته کردن و معرفی هنجارهای اجتماعی مثبت مرتبط با بحث تربیت جنسی 

 می تواند منجر به رفتارهای مثبت بیشتر از جانب نوجوانان گردد.

ون اجتماعی است؛ چ -در فضای کشور آمریکا، نظریه یادگیری غالب، نظریه شناختی: 3مهارت ها -6

تربیت جنسی از جنس رفتار است و این نظریه بر رفتار فرد متمرکز شده است. یکی از اضالع مثبت 

سه گانه ای که در این نظریه برای رفتار انسان در نظر گرفته می شود، بعد رفتاری است که مهارت ها 

                                                           
1 Self-Efficacy 
2 Social Norms 
3 Skills 



 

 

از می گردد که ذیل آن قرار داده می شود و در ارتباط با تربیت جنسی، اهمیت آن به این مساله ب

 گرچه تسلط بر دانش کاربردی برای تاثیر گذاری بر رفتارها الزم است اما کافی نیست. از این رو،

پرورش مهارت ها به جهت توانا ساختن دانش آموز در به کار بردن محتوای اصلی در زندگی مهم 

 (. 10است)سند آمریکا، ص 

 مضامین سند آمریکا .3-1-1

را به عنوان محتوای ضروری و مهارت های الزم برای آموزش جنسی از پیش  سرفصل، هفت آمریکا سند

 تا پایه دوازدهم عنوان می کند: یدبستان

: این سرفصل چنان چه از عنوان آن پیداست بر بعد جسمانی امر جنسی تمرکز 1آناتومی و فیزیولوژی -1

اندام زنانه و مردانه آغاز شده می کند و از به کار بردن نام های درست برای اعضای بدن با تمرکز بر 

و در مراحل بعد توصیف سیستم های تولید مثل مردانه و زنانه و اعضا و عملکرد بخش های مختلف 

آن از دانش آموزان انتظار می رود. پس از ارائه اطالعات مناسبی از واقعیت بدن زنانه و مردانه، توصیف 

 ار گرفته و به دانش آموز ارائه می شود.چرخه رفتار جنسی در زنان و مردان مورد توجه قر

: تربیت هر کدام از ابعاد وجود انسان از نقطه عطفی برخوردار است، به عنوان 2رشد بلوغ و نوجوانی -2

 نمونه رسیدن کودک به تفکر انتزاعی، یک نقطه عطف در تربیت اخالقی به شمار می آید. دوران بلوغ

ظهور آن در انسان، نقطه عطف تربیت جنسی محسوب  به دلیل به حداکثر رسیدن میل جنسی و نیز

می گردد. به همین دلیل نوجوان در این دوران به مراقبت های ویژه ای نیاز دارد. عالوه بر این، به 

( به سالمت 10سند آمریکا، ص «)تاثیرگذاری دوران بلوغ بر رشد جسمی، اجتماعی و عاطفی»دلیل 

پیشگیری از اتفاق های بعدی مرتبط با بعد جنسی در زندگی شتن از این مرحله نقش مهمی در گذ

 فرد دارد.

در این سرفصل ضمن آشنایی دانش آموزان با تغییرات جسمی، اجتماعی و عاطفی دوران بلوغ، تفاوت 

افراد مختلف در ارتباط با زمان بلوغ و ویژگی های رشدی افراد توضیح داده می شود. ارتباط بلوغ با تولید 

دیگر از مسائل مطرح در این سرفصل است. تصویر بدن یکی دیگر از مفاهیمی است که در این مثل یکی 

سند مطرح می گردد، گرچه این سند توضیح مفصلی در مورد تصویر بدن ندارد، اما به عواملی مانند رسانه 

 و همساالن که می توانند این تصویر را خدشه دار نماید، اشاره می کند.

امر جنسی با در نظر گرفتن ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی در سند آمریکا، : توجه به 3هویت -3

موید نگاه کل گرایانه به انسان و نیاز جنسی اوست. بنابراین نیاز جنسی در ارتباط با سایر ابعاد وجود 

با  انسان و به عنوان بخشی از نیازهای او تلقی می گردد. ضمن اینکه امر جنسی، مستلزم ارتباط

دیگری است؛ در این ارتباط باید فرد بداند کیست و چه نیازی دارد. همین مساله، کیفیت رفتار فرد 

 را به هویت او گره می زند.

                                                           
1 AP: Anatomy and Physiology  
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سند آمریکا در این سرفصل تالش می نماید جنبه های اساسی فهم فرد از چیستی خود را در ارتباط با  

ا و شباهت های دختران و پسران توضیح داده شده، سپس ن سرفصل ابتدا تفاوت هدر ای امر جنسی نشان دهد.

را تفکیک نمایند. در نهایت « جنسیت»و « جنس بیولوژیکی»انتظار می رود دانش آموزان بتوانند مفاهیم 

 موضوع مورد توجه، شناخت محدوده نقش های جنسیتی است. 

امر جنسی دارد، به طوری که می  : مساله بارداری و تولید مثل ارتباط وثیقی با1بارداری و تولید مثل -4

توان گفت به آن چسبیده است؛ از این رو رضایت یا عدم رضایت طرفین مهم است و باید دید می 

توان این پیامد را از امر جنسی تفکیک نمود یا خیر و اگر می توان به چه وسیله ای. ضمن اینکه 

طه دو شخص فراتر رفته و اثرات ماندگاری حیطه تاثیر بارداری به دلیل پیامدهای اجتماعی آن، از راب

 برای طرفین، کودک و اجتماع دارد.

سند آمریکا در این سرفصل ابتدا ارتباط میان رابطه جنسی و مساله تولید مثل و نشانه های بارداری 

را تشریح می نماید. سپس با توجه به اهمیت رضایت طرفین در بارداری، روش های پیشگیری از بارداری 

 د خویشتن داری و کاندوم را بیان می نماید.مانن

دارد؛ سالمت در  «سالمت»: این سرفصل ارتباط تنگاتنگی با مفهوم 2و ایدز آمیزشیبیماری های  -5

ختلف جسمی، روانی، اجتماعی و عاطفی برخوردار است. فرد مبتال به یکی از عفونت انسان از ابعاد م

اش به خطر افتاده است، از نظر روانی، اجتماعی و  های منتقله جنسی یا ایدز ضمن اینکه سالمتی

عاطفی نیز در معرض آسیب است. با این وجود باید با آشنا ساختن دانش آموزان با این بیماری ها، 

 ضمن تالش برای پیشگیری، اطالعات الزم در صورت ابتال را به وی بدهیم.

سند آمریکا در این سرفصل، هم محتوا و هم مهارت برای درک بیماری های مقاربتی و ایدز و  

پیشگیری از آن ارائه می دهد، از جمله اینکه اطالعات مربوط به شیوه انتقال این بیماری ها، عالئم و نشانه 

 ها، آزمایش و درمان به دانش آموز داده می شود. 

امتداد روابط اجتماعی و عاطفی شکل می گیرد؛ به عبارتی پیش از : رابطه جنسی در 3روابط سالم -6

برقراری رابطه جنسی، فرد با دیگری وارد ارتباط اجتماعی و عاطفی می شود و این رابطه بستر شکل 

گیری رابطه جنسی قرار می گیرد و ضروری است دانش آموزان به این بستر توجه نموده و شرایط 

 .نمایندرابطه جنسی را فراهم  سالم سازی مقدمات ورود به

روابط  راهنمایی هایی را در مورد چگونگی موفقیت درسند آمریکا مبتنی بر اهمیت موضوع ارتباط، 

، همساالن و همکاران عرضه می کند. این راهنمایی ها با آشنا میان خانواده در حال تغییر دانش آموز

آغاز شده و سپس تالش می گردد تا دانش « اطارتب»و مساله « دوست»ساختن دانش آموزان با مفهوم 

آموز تفاوت ارتباط سالم و ناسالم را درک نماید. پس از این باید دانش آموز تفاوت رابطه انسانی با دیگری 
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ق به دیگری را بیاموزد. رک نموده و شیوهای مختلف اظهار عشو رابطه عاشقانه منتج به رابطه جنسی را د

 ط جنسی سالم و ناسالم برای دانش آموزان ضروری تلقی می گردد.در مرحله آخر تفکیک رواب

: این سرفصل با توجه به سطح فردی و اجتماعی تبیین می گردد. در سطح 1امنیت یا سالمت شخصی -7

فردی می خواهیم افراد توانایی برقراری امنیت شخصی برای خود را فراهم نمایند و در سطح اجتماعی 

بیت جنسی افراد می خواهیم با سالم و ایمن ساختن محیط مدرسه و ناظر به اهمیت محیط در تر

اجتماع شرایط مناسبی برای تربیت جنسی فراهم نماییم. سند آمریکا در حوزه امنیت محیط، دانش 

آموزان را دارای مسئولیت تلقی می کند و مانند سایر سرفصل ها ضمن توجه به مساله پیشگیری 

ی آسیب ندیدن افراد، آموزش های مرتبط برای زمان وقوع حادثه نیز یعنی امن نگه داتشن محیط برا

به دانش آموزان می دهد تا در صورت وقوع آسیب ناظر به بعد جنسی برای خود یا دیگری، فرد توانایی 

 عمل داشته باشد.

 معیارهای سند آمریکا .4-1-1

آمریکا سازمان داده هفت سرفصل بیان شده در قسمت پیش، ذیل هشت استاندارد ملی آموزش سالمت 

 :شده است

در راستای ارائه مفاهیم پایه در ارتباط با سرفصل های اصلی  این معیار :2معیار مفاهیم اصلی -1

معرفی شده در قسمت پیش است، به عنوان نمونه توصیف اندام های مختلف بدن از جمله ارگان 

در زنان و مردان از مفاهیم  جنسی، توصیف سیستم تولید مثل زنانه و مردانه و چرخه رفتار جنسی

اصلی سرفصل آناتومی و فیزیولوژی به شمار می آیند که در پایه های مختلف با توجه به سطح 

 رشدی دانش آموزان ارائه می گردد.

با تمرکز بر شخص و کیفیت ارتباط وی با محیط، تالش می نماید تا  :3معیار تحلیل تاثیرات -2

د تا چه میزان از محیط در جهت مثبت و منفی متاثر متوجه گرد نخست دانش آموز در وهله

است و سپس بتواند کیفیت تاثیرپذیری خود از تمام عوامل محیطی موثر بر خود مانند خانواده، 

مدرسه، همساالن، رسانه و تکنولوژی را تحلیل نماید. به عنوان نمونه در ارتباط این معیار با 

عوامل یاد شده را در ترسیم مفهوم جنسیت و نقش  سرفصل هویت، دانش آموز باید بتواند نقش

 های جنسیتی درک و تحلیل نماید.

استاندارد سوم با عنوان دسترسی به اطالعات تالش می نماید تا  :4معیار دسترسی به اطالعات -3

دسترسی دانش آموز به منابع معتبر اطالعاتی مانند منابع معتبر پزشکی و افراد بزرگسال مورد 

ی در میان گذاشتن پرسش ها و مشکالت ناظر به امر جنسی را ارتقا دهد. در هر اطمینان برا

کدام از سرفصل های ذکر شده، دانش آموز با توجه به این استاندارد باید توانایی دسترسی به 

 منابع و افراد معتبر برای پرسش در مورد آن سرفصل مانند هویت، روابط سالم را نشان دهد. 
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با تمرکز بر « ارتباطات بین فردی»استاندارد چهارم با عنوان  :1ین فردیمعیار ارتباطات ب -4

سرفصل روابط سالم به پرورش مهارت های ارتباطی در دانش آموزان می پردازد؛ زیرا ارتباط با 

دیگری می تواند مقدمه رابطه جنسی قرار گیرد و دانش آموز باید بتواند با دیگران به نحوی ارتباط 

که از خود در برابر آسیب های ناظر به امر جنسی محافظت نماید و در مواقع ضروری برقرار نماید 

 با استفاده از مهارت های ارتباطی مانند مذاکره و رد این امر را محقق نماید. 

با توجه به اهمیت تصمیم گیری در زندگی انسان و در ارتباط  معیار پنجم :2معیار تصمیم گیری -5

این مهارت در دانش آموزان توجه می نماید. ارائه اطالعات مناسب به دانش با امر جنسی به ارتقا 

آموز بدون توانا ساختن وی در تصمیم گیری ممکن است در عمل نتیجه ای نداشته باشد. به 

همین دلیل باید کاربردی کردن و استفاده از اطالعات در موقعیت های مختلف و هنگام تصمیم 

ن گردد. سند آمریکا ذیل این استاندارد در جداول مربوط به پایه گیری برای دانش آموزان روش

بر کاربستن یک مدل تصمیم گیری توسط دانش آموز تاکید می نماید تا بتوانند سالمت خود را 

 در بعد جنسی حفظ نمایند.

به اهمیت توانایی هدف گذاری در ارتباط با سالمت جنسی اشاره می  :3معیار هدف گذاری -6

به طوری که دانش  ش آموزان در پی تحقق این هدف است؛ارتقا این مهارت ها در داننماید و با 

آموزان بتوانند برنامه هایی برای پیشگیری از ابتال به ویروس اچ.آی.وی و مقاومت در برابر تاثیرات 

 رسانه های اجتماعی پیشنهاد داده یا به گسترش آن کمک نمایند.

ماحصل و نتیجه ای است که از محقق شدن  این معیار، فتشاید بتوان گ :4معیار مدیریت خود -7

تمام استانداردهای ارائه شده انتظار داریم؛ اینکه دانش آموزان بتوانند نشان بدهند که می توانند 

به رفتارهای سالم در ارتباط با امر جنسی عمل نموده و از رفتارهایی که به سالمت جنسی آنان 

سرفصل های مختلف و سنین  با توجه بهنمایند. این مهارت آسیب وارد می نماید، پیشگیری 

ر متفاوتی دارد، به عنوان نمونه در سرفصل بلوغ از دانش آموزان در پایان پایه پنجم ومختلف ظه

 انتظار می رود بتوانند تغییرات جسمی، اجتماعی و عاطفی دوران بلوغ را در خود مدیریت نمایند.

ت معیار هشتم به مسئولیت افراد در برابر خود، خانواده و اجتماع در نهای :5معیار حمایت و دفاع -8

در جهت سالمت جنسی اشاره می کند. در این استاندارد از دانش آموزان انتظار می رود از برنامه 

ها و محیط های امن مروج ارزش گذاری و احترام به دیگران حمایت کند تا از این طریق امنیت 

 افراد از سالمت جنسی با کیفیت بهتری برخوردار گردند. در جامعه افزایش یافته و

( قابل مشاهده 1-2)صفحه بعدن گردید در جدول اتربیت جنسی در سند آمریکا بی معرفیخالصه آن چه در 

 است:

 

                                                           
1 Interpersonal Communication 
2 Decision-Making 
3 Goal–Setting 
4 Self Management 
5 Advocacy 



 

 

 در یک نگاه تربیت جنسی آمریکا سند: (1-3)جدول

 نظریه های روان شناسی پشتیبان سند آمریکا

 نظریه یادگیری اجتماعی -

 نظریه شناختی اجتماعی -

 مدل بوم شناسی اجتماعی پیشگیری -

 مفاهیم کلیدی تربیت جنسی در سند آمریکا

 سالمت -

 شخصی سازی -

 حساسیت -

 خودکارآمدی -

 هنجارهای اجتماعی -

 مهارت ها -

 مضامین تربیت جنسی در سند آمریکا

 آناتومی و فیزیولوژی -

 رشد بلوغ و نوجوانی -

 هویت -

 بارداری و تولید مثل -

 های آمیزشی و ایدزبیماری  -

 روابط سالم -

 امنیت -

 معیارهای تربیت جنسی در سند آمریکا

 مفاهیم اصلی -

 تحلیل تاثیرات -

 دسترسی به اطالعات -

 ارتباطات بین فردی -

 تصمیم گیری -

 هدف گذاری -

 مدریت خود -

 حمایت و دفاع -

 

توجه این  اجتماعی، -ه گانه ارائه شده در نظریه شناختیی ارتباط هشت معیار ارائه شده و سبررس

یعنی مفاهیم اصلی، تحلیل  سه استاندارد اولدر  را نشان می دهد؛ بندورا استانداردها به هر سه ضلع مثلث

تاثیرات و دسترسی به اطالعات حوزه شناختی غالب است و استانداردهای تصمیم گیری، هدف گذاری و 

استانداردهای ناظر به  در مدیریت خود بر عمل و اراده فردی یعنی حوزه رفتار متمرکز شده است و در نهایت

غالب است؛ یعنی رفتار انسان در ارتباط با عامل محیط ارتباطات بین فردی و حمایت و دفاع، عمل اجتماعی 

 دیده شده است.



 

 

ارتباط معیارهای آموزش سالمت آمریکا و سرفصل های ارائه شده در بخش پیش بدین صورت است 

که: معیارهای آموزش سالمت با توجه به پایه ها و موضوع مشخص و با در نظر گرفتن تناسب سنی و سطح 

ده و تعدیل می گردد. به عنوان نمونه استاندارد اول یعنی ارائه مفاهیم اصلی در موضوع دانش آموزان ارائه ش

کودکان بتوانند نام »آناتومی و فیزیولوژی برای کودکان پیش دبستانی تا پایه دوم به این شکل خواهد بود که 

که دانش آموزان در  ، در حالی«های درست بخش های بدن از جمله ساختمان بدن مرد و زن را به کار ببرند

سیستم های تولید زنانه و مردانه از جمله اعضا و عملکرد قسمت های مختلف »پایان پایه پنجم باید بتوانند 

 را توصیف نمایند.« آن

 یونسکو« 1راهنمای فنی بین المللی تربیت جنسی» .2-1

کودکان و یونسکو در دیباچه ی خود، به آماده سازی « راهنمای فنی بین المللی تربیت جنسی»

نوجوانان برای گذار به مرحله ی بزرگسالی به عنوان یکی از چالش های بزرگ بشریت اشاره می کند، به طوری 

 نیز که می توان گفت مرکزیت آن به موضوعات جنسی و روابط انسانی اختصاص دارد. چرایی تدوین این سند

ی ما را در گرو انتخاب بر سر یک دو راهی به این چالش و شیوع ایدز باز می گردد؛ این سند، مسیر پیش رو

می داند؛ دور کردن کودکان از انتخاب راه شان از میان اطالعات انبوه و نادرست و استثمار کامل توسط رسانه، 

اینترنت، همساالن و اطالعات مستهجن یا رو به رو شدن با این چالش و ارائه آموزش های جنسی مبتنی بر 

پایه علم و بر اساس ارزش های جهانی احترام و حقوق بشر. مطابق این سند،  اطالعات صحیح، درست، بر

می تواند مسیر این شیوع را به طور اساسی و بنیادی تغییر دهد. ضمن اینکه جوانان به  2تربیت جنسی جامع

صراحت درخواست آموزش جنسی بیشتر یا با کیفیت بهتر، خدمات یا منابع بیشتر برای رفع نیازهای مربوط 

 به پیشگیری دارند.

کند اما نمود این نظریه  هر چند سند یونسکو به صراحت از انعکاس نظریه شناختی اجتماعی یاد نمی

، ص 1ج «)خودکارآمدی برای استفاده از مهارت ها»در سند دیده می شود. تکرار و تاکید بر مفاهیمی چون 

هنجارهای اجتماعی، »(، 21، 18، 2، ص 1ج «)مهارت ها»(، 21، 16، ص 1ج «)حساسیت دانش آموزان»(، 21

(، 21، ص 1ج «)تقویت»(، 21، 19، ص 1ج «)یزشانگ»(، 18، ص 1ج «)اجتماعی_عوامل شناختی یا روانی

( از این موارد است. به همین دلیل می توان گفت یکی از نظریات پشتیبان این 18، ص 1ج «)تغییر رفتار»

 اجتماعی است.  -سند، نظریه شناختی

 در سند یونسکو با امر جنسیمرتبط . پیش فرض های 1-2-1

 :3امر جنسی را بیان می کند ، پیش فرض های ناظر به1این سند در جلد 

یک جنبه اساسی از زندگی انسان است. این بعد از جنبه های جسمی، روانی،  4امر جنسی» -1

مبتنی بر این پیش فرض،  «.معنوی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار است

سند نگاهی کل گرایانه به امر جنسی دارد. به همین دلیل توجه به امر جنسی و تربیت آن به معنای 
                                                           
1 International Technical Guidance on Sexuality Education 
2 Comprehensive Sexuality Education 

 در سند تنها عناوین پیش فرض ها ذکر شده و توضیحات آمده از مولف است.  3
4 Sexuality 



 

 

تبدیل امر جنسی به ابزار جنسی نیست. هم چنین در نظر گرفتن ارتباط امر جنسی به عنوان امری 

 شود.ذو ابعاد موجب می گردد ابعاد دیگر وجود انسان نادیده گرفته ن

نه تنها به ارائه اطالعات در زمینه رابطه جنسی سالم و ایمن می پردازد، با توجه به این پیش فرض، سند   

پیش  دلیل چندبعدی بودن امر جنسی به ارتباط آن با سایر ابعاد وجود انسان توجه کرده و به تقویت بلکه به

ط خانواده و تالش برای آموزش خانواده ها، نیازهای یک رابطه جنسی سالم مانند روابط سالم، کیفیت رواب

 پرورش مهارت های ارتباطی و گفتگو، آشنایی با قوانین و غیره می پردازد.  

امر جنسی به عنوان یک نیاز  «.قابل فهم نیست 1امر جنسی بدون اشاره و ارجاع به جنسیت» -2

موجود در ارتباط با امر  طبیعی و واقعی انسان به رسمیت شناخته می شود. یکی از واقعیت های مهم

جنسی، وجود دو جنس زن و مرد و تفاوت های واقعی میان این دو است؛ از این رو پرداختن به امر 

جنسی و تربیت صحیح آن بدون ارجاع به جنسیت ممکن نیست. مهم تر از آن، سند یونسکو با اتکا 

با توجه به این مساله توجه به امر بر حقوق بشر ارزش، احترام و آزادی همه انسان ها تاکید می کند. 

جنسی در انسان بدون توجه به جنسیت و حقوق زنان به عنوان گروه در حاشیه ای که قابلیت تضییع 

حقوق آنان در برابر مردان در این حوزه زیاد است، ممکن نبوده و باید رضایت زنان در ارتباط جنسی 

 اجتماعی لحاظ گردد.و بارداری به عنوان پیامد امر جنسی با انعکاسی 

انسان مطابق این سند، همه  ؛«تنوع)تفاوت( یک ویژگی اساسی در ارتباط با امر جنسی است»  -3

وضعیت سالمت، رنگ، نژاد، ؛ از این رو همه انسان ها صرف نظر از ها منحصر به فرد و ارزشمندند

  د دیگری وجود ندارد.قابل احترامند و دلیلی برای پذیرش یکی و ر گرایش جنسی یا سایر تفاوت ها

قواعدی که رفتار جنسی را تحت کنترل قرار می دهند، با توجه به فرهنگ های مختلف، » -4

بسیار متفاوتند. غیرقابل قبول بودن یک رفتار در فرهنگی، بدان معنا نیست که این رفتارها 

نگ این پیش فرض به ارتباط فره ؛«رخ ندهد یا از بحث های حوزه تربیت جنسی حذف شوند

و امر جنسی اشاره می کند و ضمن به رسمیت شناختن فرهنگ های مختلف به این مساله اشاره می 

کند که نوع نگاه به یک رفتار می تواند در فرهنگ های مختلف متفاوت باشد، از این رو غیرقابل قبول 

مبتنی بودن رفتاری در یک فرهنگ امری نسبی و با توجه به آن فرهنگ خاص است. از سوی دیگر 

بر پیش فرض سوم یعنی به رسمیت شناختن تفاوت در ارتباط با امر جنسی، غیرقابل قبول بودن 

 نوعی رفتار جنسی در یک فرهنگ به معنای لزوم حذف آن از بحث های حوزه تربیت جنسی نیست.

 یونسکو تربیت جنسی در سند. مفاهیم کلیدی 1-2-2

 :جنسی دانش آموزان می پردازدمفهوم کلیدی به تربیت  6سند یونسکو حول 

و بی  رابطه جنسی موضوع خاص تربیت جنسی است، با این وجود رفتار جنسی امری دفعی: 2روابط -1

و حصول  یمقدمه نیست و به عبارتی اکثر اوقات انسان ها پس از طی مراحلی در ارتباط با دیگر

به مجموعه روابط انسان تاثیر مهمی ، اقدام به برقراری رابطه جنسی می کنند. از این رو توجه شناخت

                                                           
1 gender 
2 Relationships 



 

 

در تربیت جنسی دارد؛ منظور از مجموعه روابط، روابط خاص منجر به رابطه جنسی یا روابطی است 

نگرش، ارزش ها و رفتارهای فرد در بعد جنسی اثر می گذارد، به عنوان نمونه ارتباط فرد با  بر که

ارزش ها، نگرش ها و مهارت های  و باید اطالعات،ت خانواده، همساالن یا جامعه بر این امر اثرگذار اس

  ضروری برای رفتار مناسب و مسئوالنه به افراد ارائه گردد.

ارزش ها و نگرش ها دو مجموعه اصلی شکل دهنده رفتار انسان : 1ارزش ها، نگرش ها و مهارت ها -2

تعمیق ارزش ها و نگرش های در همه ابعاد وجودی اوست و منتهای تالش مربیان، شکل گیری و 

در افراد است تا بتوانند بر اساس آن درست بیندیشند و تصمیم بگیرند. با این وجود نقطه صحیح 

برای این که فرد بتواند درست زندگی کند، نیاز به  ربیت به این امر خالصه نمی گردد،پایان جریان ت

دارد، به همین دلیل، پرورش مهارت اعمال ارزش ها و نگرش ها در عرصه های مختلف زندگی خود 

مهارت تصمیم گیری و مهارت های ارتباطی، مذاکره و رد ضروری است، چرا که فرد  مانندهای الزم 

و به دلیل مواجهه مداوم با افراد نیاز به برقراری ارتباط و مهم تر از  در جزیره ای تنها ساکن نیست

و صرفا پیامدهای شخصی تمام تصمیمات ا می گردد آن ارتباط صحیح با افراد دارد. همین امر موجب

نداشته باشد و به نوعی زندگی انسان ها در تعامل آن ها با یکدیگر شکل گرفته و اهمیت مهارت ها 

 در زندگی انسان مضاعف می گردد.

ارزش ها و نگرش های انسان به عنوان دو مجموعه اصلی شکل : 2فرهنگ، جامعه و حقوق بشر -3

انسان به تدریج در فرد شکل گرفته و تثبیت می گردد. سوال این جاست که منبع ارزش دهنده رفتار 

ها و نگرش ها چیست. در پاسخ به این سوال می توان منابع متعددی چون خانواده، مدرسه، همساالن، 

نشان می دهد آن ها  با توجه به سند یونسکو دین، قوانین اشاره کرد. نگاه دقیق به موارد یاد شده

 که گاه با یکدیگر همپوشانی دارند. قرار می گیرندیل سه عنوان کلی ذ

فرهنگ جامعه، تاثیر مهمی در شکل گیری ارزش ها و نگرش های شخص در جهت مثبت یا منفی دارد.  

از سوی دیگر فرهنگ همان طور که آن را کنار جامعه می آوریم و در کنار آن معنا پیدا می کند، فضای جامعه 

ایفای نقش می کند. به دلیل نقش دو گانه ای که عناصر فرهنگ و جامعه می توانند در جریان ده و را شکل دا

تربیت جنسی انسان ایفا کنند، سند یونسکو بر تشخیص و تحلیل تاثیر کلیشه ها تاکید می کند و رجوع به 

به انسان ها ضروری  حقوق بشر را به عنوان مجموعه تضمین کننده حقوق انسان ها در جهت احترام و ارزش

 عنوان می نماید.

: رشد جنسی به عنوان یکی از ابعاد رشد انسان به شمار می آید که بلوغ، نقطه عطف 3انسانی رشد -4

آن است و این امر موجب می گردد با ظهور توانایی جنسی در انسان، بارداری از پیامدها و قابلیت 

های این میل در انسان به شمار آید. نکته مهم در خصوص امر جنسی به عنوان یکی از ابعاد رشدی 

ن این است که پایگاه این نیاز بدن انسان و ارزش و احترامی است که باید برای بدن و حفظ آن انسا

قائل بود، از سوی دیگر با توجه به نگاه کل گرایانه این سند، امر جنسی با ابعاد دیگر وجود انسان 

                                                           
1 Values, attitudes and skills  
2 Culture, society and human rights 
3 Human development 



 

 

رد نقش مهمی ارتباط دارد، بنابراین داشتن یک تصویر مناسب و واقعی از بدن خود به عنوان زن یا م

در اعتماد به نفس فرد، کیفیت زندگی، تصمیم گیری، رفتار و روابط انسان و بالتبع ارتباط جنسی 

 دارد. 

: شاید بتوان گفت یکی از کلیدواژه های تربیت جنسی و موضوع آن، رفتار جنسی 1رفتار جنسی -5

سان از دیگر موجودات است، است. ضرورت پرداختن به این نوع رفتار انسان، باور به تفاوت و تمایز ان

در مورد قواعد و قوانین رفتار جنسی در سایر موجودات وجود ندارد و این نوع  بحثی چرا که هیچ گاه

رفتار در آنان یک رفتار صرفا غریزی تلقی می شود، در حالی که انسان توانایی اندیشه و اختیار دارد 

ان انسان ها در زیست مشترک مورد قبول میحد ی مانند انسانیت و اخالق یممی توان گفت مفاه و

از رفتار انسان فاقد جنبه های انسانی و اخالقی نبوده و قواعدی ناظر  گونهبنابراین این  اجتماعی است؛

انسان در این به آن وجود دارد و طبیعی بودن نیاز جنسی در انسان نباید موجب این تلقی گردد که 

 .حوزه تفاوتی با سایر موجودات ندارد

« سالمت»: کلیدواژه سند یونسکو ناظر به رفتار جنسی انسان، موضوع 2سالمت جنسی و باروری -6

است. چنان چه بیان گردید طبیعی شمردن نیاز جنسی در انسان به معنای فراغت آن از قیود و قواعد 

می تواند زمینه آسیب های جسمی  ضمن این که به دلیل ذوابعاد بودن نیاز جنسی در انساننیست، 

. به همین دلیل رعایت قواعد برای تامین سالمت جنسی و باروری به عنوان را فراهم نمایدو روانی 

سالمت  و باروری مقدمه ی ورود یک انسان به دنیا است عالوه بر این پیامد طبیعی آن ضروری است.

 نده جامعه داشته باشد. جنسی و باروری می تواند تاثیر مهمی در سالمت نسل آی

 سند یونسکو تربیت جنسی در . مضامین1-2-3

مضامین ارائه شده در سند یونسکو با توجه به مفاهیم شش گانه ای که پیش از این بیان گردید، می  

اجزای فرآیند یادگیری در این سند روشن در سند یونسکو، بهتر است ابتدا  ارائه شده برای توضیح مضامینآید. 

ارائه نموده است. را با توجه به این چهار جزء  ی، موضوعات ذیل هر کدام از مفاهیم کلیدگردد، چرا که سند

 این اجزا عبارتند از:

  جزء نخست فرایند یادگیری در این سند به ارائه اطالعات اختصاص دارد، به طوری که اطالعات :

جنسی انسان ارائه می کند: شامل: رشد  می توان گفتن تربیت جنسی اطالعات دقیقی در مورد مسائل

و توسعه؛ آناتومی جنسی و فیزیولوژی؛ تولید مثل؛ پیشگیری از بارداری؛ بارداری و زایمان؛ اچ آی وی 

و ایدز؛ بیماری های مقاربتی؛ زندگی خانوادگی و روابط بین فردی؛ فرهنگ و موضوعات جنسی؛ 

ش های جنسیتی؛ رفتار جنسی؛ تفاوت جنسی؛ توانمندسازی حقوق بشر؛ عدم تبعیض، برابری و نق

 سوء استفاده جنسی؛ خشونت مبتنی بر جنسیت؛ و رفتار های مضر.

 به دانش جزء دوم فرآیند یادگیری در تربیت جنسی : ارزشها، نگرشها و هنجارهای اجتماعی

آموزان فرصت می دهد تا ارزش ها، نگرش ها و هنجارها )شخصی، خانوادگی، همساالن و جامعه( را 

                                                           
1 Sexual behaviour 
2 Sexual and reproductive health 



 

 

پذیری و تصمیم گیری و با در نظر گرفتن اصول تحمل، احترام، خطردر رابطه با رفتار جنسی، سالمت، 

 برابری جنسیتی، حقوق بشر و برابری مورد کاوش قرار دهند.

 جزء سوم فرآیند یادگیری با توجه به اهمیت ویژه نقش ارتباط و ارتباطی مهارت های بین فردی :

در تربیت جنسی به پرورش مهارت های مربوط به: تصمیم گیری؛ اذعان؛ ارتباطات؛ مذاکره؛ و امتناع 

در دانش آموزان می پردازد، زیرا چنین مهارت هایی می توانند به روابط بهتر و مولد تر با اعضای 

 همساالن، دوستان و شریک جنسی کمک کنند.خانواده، 

 این جزء از فرآیند یادگیری در تربیت جنسی دانش آموزان را تشویق می کند تا مسئولیت مسئولیت :

صرف نظر از وضعیت سالمت آنها و یا گرایش  خود در ارتباط با دیگران را به عهده گرفته و با دیگران

تحمل و همدلی رفتار نمایند. تربیت جنسی همچنین بر برابری  با رعایت احترام، پذیرش، جنسی شان

جنسیتی تاکید دارد و ضمن مقاومت در برابر رابطه جنسی زودرس، ناخواسته یا تحت اجبار، خشونت 

در روابط را رد کرده و رابطه جنسی ایمن را از طریق استفاده صحیح از کاندوم و وسایل پیشگیری از 

 بارداری آموزش می دهد.

 در این جا به تفکیک، توضیح مختصری در مورد موضوعات ذیل هر مفهوم ارائه می گردد:

ذیل این مفهوم کلی، سند به تبیین مفاهیم خانواده، دوستی، عشق، : موضوعات ذیل مفهوم روابط -1

تعهد، احترام، ازدواج و والد شدن در ارتباط با امر جنسی می پردازد و در هر کدام از آن ها ضمن 

ح مفهوم و ارزش های حاکم بر آن، به مهارت های الزم و مسئولیت هایی که هر شخص در برابر توضی

خود، دیگران و جامعه دارد، اشاره می نماید. به عنوان نمونه در مورد مفهوم دوستی و عشق، ابتدا 

دوست تعریف می شود، سپس دانش آموز یاد می گیرد انواع مختلف دوستی از جمله دوست خوب 

برابر دوست بد وجود دارد و دوستی های خوب بر پایه ارزش های اعتماد، اشتراک، همدلی و در 

همبستگی شکل می گیرد. پس از این در توضیح روش های مختلف اظهار عشق و دوستی به دیگری، 

رابطه ی  د ارزش های بیان شده رعایت گردد.یکی از اشکال آن، رفتار جنسی است که در آن، بای

ه مصداق رابطه ناسالم معرفی شده و در ارتباط با جزء چهارم یادگیری یعنی مسئولیت، این متجاوزان

سند به تاثیر نقش های جنسیتی و کلیشه ها در روابط مبتنی بر سوء استفاده و تجاوز اشاره کرده و 

گونه مسئولیت افراد را در برابر گزارش روابط متجاوزانه و کسب مهارت های مقاومت در برابر این 

 رفتارها به رسمیت می شناسد. 

در این مفهوم، تمرکز سند بر معرفی : موضوعات ذیل مفهوم ارزش ها، نگرش ها و مهارت ها -2

منحصر به فرد  ها ارزش ها، نگرش ها و مهارت الزم  مرتبط با امر جنسی است. از این رو تمام انسان

شده و بر ارزش های برابری، احترام، تحمل و پذیرش تاکید می گردد و به این  معرفیو ارزشمند 

مطلب اشاره می کند که ارزش ها و نگرش ها، زندگی و روابط انسان را هدایت می کند. به همین 

دلیل با توجه به اهمیت این موضوع، به بررسی نقش خانواده، همساالن و هنجارهای اجتماعی به 

گیری جنسی پرداخته می شود تا دانش آموزان ضمن فهم تاثیرات مثبت و منفی این عنوان منابع یاد

 عوامل، توانایی مقاومت در برابر تاثیر منفی را کسب نمایند. 



 

 

ناظر به امر جنسی نیز ذیل این مفهوم طرح پرورش مهارت های تصمیم گیری، ارتباطات، مذاکره و رد 

امر جنسی تحقق یابد. عالوه بر توجه به ارزش ها و نگرش ها و  این سند در ارتباط با اهدافمی گردد تا 

پرورش مهارت ها، توجه سند در انتهای این مفهوم به جزء چهارم یادگیری یعنی مسئولیت معطوف می گردد؛ 

یعنی دانش آموز ضمن برخورداری از حق حمایت و دسترسی به خدمات سالمت جنسی و شناسایی بزرگساالن 

ای در میان گذاشتن مسائل خود، این موضوع را یاد می گیرد که اعضای یک جامعه از دوستان مورد اعتماد بر

 تا خانواده، روحانیان و معلمان می توانند به هم کمک نمایند و در برابر یکدیگر مسئولند.

در این مفهوم به طور ویژه بر فرهنگ، : موضوعات ذیل مفهوم فرهنگ، جامعه و حقوق بشر -3

بشر در ارتباط با امر جنسی و تاثیرگذاری فرهنگ، قانون، رسانه و فهم موجود از  جامعه و حقوق

. به همین دلیل تالش می کند دانش آموزان بر امر جنسی و مسائل آن تمرکز شده استجنسیت 

متوجه این امر باشند و تا حد امکان توانایی مقاومت در برابر تاثیرات منفی هر کدام از این عوامل را 

 مایند.کسب ن

در موضوع فرهنگ، تاکید بر مفهوم تفاوت در ارتباط با مقوله فرهنگ و وجود هنجارها و تابوها است. در 

مورد قانون، سند مبتنی بر حقوق بشر تاکید می کند دانش آموزان باید قوانین و آیین نامه های محلی مرتبط 

اشکال مختلف رسانه و تصاویر غیرواقعی  با امر جنسی را دریافت نمایند. در موضوع رسانه سند بر معرفی

موجود در رسانه ها در مورد زن، مرد، رابطه جنسی این دو متمرکز است. در موضوع جنسیت ضمن تاکید بر 

برابری جنسیتی، به ارتباط نابرابری جنسیتی و خشونت و آزار و اذیت جنسی اشاره شده است. به همین دلیل 

های الزم، پیشگیری از این موارد را آموخته و از مسئولیت خود در برابر باید دانش آموزان با کسب مهارت 

 دیگران آگاه باشند.

: رشد جنسی به عنوان یکی از جنبه های طبیعی رشد انسان رشد انسانموضوعات ذیل مفهوم  -4

از مراحل مختلفی برخوردار است. انسان به دلیل مواجهه دائمی با بدن خود باید تصویر مناسبی از 

بدن خود داشته باشد، این امر در تمام طول زندگی انسان از اهمیت برخوردار است. در توضیح مراحل 

زندگی جنسی انسان می توان گفت، بلوغ نقطه عطف آن محسوب می گردد و ذو ابعاد بودن امر 

در جنسی و به طور کلی انسان موجب می گردد تاثیراتی در ابعاد مختلف انسان داشته باشد و باید 

چهار جزء فرآیند یادگیری برنامه ریزی گردد. یکی از تاثیرات مهم بلوغ در زندگی انسان، توانا شدن 

انسان در تولید مثل است که این امر نیز از وجوه جسمی فردی و وجوه اجتماعی برخوردار است. به 

 همین دلیل نیاز است هر دو طرف ارتباط رفتار صحیح در این دوران را بیاموزند.

برای تحقق اهداف تربیت جنسی، شناخت موضوع این نوع  :موضوعات ذیل مفهوم رفتار جنسی -5

از تربیت برای دانش آموزان ضروری است، یعنی فرد باید پس از شناخت اندام های خود و به ویژه 

اندام جنسی، از کیفیت امر جنسی در طول زندگی خود آگاهی یابد؛ زیرا این نیاز محدود به دوره 

از زندگی انسان نیست و فراز و نشیب های خاص خود را دارد. مرحله پس از آگاهی از این  خاصی

موارد و ارائه واقعیت به افراد، شناخت رفتار جنسی است؛ چرا که امر جنسی هم در ارتباط فرد با خود 

 است که برخوردار دو سویه است. یعنی در فرد از دو طرف تحریک و پاسخامری و هم با دیگری 

شناخت آن و رفتار مناسب در هر کدام از این حالت ها ضروری است. از سوی دیگر رفتار جنسی در 



 

 

ارتباط با دیگری شکل می گیرد، بنابراین فهم و درک دیگری نیز ضروری است. در هر کدام از 

موضوعات مطرح شده، اطالعات پایه، ارزش ها و نگرش های حاکم بر آن مرحله و مهارت های الزم 

رای رفتار صحیح و مسئوالنه در موقعیت ارائه می گردد. رفتار فرد باید مبتنی بر ارزش و احترام به ب

 دیگری و مسئولیت پذیری در برابر سالمت جنسی خود و دیگری است.

سالمت جنسی به معنای توانایی پیشگیری از  :موضوعات ذیل مفهوم سالمت جنسی و باروری -6

بارداری هنگام عدم رضایت طرفین، پیشگیری از ابتال به عفونت های منتقله جنسی و ویروس 

اچ.آی.وی است؛ به همین موضوعات مطرح در این مفهوم، شامل ارائه اجزای چهارگانه یادگیری برای 

بعد از ابتال است. در صورت ابتال فرد به یکی  پیشگیری از بارداری و داشتن رابطه جنسی ایمن قبل و

از بیماری های بیان شده، فرد باید بتواند از خود مراقبت نماید و به سالمت دیگری احترام بگذارد، 

بنابراین باید به افراد آموزش داد تا فرد بیمار را پذیرفته و مورد حمایت قرار دهند و فرد بیمار یا 

 طالع دادن به طرف مقابل مسئولیت پذیر باشد. مشکوک به بیماری باید با ا

( 2-3در مورد مفاهیم و موضوعات تربیت جنسی در سند یونسکو بیان گردید، در جدول زیر ) خالصه آن چه

 قابل مشاهده است:

 سند یونسکو در یک نگاه(: 2-3جدول )

پیش فرض های امر جنسی 

 یونسکودر سند 

 عنوان یک جنبه اساسی زندگی انساننگاه کل گرایانه به امر جنسی به  -

 .امر جنسی بدون ارجاع به جنسیت قابل فهم نیست -

 .تفاوت یک ویژگی اساسی در ارتباط با امر جنسی است -

 تفاوت قواعد ناظر به امر جنسی در فرهنگ های مختلف -

 مفاهیم کلیدی و مضامین

]ذیل این مفاهیم[ ناظر به 

تربیت جنسی در سند 

 یونسکو

 روابط

 خانواده ها -

 دوستی، عشق و روابط رمانتیک -

 پذیرش، تحمل و احترام -

 تعهد دراز مدت، ازدواج و والد بودن -

ارزش ها، نگرش ها 

 و مهارت ها

ارزش ها، نگرش ها و منابع یادگیری درباره  -

 موضوعات جنسی

 تصمیم گیری -

 مهارت های ارتباط، رد و مذاکره -

 پیدا کردن راهنما و پشتیبانی -

جامعه و فرهنگ، 

 حقوق بشر

 موضوعات جنسی، فرهنگ و حقوق بشر -

 موضوعات جنسی و رسانه -

 ساختار اجتماعی جنسیت -

خشونت جنسیتی شامل آزار جنسی، استثمار و  -

 اعمال آسیب زا



 

 

 رشد انسان

 آناتومی و فیزیولوژی جنسی و تناسلی -

 تولید مثل -

 بلوغ -

 تصویر بدن -

 حریم شخصی و تمامیت جسمی -

 رفتار جنسی
 سکس،تمایالت جنسی و چرخه ی حیات جنسی -

 رفتار جنسی و پاسخ جنسی -

سالمت جنسی و 

 باروری

 پیشگیری از بارداری -

فهم، شناخت و کاهش خطر بیماری های آمیزشی  -

 از جمله اچ.آی.وی

 عالئم، مراقبت و درمان اچ آی وی و ایدز -

 

 تبیین مولفه های تربیت جنسی در اسناد بین المللی .3-1

 معنا شده است. (1381انوری، )«آنچه شاخص و نمایان گر امری باشد»در فرهنگ لغت،  1مولفه

تعریف که هنگام آن مفاهیمی است تربیت جنسی سخن می گوییم، منظور مولفه های بنابراین هنگامی که از 

در این  گذاشت.نمی شود آن ها را کنار برای آن، شاخص و نمایانگر آنند و  یین مالحظاتیا تعتربیت جنسی 

بخش، مولفه های تربیت جنسی بر اساس شواهد موجود در اسناد آمریکا و یونسکو استخراج می گردد و 

 .2عناوینی مناسب با محتوای اسناد برای آن ها انتخاب می گردد

 مولفه های مفهومی تربیت جنسی بر اساس اسناد تربیت جنسی یونسکو و آمریکا عبارتند از:

 امر جنسی چند بعدی بودن  .1-3-1

ی به چند بعدی بودن امر جنسی است؛ بدین معنا که امر جنس ،این اسناد بر اساسنخستین مولفه 

ابعاد »( و 8در سند آمریکا)ص « عاطفی، اجتماعی و عقالنی ابعاد جسمی،»از  عنوان یکی از تمایالت انسان

 ( برخوردار2، ص 1یونسکو)ج مطابق سند « فرهنگی اقتصادی، سیاسی و ، معنوی، اجتماعی،روانی جسمی،

 ابعاد مختلفیاست. بنابراین امر جنسی گرچه ریشه در جسم انسان دارد اما منحصر به آن نمی گردد و 

در تربیت جنسی نقش سازنده دارند و توجه به امر جنسی در هر کدام از حوزه های تحت شمول آن باید 

 با توجه به تمام این ایعاد صورت گیرد.

                                                           
1 Component 

مسئولیت »، «تصمیم گیری»انتخاب عنوان مولفه ها با توجه به محتوای اسناد توسط پژوهشگر صورت گرفته است، هر چند در برخی موارد مانند   2

تبدیل آن ها به عنوان مولفه های موجود به وسیله پژوهشگر بوده است. ضمن این که معادل  ، اسناد از همین واژه ها استفاده نموده اند، اما«پذیری

 انگلیسی واژه ها در پاورقی این بخش از اسناد آمریکا و یونسکو است.



 

 

امر جنسی، بعد جسمانی آن است، آگاه بودن از دستگاه جنسی به عنوان بخش اصلی نخستین بعد 

جسمانی مربوط به امر جنسی و رعایت بهداشت آن ناظر به تمام زندگی فرد نقش مهمی در تربیت جنسی 

ایفا می کند، به همین دلیل در هر دو سند شناخت فیزیولوژی جنسی و کارکرد آن، به عنوان نخستین موضوع 

به عبارت دیگر، امر جنسی در زمین جسم انسان قرار گرفته است و نخستین و  در نظر گرفته شده است.

 حداقل توجه به آن ناظر به جسم انسان است.

مهم امر جنسی است. بدین معنا که رفتار جنسی تنها از وجهی جسمانی یکی دیگر از ابعاد بعد عاطفی، 

نیاز پاسخگویی ی نباید دیده شود، بلکه یکی از کارکرد های مهم این و صرفا به منزله پاسخ به یک نیاز جسم

شود که می تواند می در یک پیوستار دیده  در این اسناد های عاطفی فرد است. از این رو رفتار جنسیبه نیاز

عشق و عاطفه میان دو نفر تنها به صورت رابطه نگاه، کالم و رفتار عملی فرد را شامل شود؛ به عبارت دیگر 

، 2سند یونسکو، ج )«رفتار جنسی یکی از اشکال اظهار عشق به دیگری است»جنسی خود را نمی نمایاند و 

موکول . نگاه پیوستاری دانش آموز به امرجنسی می تواند کمک شایانی به سالمت افراد نماید (.27، 9صص 

هیچ ضمانتی مبنی بر اتخاذ تصمیم صحیح  برانگیختگی جنسی فرد یه لحظه کردن تمام امور و آموزش ها ب

در این لحظه تصمیم گیری بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن باشد. تالش در نشان دادن پیوستار و  ندارد، زیرا

افتادن تنوع و تعدد در ارتباط با امر جنسی برای درگیر نشدن افراد در سنین پایین در رفتار جنسی و به خطر 

می نابراز محبت و دوست داشتن دیگری مساوی برقراری رابطه جنسی تلقی ، به عبارت دیگر ایمنی آن هاست

به منظور گسترش دایره لغات و رفتارهای نشان دهنده عشق به دیگری و گردد و می تواند با کلمات ابراز گردد

ن او از نقطه نهایی یعنی رابطه جنسی تا زمان و دور کرد وزمتناسب با سطح فهم و نیاز دانش آم راهکاری ارائه

 است. مناسب آن

توضیح ارائه شده در ارتباط با وجه عاطفی، ارتباط تنگاتنگی با وجه اجتماعی امر جنسی دارد، چرا 

که برقراری ارتباط مبتنی بر کالم و رفتارهای درست و مناسب با دیگری نیازمند توجه به بعد اجتماعی فرد 

ن بخشی از جریان تربیت صحیح جنسی مستلزم توجه به مهارت های گفتگو و ارتباطی در فرد است. بنابرای

است. ضمن این که با پرورش این مهارت ها، مفهوم دوستی و عشق تفکیک شده و کالم و رفتارهای مناسب 

  هر کدام مشخص می گردد.

یک فرهنگ است. بنابراین  وجه فرهنگی امر جنسی در اشاره به شناخت هنجارها و رفتارهای مناسب

از سوی دیگر ابعاد فرهنگی، اقتصادی،  آن عمل نماید.یک فرهنگ به رفتارهای مناسب  ضمن فهم فرد می تواند

دارد و از طریق ساختن انتظارات و محدوده نقش « جنسیت»اجتماعی و سیاسی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم 

 اید.های جنسیتی در حوزه امر جنسی ایفای نقش می نم

امر  ارتباط با در فرد کل نگریتوانایی  اهمیت به معنای تاکید بر امر جنسی در نهایت وجه عقالنی

به بلوغ عقالنی نیز دارد؛ چرا که موارد  در تربیت جنسی فرد نیاز به طوری که می توان گفت است، جنسی

 راه حل های مربوط به آن مختلفی مانند به رسمیت شناختن دیگری، در نظر گرفتن مخاطرات امر جنسی و

توانایی فرد در ارزیابی گام های قبل از رسیدن به رفتار جنسی و خروج از مسیر نادرست به توانایی  و به عبارتی

 .کل نگری شخص وابسته است



 

 

؛ به است« 2جنسی»به جای « 1جنسینگی»واژه  جایگزینییکی از نکات مورد توجه در این اسناد، 

و  جایگزینی این واژه به منظور نشان دادن امر جنسی به عنوان امری ذو ابعاد رسدگونه ای که به نظر می 

فراتر رفتن از بعد جسمانی و توجه به جنبه های روان شناختی، عاطفی، عقالنی و اجتماعی این بعد از وجود 

امر »به جای  «یجنسینگامر »اگر بخواهیم این واژه را درست استفاده نماییم، باید از  است، بنابراین انسان

به طور استفاده نماییم، اما با توجه به عدم تمایز و روشن نبودن این واژه در فارسی، در این پایان نامه  «جنسی

 استفاده می نماییم.« امر جنسی» تسامحی از ترجمه

، مبین دو موضوع است؛ نخست، ذکر ابعاد عاطفی، عقالنی، اجتماعی برای ودن امر جنسیذو ابعاد ب

جنسی نشان دهنده ارتباط دو سویه تربیت انسان در ابعاد مختلف وجود اوست؛ به عبارت دیگر همان گونه امر 

که تربیت بعد جنسی انسان بدون توجه به این ابعاد ممکن نیست، تربیت ابعاد دیگر انسان نیز بدون توجه به 

کالتی در حوزه امر جنسی است، امر جنسی ممکن و موفق نیست. به عنوان نمونه فردی که دچار مسائل و مش

یا فردی که در زمینه هویت جنسی دچار مشکل  باط عاطفی با همسر خود موفق باشد،چگونه می تواند در ارت

در واقع ذو ابعاد بودن امر  .و مساله است، چگونه می تواند با سایر افراد جامعه ارتباط سالمی برقرار نماید؟

ضرورت اتخاذ نگاهی کل نگرانه در امر تربیت انسان است؛ چرا که  جنسی، نشان دهنده پیچیدگی انسان و

به معنای تفکیک وجود انسان در زمینه « تربیت» مفهوم به« عاطفی»، «اجتماعی»اضافه نمودن واژه های 

 های مختلف نیست، بلکه به دلیل پیچیدگی انسان و تالش برای بررسی دقیق ابعاد مختلف وجود اوست.

کیفیت تربیت امر جنسی در انسان باز می گردد؛ چنانچه در اسناد آمریکا و یونسکو، موضوع دوم به 

به معنای تاکید بر نقش سازنده ابعاد مختلف بیان شده در ارتباط با امر  تاکید بر چند بعدی بودن نیاز جنسی

به می گردد؛  نمود این امر در تعیین سن دانش آموزان برای ارائه دانش و مهارت ها مشاهده جنسی است.

طوری که عالوه بر سن بیولوژیکی، سطح شناختی، اجتماعی، عاطفی و تجربیات دانش آموزان برای ارائه دانش 

می توان گفت صدور رفتار صحیح جنسی زمانی است که فرد  به همین دلیلجنسی در نظر گرفته می شود. 

، به عنوان نمونه ها بلوغ جنسی کافی نیستو تن به بلوغ و شرایط مناسب برسد امر جنسی نیز در سایر ابعاد

ممکن نیست؛ زیرا رابطه جنسی  در ارتباط با امر جنسی تربیت صحیح جنسی بدون بلوغ اجتماعی و عقالنی

به عنوان نوعی از ارتباط میان طرفین آن، مستلزم برقراری ارتباط سالم است و این امر محتاج توانایی فرد در 

ع و توانایی ارزیابی طرف مقابل و کیفیت ارتباط برای حفظ سالمت خود و پیشگیری برخورد با افراد در اجتما

توجه اسناد آمریکا و یونسکو به مهارت هایی مانند تفکر انتقادی و چنان چه از آسیب های احتمالی است. 

 است. ایجاد آمادگی در این ابعادمهارت های ارتباطی ناظر به 

 جنسی دانش .2-3-1

جنسی است. سند آمریکا اسناد آمریکا و یونسکو، ارائه دانش از مولفه های تربیت جنسی بر اساس  یکی

صص «)ارائه دانش در ابعاد مختلف امر جنسی و فراهم کردن پایه ای برای تمام زندگی فرد»ضمن تاکید بر 

 ( اشاره می نماید. 10، 9، 8صص «)ارائه دانش عملکردی»(، به 10، 9، 6

                                                           
1 sexuality 
2 sexual 



 

 

دانش پایه، دقیق و در ارتباط مستقیم با تصمیمات و رفتارهای ارتقاء »در سند آمریکا، « عملکردیدانش »

آناتومی و فیزیولوژی جنسی، بلوغ، ( و ذیل هفت موضوع 9یعنی حوزه عمل تعریف شده)ص  ؛«بخش سالمتی

چ آی وی، ارتباط سالم، و ا عفونت های منتقله جنسیری از یبارداری و تولید مثل، پیشگیری از بارداری، پیشگ

 در تربیت جنسی ارائه می گردد.  امنیت جنسی

این سند در تعریف تربیت جنسی و فرآیند های  از دو واژه استفاده می کند. در این خصوص سند یونسکو

رشد »( تاکید نموده و ارائه اطالعات در موضوعات 3، 2، صص 1ج «)اطالعات دقیق علمی ارائه»یادگیری بر 

؛ آناتومی جنسی و فیزیولوژی؛ تولید مثل؛ پیشگیری از بارداری؛ بارداری و زایمان؛ اچ آی وی و ایدز؛ و توسعه

؛ زندگی خانوادگی و روابط بین فردی؛ فرهنگ و موضوعات جنسی؛ توانمندسازی عفونت های منتقله جنسی

ء استفاده جنسی؛ حقوق بشر؛ عدم تبعیض، برابری و نقش های جنسیتی؛ رفتار جنسی؛ تفاوت جنسی؛ سو

 در بیان در حالی که ( را ضروری عنوان می کند،5، ص 2ج «)خشونت مبتنی بر جنسیت؛ و رفتار های مضر

عنوان می نماید. به همین دلیل فهم تفاوت این  را «افزایش درک و دانش آموزان» ،هدف برنامه تربیت جنسی

 دو مفهوم ضروری می نماید.

)زیباکالم، دو مقوله جداگانه نیستنداما است،  با مفاهیم مشابهی مانند اطالعات متفاوت «دانش»مفهوم 

، در واقع چنانکه در تعریف مفهوم اطالعات و دانش آمده است، دانش سطح فراتر و برتری از اطالعات (1390

مند است که دانش، مجموعه ای هدفمند از اطالعات با ماهیت سودگفت؛  می تواناست. در تعریف دانش 

متضمن ، اطالعاتی است که دارای زمینه، «دانش»در تعریفی دیگر،  تلقی می گردد. ی تعیین کننده و موثرعامل

ارتباط و حاوی استدالل است؛ در واقع دانش با برخورداری از پشتوانه تجربی و بستری اندیشمندانه، داننده 

قادر به این امر نیست و با گذشت زمان و از دست  آن را قادر به حل مسائل می کند، در حالی که اطالعات

مختاری و یمین فیروز، )دانش همواره ارزشمند است امادادن زمینه خود می تواند ارزش خود را از دست دهد، 

بنابراین در سند یونسکو نیز ضمن ارائه اطالعات، هدف اصلی متوجه ایجاد مجموعه ای هدفمند از  .(1383

 اطالعات برای حل مسائل مربوط به امر جنسی یعنی ایجاد دانش جنسی است.

« دانش چگونگی»، «دانش چرایی»، «دانش چیستی» دانش یعنی عرصه های مختلفنکته دیگر، آگاهی از 

به ، «دانش چرایی»واقعیت ها،  و گزاره های حاکی از  دانش به ،«دانش چیستی»است. « دانش کیستی»و 

و نشان  مرتبط با مهارت های عملی یا گزاره های دانش به ،«دانش چگونگی»دانش علمی ناظر به روابط علی، 

که این روابط  دانش مربوط به مقوله روابط اجتماعی و تاثیری به ،«دانش کیستی»و  دادن چگونگی انجام امور

 . (1383)باقری، در زمینه های گوناگون دارد، اطالق می گردد

تاکید بر ارائه دانش به دانش آموزان در این اسناد با توجه به تعریف ارائه شده از مفهوم دانش و عرصه 

نشانه توجه ، های دانش است. ارائه دانش مبتنی بر مهارت تفکر انتقادی و استفاده از روش های تدریس فعال

 چرایی، عرصه دانش چیستی، هر چهار. ، ارتباط و استدالل در ارائه دانش به دانش آموزان استبه عناصر زمینه

چگونگی و کیستی در این اسناد به چشم می خورد. ارائه گزاره های حاکی از واقعیت مربوط به امر جنسی 

عوامل مختلف بر ارزش ها ونگرش های مرتبط  پرورش توانایی در تحلیل تاثیر ناظر به عرصه دانش چیستی،

ترین مساله مطرح در این  حل مسائل حوزه سالمت جنسی به عنوان اصلی با امر جنسی ناظر به دانش چرایی،



 

 

 نشان دادن چگونگی انجام امور و عرصه دانش چگونگیتوجه به  و تاکید بر پرورش مهارت ها به معنای اسناد

و عرصه دانش کیستی نیز در بخش های مختلف دیده می شود و تالش می  . توجه به روابط اجتماعیاست

گردد دانش آموزان بتوانند تاثیر عوامل محیطی را درک و توانایی مقاومت در برابر آثار منفی آن را کسب 

 نمایند.

 مبتنی بر ؛ یعنیعلمی باشد نخست،دانش ارائه شده در این اسناد باید از دو ویژگی برخوردار باشد: 

 دانش آموزان ارائه گردد. 3دوم، با لحاظ تناسب سنیباشد.  2و نظریات 1شواهد

 علم و به عبارتی ابتناء آن بر»یکی از ویژگی های کلیدی ذکر شده برای دانش ارائه شده در این اسناد، 

در واقع منبع اصلی مراجعه در حوزه امر جنسی، دانش و اطالعات  (؛9ص )«نظریات و پژوهش های روز است

چنانچه در سند  برآمده از شواهد و پژوهش ها و نظریات علمی باشد. برآمده از علم است؛ یعنی دانشی که

شناخت اجتماعی و مدل ، آمریکا ضمن تاکید بر این ویژگی، از بازتاب اصول سه نظریه یادگیری اجتماعی

 .در استانداردهای ملی تربیت جنسی این کشور یاد می شود شناسی اجتماعی پیشگیری بوم

سند در فرآیند  ضمن این که در تعریف سند یونسکو نیز مرجعیت علم در تربیت جنسی دیده می شود.

در پژوهش های حوزه امر جنسی و تغییر رفتار و  لزوم اشتغال متخصصان»تدوین برنامه تربیت جنسی از 

اطالعات  ارائهدر موارد متعددی بر  عالوه بر این سخن می گوید. (18، ص 1ج «)نظریه های آموزشی مرتبط

 .می نمایدتاکید در آموزش جنسی  دقیق علمی

می باشد؛ مهم مطرح در رویکرد تربیت جنسی جامع و در این اسناد ویژگی  دیگر« تناسب سن»رعایت 

به طوری که در تعریف هر دو سند از تربیت جنسی به رعایت تناسب آموزش ها با سن دانش آموزان تاکید 

می گردد و ارائه آموزش ها در موضوعات مشخص شده در هر کدام از اسناد ذیل چهار سطح گواه این امر 

 لوژیکی دانش آموزان نمی باشد بلکهاست. رعایت این اصل در این اسناد تنها ناظر به در نظر گرفتن سن بیو

 . استتوانایی های شناختی، انگیزشی و اجتماعی آنان  با توجه به ذو ابعاد بودن امر جنسی و

طراحی و برنامه ریزی آموزش مفاهیم، اطالعات و مهارت ها بر »در سند آمریکا به صورت « یتناسب سن»

( تعریف 39ص «)نش آموزان در یک سطح سنی خاصاساس سطح اجتماعی، شناختی، عاطفی و تجربه اکثر دا

به رعایت تناسب سنی در آموزش  ،اشاره به ارائه دانش و مهارت ها به دانش آموزان می شود و در تمام مواردِ

 تاکید می گردد. 

سند یونسکو نیز ضمن تاکید بر رعایت تناسب سنی به عنوان یکی از ویژگی های برنامه تربیت جنسی 

می دهد اجرای تناسب سنی در این سند با مرحله گذاری اهداف به طور منطقی صورت گرفته موثر، توضیح 

است؛ بدین صورت که آموزش برای دانش آموزان کوچکتر با ارائه مفاهیم آغاز می گردد و بیشتر اطالعات پایه 

 شود. عالوه بر این،ارائه شده و کمتر به وظایف شناختی پیشرفته و فعالیت های پیچیده تر پرداخته می  ،ای

                                                           
1 evidence-informed 
2 theory-driven 
3  Age-Appropriate 



 

 

باید متناسب با توانایی های شناختی »تمام اطالعات ارائه شده برای گروه های سنی بیان شده در این سند، 

 (.4، ص 2ج )«کودکان و جوانان باشد 2و با توجه به ناتوانی های فکری/ یادگیری 1فراگیران

 حساسیت جنسی .3-3-1

 است. «3حساسیت جنسی»تربیت جنسی مطابق این اسناد، مولفه  ای از مولفه های مهم و پایه دیگر یکی

هر دو سند آمریکا و یونسکو، مفهوم حساسیت را با تمرکز بر امر جنسی مورد توجه قرار می دهند. منظور از 

مولفه حساسیت جنسی وجود دغدغه در فردِ دانش آموز برای نگاه به امور با توجه به امر جنسی است، البته 

مساله به معنای نگاه جنسی صرف به مسائل و خارج شدن از زاویه دید انسانی نیست، بلکه لحاظ وجه این 

 جنسی به عنوان یکی از جنبه های وجود انسان در ارتباط با دیگران است.

 «حساسیت اخالقی»است. مفهوم « سواد اخالقی»یکی از رویکرد های موجود در تربیت اخالقی، رویکرد 

مفهوم از مفاهیم مهم این رویکرد می تواند به روشن شدن مفهوم حساسیت جنسی کمک نماید.  یکی به عنوان

است؛ به عبارت « حساسیت اخالقی به معنای فهم اخالقی و داشتن عالئق و دغدغه های اخالقی در امور»

مسائل  و به داردعالوه بر تشخیص و تمیز درست و غلط، دغدغه چنین تشخیصی را درون خود ، فرد دیگر

 (. 97، ص 1394)سجادیه، می پردازددیگران به بحث و گفتگو  مختلف از این زاویه فکر کرده و با

استفاده « حساسیت اخالقی»( در خصوص مفهوم 1394می توان از تحلیل سجادیه) کمک به بحث ما،برای 

؛ 5اکتشاف اخالقی خست،ن ، حساسیت اخالقی را شامل سه عامل مهم می داند:4نمود. سجادیه به نقل از واکر

موقعیتی است که فرد در آن قرار دارد و  منظور از این عامل، توانایی فهم و تشخیص اخالقی بودن یا نبودن

پتانسیل اگر فرد بتواند موقعیت اخالقی را تشخیص دهد، می تواند رفتاری اخالق مدارانه از خود بروز دهد. دوم، 
؛ منظور از این عامل، توانایی تشخیص میزان اخالقی بودن یک موقعیت در نسبت با سایر موقعیت 6اخالقی

های اخالقی موجود در یک زمان و عمل بر طبق قاعده اخالقی متناسب با پتانسیل اخالقی بیشتر است و عامل 

، به همین دلیل ارزش ب با موقعیت موجود استناظر به بازتعریف ارزش ها در تناس؛ 7تعیین ارزش هاسوم، 

 های متفاوت، نتایج متفاوتی را رقم می زند که فرد باید متوجه آن باشد.

 ، نخست،گفت مفهوم حساسیت جنسی با توجه به تحلیل ارائه شده از مفهوم حساسیت اخالقی، می توان

اساسا امر  فرد موقعیت های مختلف نسبت به امر جنسی است، این که تشخیص ناظر به هشیاری فرد در

در خود و دیگری یا دیگران به رسمیت شناخته و متوجه تاثیر  ه عنوان یکی از ابعاد وجود انسانب را جنسی

وی دیگران به وی وارد گردد، باشد، دوم، فرد باید این بعد بر رفتارهای انسان و آسیب هایی که می تواند از س

در این صورت ضمن حفظ  با امر جنسی تشخیص دهد. بتواند میزان حساسیت موقعیت پیش آمده را در ارتباط

را دریافت و می تواند میزان  نگاه انسانی در روابط با دیگران، نشانه های غیرطبیعی مرتبط با امر جنسی

                                                           
1 learners’ cognitive abilities 
2 intellectual/learning disabilities 
3 Sexual sensivity 
4 Walker 
5 ethics spotting 
6 moral intensity 
7 determining values 



 

 

حساسیت موقعیت را در آسیب هایی که می تواند به فرد وارد کند، بشناسد، سوم، فرد باید بتواند مجموعه 

جنسی را در موقعیت پیش آمده بازتعریف کرده و رفتاری مناسب موقعیت بروز دهد. ارزش های ناظر به امر 

 این رفتار می تواند مواردی از قبیل رد کردن یا ترک موقعیت باشد.

به نظر می رسد می توان معیارهایی برای موقعیت ها یا افرادی که می توانند به فرد آسیب برسانند، به 

چگونگی  ازش های حاکم بر امر جنسی، وانند با ارزیابی موقعیت، میزان خطر وبتدانش آموزان ارائه داد تا 

به عنوان نمونه در ارتباط دو نفر از جنس مخالف، هر کدام از دختر و را تعیین نمایند. موقعیت مواجهه با آن 

نسبت به  و نمودهپسر اگر بتوانند نشانه های مرتبط با امر جنسی را در گفتار و رفتار طرف مقابل درک 

رفتار می توانند با توجه به موقعیت، احتمال و میزان آسیب را ارزیابی کرده و تشخیص این امر هشیار باشند، 

  مناسبی بروز دهند.

حذف امر جنسی به عنوان یکی از ابعاد امور انسانی موجب می گردد یکی از پنجره های وجود انسان 

در موقعیت ها از نوعی گنگی برخوردار است، در  فرد ن رو نه تنهابسته باشد؛ از ای و انسان ها نسبت به جهان

از سوی دیگر حذف  صورت آسیب، شوک شدیدتری به وی وارد شده و میزان صدمات به وی بیشتر خواهد بود.

آن و هشیار نکردن افراد نسبت به این بعد از وجود انسان به معنای  سکوت در مورد ظاهری امر جنسی،

به معنای اراده ما در غفلت ورزیدن نسبت به این ذف آن از وجود انسان ها نیست، بلکه و ح فراموش شدن

 مساله و پیامدهای آن است. 

 تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی تقویت .4-3-1

ناظر به امر جنسی یکی از مولفه های مهم تربیت جنسی مطابق اسناد آمریکا و یونسکو  1تفکر انتقادی

، 27صص «)3بررسی و ارزیابی»(، 36، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 26، 25صص «)2تحلیل»تکرار فراوان است. 

، 29، 28صص «)6مقایسه»(، 26ص «)میان مفاهیم مشابه 5تمایز قائل شدن»(، 29ص «)4تشخیص»(، 33، 31

در  ناظر به امر جنسی و مسائل مربوط به آن (25ص «)توضیح تاثیرگذاری امری بر دیگری»(، 35، 32، 30

 دارد.در دانش آموزان  ناظر به امر جنسی ریکا نشان از توجه این سند به پرورش تفکر انتقادیسند آم

عنوان می کند)ص  «اعمال تفکر انتقادی را در دوست یابی و روابط جنسی یک ضرورت»، نیز سند یونسکو

( 18، 16، صص 2کمکی)ج ارزیابی انتقادی رسانه ها هنگام استفاده از آن به عنوان منبع »(. عالوه بر این، 27

تمایز قائل شدن میان »( ارائه می دهند و 18، صص 2ج )«و تصاویر غیر واقعی که در مسائل و روابط جنسی

بررسی و ارزیابی منافع و خطرات روش های مختلف پیشگیری از »( و 24، 21صص )«امور و مفاهیم مشابه

 دانش آموزان است. ( بیانگر توجه به پرورش تفکر انتقادی در30ص )«بارداری

                                                           
1 Critical thinking 
2 Analyze 
3 Evaluate 
4 Assess 
5 Distinguish 
6 Compare 



 

 

تفکر انتقادی یکی از مهم ترین فرایندهای عالی ذهنی و از اهداف محوری آموزش و پرورش جدید 

بر می گردد. وی پرسش های عمیق  1تاریخچه تفکر انتقادی به دوران سقراط(. 1389است)عسگری و ملکی، 

 2اط این روش در آکادمی افالطون. پس از سقرو بررسی استدالل ها و تحلیل مفاهیم را اساسی می دانست

مشاهده می شود.  3دنبال شد. پس از آن، در قرون وسطی، تفکر انتقادی در آثار اندیشمندانی مانند آکوئیناس

در دوره رنسانس، تفکر انتقادی در مضامینی همچون هنر انسان و آزادی رواج پیدا کرد)ابراهیمی دینانی و 

در حوزه زندگی  5و هربرت اسپنسر 4کر انتقادی به وسیله آگوست کنت(. در قرن نوزدهم تف1386همکاران، 

و  8، فسیونه7، پیاژه6اجتماعی مطرح شد و در قرن بیستم و بیست و یکم، صاحب نظرانی همچون جان دیوئی

 (.1392انتقادی را مورد توجه قرار دادند)قاسمی و همکاران،، موضوع تفکر به ویژه تفکر 9ریچارد پل

نقادی به معنای داوری و قضاوت کردن است. الزم به ذکر است، واژه نقادی یا انتقاد در این ریشه واژه 

مفهوم به معنای عیب جویی یا نادیده گرفتن نکات مثبت نیست، بلکه به معنی پرسش، تحلیل و بررسی برای 

اقع نگری و ارزیابی (. از این رو هدف تفکر انتقادی تالش برای و1392سنجش و تمیز است)قاسمی و همکاران، 

 نکات مثبت و منفی در کنار هم است.

، تفکر انتقادی مفهومی رایج و مورد تاکید است، با این وجود یک تعریف مورد پذیرش از آن وجود ندارد

صاحب نظران این حوزه به رسمیت شناختن تفکر انتقادی به عنوان یک  اما حد مشترک میان تقریبا تمام

(. یک رویکرد اساسی به تفکر 1392وزش این نوع تفکر است)قاسمی و همکاران، موضوع خاص و امکان آم

انتقادی آن است که تفکر انتقادی شامل مجموعه گسترده ای از مهارت های مجزای تفکر یا عملیات فکری 

شامل استدالل، نگرش ها، دانش استانداردهای منطقی و مهارت های خاص تفکر است به نحوی که در هنگام 

(، 1998تحلیل و ارزشیابی اتفاق می افتد؛ چنانچه فسیونه در گزارش دلفی) رت با فراخواندن این مهارت هاضرو

مهارت های شش گانه تفکر انتقادی شامل تعبیر و تفسیر، تحلیل، ارزش یابی، استنتاج، توضیح و خودتنظیم 

  (.1394، سینایی نوبندگانی، گری را همراه با خرده مهارت هایی برای هر کدام بیان می کند)حسام پور

به صورت منفرد و یا در ترکیب با دیگر مهارت ها به کار گرفته می  ذیل تفکر انتقادی مهارت های فکری

شوند و ما از آنها برای رسیدن به سطحی از اطالعات زمانی که نیاز به تحلیل کردن، تصمیم گرفتن، حل 

داریم، استفاده می کنیم. بر این اساس، مهارت های تفکر انتقادی مسائل، خلق راه حل ها، تأمل و تفکر خالقانه 

به هر نوع توانایی فکری یا رفتاری که بتوان یاد گرفت یا اعمال ذهنی مثل پرسشگری، طبقه بندی، ترکیب، 

به نقل از  1389مقایسه، تشخیص سوگیری ها، استقرا، قیاس و استنتاج گفته می شود)عسگری و ملکی، 

بنابراین تفکر انتقادی پیچیده و چند بعدی ست و بسیاری از مهارت های زندگی مانند (. 9819، 10جانسون
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2 Plato  
3 Thomas Aquinas 
4 Auguste Comte 
5 Herbert Spencer 
6 John Dewey 
7 Jean Piaget 
8 Facione, P 
9 Paul, R 
10 Johnson 



 

 

به نقل از  1389حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خالق با آن در ارتباط نزدیک اند)عسگری و ملکی، 

 (.2002، 1سیمپسون

ده از راهبردها و مهارت های هدف از مهارت تفکر انتقادی، افزایش بازده مطلوب رفتارهای انسان با استفا

تفکر انتقادی اندیشیدن اگر بخواهیم کیفیت فرآیند تفکر انتقادی را بهتر درک نماییم، باید گفت  شناختی است.

درباره شیوه تفکر و اندیشیدن خود است؛ به عبارتی تفکر انتقادی، کسب توانایی تحلیل عینی اطالعات و 

به عبارت دیگر مستلزم آن است که فرد بتواند خارج از متن تفکر  (،1391تجارب است)خنیفر و پورحسینی، 

کند. از این رو می توان گفت این توانایی تفکر از ویژگی های جوامعی است که در آن ها امکان زندگی کردن 

 (.1389، ترجمه افشار امیری،2وینچ (به روش های مختلف وجود دارد و  به حل مشکالت منطقی توجه می شود

چرا که تقریبا تمام یک دانش باشد، یک فن و مهارت است؛ انتقادی بر خالف نام آن بیش از آن که تفکر 

عادت می دانند، یعنی شرط الزم برای  -2دانش و  -1صاحب نظران، تفکر انتقادی را متشکل از دو بخش؛ 

ست که خود مستلزم تاثیر تفکر انتقادی بر کیفیت زندگی انسان، تبدیل آن به یکی از عادت های انسان ا

گردید، عالوه بر منطق، از روان شناسی و معرفت شناسی  ناین مهارت چنان چه در تعریف آن بیا .تمرین است

بوده و از منطق گسترده تر  و ایجابی برخوردار است؛ بخش سلبی این مهارت بخش سلبی دو از تغذیه کرده و

آرزو »تفکر انتقادی است، به مفاهیمی چون عالوه بر تشخیص مغالطه های صوری که بخشی از مهارت 

می پردازد که از حوزه منطق صوری خارج است و در واقع بهره تفکر « ژرف نمایی»، «دلیل تراشی»، «اندیشی

منظور از وجه ایجابی ارائه راهکارهایی برای سوق فعالیت فرد یعنی اندیشیدن  انتقادی از روان شناسی است.

تری به هدف اندیشیدن در مورد خاص است، چرا که اندیشیدن مانند هر فعالیت  از مسیر کوتاه تر و مطمئن

 (.1388، ترجمه خسروانی، 3دیگری امری هدفمند است)واربرتون

در خصوص ارتباط مهارت تفکر انتقادی و سالمت باید گفت، مهارت تفکر انتقادی صرفا به ارتقای توانایی 

گردد، بلکه به توسعه جهان بینی منسجم و سنجیده، توانایی ساخت فرد در ارزیابی استدالل ها محدود نمی 

، ترجمه مسعود فرهمند 5و تیموتی 4استدالل منطقی و بهبود مدیریت اطالعات نیز کمک می نماید)کروز

(. از این رو افراد واجد تفکر انتقادی ضمن برخورداری از شفافیت مواضع به تصحیح نگرش های خود 1393فر،

ضمن این که وجود مهارت تفکر انتقادی موجب می گردد فشار ناشی از تعارضات و باورهای  می پردازند.

تحمیلی بر این افراد کاهش یابد؛ چرا که فرد بدون بررسی دقیق آنچه را که به وی ارائه یا تحمیل می گردد، 

المت روان وی نیز نمی پذیرد. در نتیجه با پرورش این مهارت، فشار ناشی از این تحمیل کاهش یافته و س

واژه تفکر در مهارت تفکر انتقادی بنابراین  (.1391کمتر در معرض تهدید قرار می گیرد)خنیفر و پورحسینی، 

، 7، ورنوی6نباید موجب این تصور گردد که این مهارت صرفا از جنبه شناختی برخوردار است، چنان چه هافمن
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ه های فدر آن مول تفکر انتقادی د می کنند که( رویکردی سه بعدی پیشنها1991و ورنوی) 1ویلیامز

عاطفی)ویژگی های هیجانی(، مولفه های شناختی)فرآیندهای تفکر دخیل در تفکر انتقادی( و مولفه های 

. این مولفه ها در جدول زیر برخوردار است (1389رفتاری)فعالیت ضروری تفکر انتقادی()عسگری و ملکی، 

 آمده است: 

 های تفکر انتقادی(: مولفه 3-3جدول)

 

 لفه های عاطفیمو

 
 ارزیابی درست از منفعت شخصی -
 پذیرش تغییر -
 هم حسی کردن -
 برخورد درست با دیدگاه های واگرا -
 تحمل ابهام ها -
 شناخت سو گیری های شخصی -

 
 لفه های شناختیمو

 
 تفکر مستقل -
 تعریف دقیق مسائل -
 تحلیل داده ها برای ارزش و محتوا -
 به کار گیری فزاینده فکری متفاوت در حل مسئله -
 ترکیب کردن -
 خودداری از تعمیم بیش از حد -
 به کار گیری فراشناخت) تفکر تاملی( -

 
 لفه های رفتاریمو

 
 تأخیر قضاوت تا دسترسی به اطالعات کافی -
 استفاده از اصطالحات دقیق -
 جمع آوری کردن داده ها -
 عقیدهتمایز بین واقعیت و  -
 تشویق گفتگوی انتقادی -
 گوش دادن فعال -
 تغییر داوری ها در نتیجه اطالعات تازه -
 کار گیری دانش برای اطالعات جدید به -

 

از مجموع آنچه در تفکر انتقادی بیان گردید، می توان گفت این مهارت بر خالف عنوان آن، گسترده تر از 

برخورداری از وجوه عاطفی و رفتاری، به عنوان یک مهارت از طریق مهارت های مختص تفکر است و ضمن 

تمرین قابل اکتساب است. ارتباط این مهارت ها با امر جنسی با توجه به ابعاد مختلف امر جنسی و تاثیرگذاری 

عوامل مختلف بر ارزش ها، نگرش ها و اعمال فرد در ارتباط با امر جنسی است، به همین جهت تالش می 

آن ها را قادر به  با پرورش تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی، م ضمن ارائه دانش، ارزش ها و رفتار صحیح،نمایی

 . نماییممقاومت و تاثیرگذاری بر شرایط 

                                                           
1 Williams 



 

 

 قابلیت گفتگو تقویت .5-3-1

برقراری ارتباط با دیگران و دوست یابی به عنوان مقدمه ارتباط جنسی از اهمیت برخوردار است. یکی از 

دو انسان متفاوت با خواسته های  ،این امر توانایی گفتگو با دیگران است. از آن جایی که در دوستیملزومات 

متفاوت که گاه مشترک و گاه متضادند در کنار یکدیگر قرار می گیرند، ضروری است بتوانند با یکدیگر مذاکره 

مهارت گفتگو به طور کلی و تمرین آن ناظر به  تقویتبه همین دلیل  گو نموده و به هم احترام بگذارند،و گفت

 امر جنسی یکی از مولفه های تربیت جنسی به شمار می آید.

. نمود این امر آن توجه نموده اند تقویتو در ارتباط با امر جنسی  قابلیت گفتگود آمریکا و یونسکو به اسنا

(. در 32ص )«ط سالم به دانش آموز استنشان دادن مهارت های ارتباطی ایجاد کننده رواب»در سند آمریکا، 

این سند، اهمیت مهارت ارتباطی و مذاکره از جهت توانایی برقراری ارتباط با دیگری است؛ مخاطب این ارتباط 

توضیح »گاهی طرف دوم ارتباط است که دانش آموز باید بتواند ارتباط سالمی با او برقرار نماید، به همین دلیل 

کارآیی  .در این سند از اهمیت برخوردار است (32ص «)روابط سالم و ناسالم»، «ستو معرفی ویژگی های دو

 به پیشگیری از بارداری ناخواسته و کاهش خطر ابتال»از جهت اثری است که می تواند در  این قابلیت دیگر

تواند (. هم چنین مخاطب این ارتباط می 30و  27داشته باشد)صص  «ویعفونت های منتقله جنسی و اچ.آی.

والدین و بزرگسال مورد اعتمادی باشد که دانش آموز برای در میان گذاشتن سواالت و مشکالت حوزه جنسی 

 (. 34، 32، 26، 25به او مراجعه می نماید)ص 

، ص 2ج )«صحبت کردن و سوال پرسیدن در امور جنسی به عنوان یک ایده کلیدی»در سند یونسکو، 

صحبت کردن و سوال پرسیدن مستلزم برقراری ارتباط با دیگری است.  ( عنوان می گردد. روشن است که26

، «ارتباطات خوب، به عنوان یکی از عواملی که رابطه جنسی را بهبود می بخشد»از سوی دیگر در این سند، 

نیز هم چون  «ارتباط موثر با والدین و بزرگسال مورد اعتماد»(. عالوه بر این، 28، ص 2معرفی می گردد)ج 

 (. 15آمریکا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است)ص  سند

مذاکره به معنای بیان خواسته خود در عین احترام به خواسته های دیگری است و هنگامی شکل می 

مهارت مذاکره شامل گوش دادن، توانایی دارند. در عین اشتراک در منافع، منافع متضادی گیرد که طرفین 

(. در هنگام مذاکره 1متقاعد سازی، دیپلماسی و ایجاد و حفظ روابط است)میلوناشناسایی منافع هر دو طرف، 

است، نقاط ضعف و قوت خود را بنا به موقعیتی  این منافع مهمالزم است شخص بداند چه منافعی دارد و چرا 

ناخوشایند که در آن قرار گرفته است، بشناسد، بتواند مسائل را از دیدگاه طرف مقابل ببیند، از پیامدهای 

پذیرفته نشدن پیشنهاد مطرح شده برای طرفین، آگاه باشد، درباره ی تمام جایگزین هایی که می تواند خواسته 

ها و نیازهایش را برآورده کند، حضور ذهن داشته باشد، فعاالنه گوش کند و واکنش نشان دهد، از آنچه طرف 

یش استفاده کند، از درگیری اجتناب کند و تا رسیدن مقابل می گوید، بیاموزد و از آنها در استدالل های خو

به اتفاق نظر، راه حل های ممکن را اظهار نماید. چنان چه می بینیم مهارت تفکر انتقادی نقش اساسی در 

اندیشیدن در باره اندیشیدن »پرورش توانایی گفتگو دارد؛ چرا که پرورش مهارت تفکر انتقادی با تعریف به 

                                                           
1 Mylona, Elza                 www.upstate.edu/wims/pdf/negotiationskills.pdf 



 

 

و منافع خود، آن را ارزیابی کند.  ها د شخص بتواند در عین در نظر گرفتن خواستهموجب می گرد «خود

 همین امر موجب می گردد بتواند به خواسته طرف مقابل احترام بگذارد.

 کلید مهارت مذاکره است و شامل اصول زیر است: ،گوش کردن

 نگاه کردن به فردی که در حال حرف زدن است. -

 می شود.تمرکز بر آنچه گفته  -

 پاسخ دادن از طریق تکان دادن سر یا جواب دادن به سواالت. -

 پرسیدن سوال درصورت عدم فهم یا نیاز به اطالعات بیشتر. -

 .(1)سایت سازمان حمایت از جوانان آمریکاکنار گذاشتن تمام فعالیت های دیگر و عوامل حواس پرتی -

 ل زیر ضروری ست:از سویی برای داشتن یک مذاکره ی موثر رعایت اصو

 چندین گزینه انتخاب کردن و سپس تصمیم گرفتن.در نظر گرفتن  -

 پرهیز از قضاوت زودهنگام. -

 پرهیز از جستجوی پاسخ واحد. -

 پرهیز از خود رأیی در اصرار بر نظرات. -

 .)میلونا("حل مشکل، خود مشکل است "پرهیز از این تفکر که  -

قابلیت گفتگو ناظر به امر جنسی بیش از هر چیز به دانش آموزان جرئت سخن گفتن در مورد  تقویت 

مسائل آنان را می دهد. روشن است که پیامدهای پرورش این قابلیت در دانش آموزان به شیوه پرورش آن و 

قابلیت گفتگو ناظر  قویتتارزش ها و ادبیات ارائه شده به آنان برای گفتگوهای ناظر به این مساله بستگی دارد. 

به امر جنسی در دانش آموزان می تواند با توجه به دو نوع موقعیت باشد؛ موقعیت نوع نخست، موقعیت هایی 

 تقویتبا شخصی همتراز خود در ارتباط است و این موقعیت مربوط به امر جنسی است. در این صورت  فرد که

حفظ  در ارتباط با دیگری سالمت خود را با دیگریوسیله گفتگو به  فرد را توانا سازد قابلیت گفتگو می تواند

والدین، تراز میان دانش آموز و طرف مقابل )رابطه ناهماید. موقعیت نوع دوم، موقعیت های متضمن نوعی نم

قابلیت گفتگو می خواهیم دانش آموز توانایی سخن  تقویتدر این روابط نیز با  (؛معلم یا بزرگسال مورد اعتماد

 گفتن از مشکالت و در صورت احتمال آسیب های وارده را داشته باشد. 

 قدرت تصمیم گیری تقویت .6-3-1

با نشان دادن اثر »سند آمریکا ضمن تاکید بر مهارت تصمیم گیری به عنوان یکی از مهارت های اساسی، 

توانایی دانش آموز در به »بر  سند، عالوه بر این .می دهد تقویتآن را  (25ص )«و نتیجه تصمیم های مختلف

کار بستن یک مدل تصمیم گیری برای تصمیم گیری های مختلف سالمت جنسی، انتخاب روش های 

( 30، 28، 27، 25صص «)پیشگیری از بارداری، عفونت های منتقله جنسی و اچ.آی.وی)رابطه جنسی ایمن(

 تاکید می کند.
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به عنوان یکی از موضوعات ذیل مفهوم کلیدی ارزش ها، نگرش ها و مهارت  ، این مهارتسند یونسکودر 

در یک روند منطقی صورت می گیرد؛ بدین صورت که ابتدا به دانش آموز  آن تقویت عنوان می گردد وها 

تصمیم گیری در نمونه ای از تصمیمات خوب و بد و پیامدهای آن ها معرفی می گردد، سپس اعمال فرآیند 

رسیدگی به مشکالت آموزش داده می شود. پس از آن، اعمال فرآیند تصمیم گیری در ارتباط با رفتار و 

مشکالت جنسی آموزش داده شده و در مرحله آخر، تالش می گردد فرد پیامدهای مختلف رفتار جنسی را در 

 (. 14ص ، 2ج ارتباط با خود و دیگری بشناسد)

قادی، فرد در ارزیابی و بررسی اطالعات و منابع توانا می گردد. به عنوان نمونه می تواند در مهارت تفکر انت

روش های مختلف پیشگیری را ارزیابی نماید، اما انتخاب و عمل بر اساس یکی از این روش ها متناسب با 

نطقی برای تصمیم شرایط برای حفظ سالمت، نیاز به مهارت دیگری به نام مهارت تصمیم گیری دارد. مراحل م

گیری شامل تعریف موقعیت، تدوین و تعیین معیارهای مناسب، ایجاد راه حل ها، سنجش و ارزشیابی 

به عنوان عاقبت اندیشی و بهره گیری از تجربه ها . پیشنهادها و در نهایت انتخاب یک برنامه ی عمل، است

ن نتیجه و سرانجام تصمیم است. بهره در نظر گرفت به معنایدر مراحل تصمیم گیری یکی از مسائل مهم 

 (.1386گیری از تجربه ها نیز موجب کاهش احتمال خطا در تصمیم گیری می شود)سلطانی نژاد، 

« تصمیم گیری»دهنده انطباق کار این اسناد با تعریف ارائه شده از بررسی اسناد آمریکا و یونسکو نشان  

عامل اساسی مورد توجه این اسناد در ارتباط با پرورش « عاقبت اندیشی و بهره گیری از تجربه ها»است و 

ی مبتنی بر سیستم با طراحی این اسناد قدرت تصمیم گیری در دانش آموزان است. در واقع می توان گفت

می  ت جنسی دانش آموزان پرداخته اند؛ از این رومفاهیم شخصی سازی، حساسیت، خودکارآمدی به تربی

در تمام مولفه های تربیت جنسی بر اساس این اسناد مانند قدرت تصمیم گیری  توان ردپای این مفاهیم را

مفهوم شخصی سازی به رشد توانایی دانش آموز در انعکاس خود در محیط اطراف که نمود  مشاهده نمود.

عامل عاقبت اندیشی و بهره گیری  با تصمیم گیری فرد است، ارتباط دارد. مفهوم حساسیت ارتباط تنگاتنگی

به طوری که در هر دو سند مفهوم حساسیت هم نقش انگیزشی در تربیت جنسی و هم نقش  ؛ز تجربه ها داردا

درت تصمیم گیری دانش آموزان دارد؛ زیرا با مشاهده پیامدهای مثبت و منفی تصمیمات فرآیندی در پرورش ق

و در هر دو  است؛« دکارآمدیخو»مفهوم مهم دیگر،  دیگران، فرد می تواند از الگوهای رفتاری پیروی کند.

در سند یونسکو به عنوان  سند بر ارتباط این مفهوم توانایی تصمیم گیری فرد تاکید می گردد؛ به طوری که

 .معرفی می گردد (32، ص 2ج «)یکی از عوامل مهم موثر بر توانایی تصمیم گیری فرد»

فرد متوجه می شود و انگیزه می یابد تا در حوزه امر جنسی آموزش هایی را دریافت  ،با پرورش حساسیت

کرده و متوجه خطرات پیرامون خود باشد. با توجه به مفهوم شخصی سازی نیز فرد تالش می کند تا خود را 

. از مغلوب و برساخت محیط تصور نکند، بلکه محیط را محیط خود انگاشته و برای ساخت آن تالش نماید

سوی دیگر وجود این عوامل بدون توجه به مفهوم خودکارآمدی و باور شخص به توانایی خود در تاثیرگذاری 

بر محیط می تواند بی نتیجه باشد و توجه به این عوامل موجب می گردد فرد آماده ورود به عرصه تصمیم 

 وی افزایش یابد.گیری را پیدا کرده و قدرت تصمیم گیری در 

 



 

 

  تقالل از دیگران)مهارت نه گفتن(اس تقویت .7-3-1

فشار جنسی ناخواسته یکی از آسیب هایی است که سالمت دانش آموزان را تهدید می نماید، از این رو 

در اسناد آمریکا و یونسکو با اهمیت شمرده شده و روی دیگر برقراری ارتباط سالم  توانایی انکار و رد کردن

 34صص «)بیان صریح نه و ترک موقعیت ناخوشایند»بر آموزش این مهارت برای  سند آمریکا تلقی می گردد.

 تاکید می کند.  (35و 

 ( و20منفی را به رسمیت می شناسد)ص توانایی انسان برای مقاومت در برابر شرایط  سند یونسکو،

می کند. عالوه بیان « را موجب حفظ حریم شخصی و تمامیت جسمانی فرد« نه»و « بله»توانایی بیان صریح »

را به عنوان یکی از مهارت های اصلی ذیل مفهوم کلیدی دوم آورده و پرورش این مهارت را  1مهارت رد بر این

سند )«مقاومت در برابر فشار جنسی ناخواسته یا تقویت قصد برقراری رابطه جنسی ایمن تر»جوانان برای  در

  ضروری عنوان می نماید.( 32و  31، صص 2ج یونسکو، 

چنین امکان و موقعیتی نیست،  دائمی اراده و تالش برای برقراری ارتباط سالم با دیگری به معنای وجود

بلکه نوجوانان و جوانان در موقعیت ارتباط و برخورد با دیگری، گاهی در معرض تحمیل امری ناخواسته و 

و عدم تمایل به از دست آسیب زا قرار می گیرند. ترس از طرد شدن توسط سایرین، دوست داشتن دیگری 

دادن یک دوست، عدم تمایل به از دست دادن یک سرگرمی، عدم تمایل به آسیب عاطفی به دیگری، عدم 

اطمینان از خواست واقعی دیگران و عدم آگاهی از چگونگی دور شدن از یک موقعیت از مواردی است که 

یی برای اطالع رسانی نوجوانان درباره الکل و سایت آمریکامقاومت در برابر فشار دیگران را دشوار می سازد)

، کار دشواری در تمام مراحل زندگی انسان و البته دشوارتر «نه»(. بنابراین گفتن 2مقاومت در برابر همساالن

و داشتن برنامه  (3) سایت اطالع رسانی در موضوعات تربیتی برای دانش آموزان، والدین و ...برای نوجوانان است

ای برای مدیریت این موقعیت ها، نقش مهمی در کمک به اجتناب از درگیری در موقعیت های ناخواسته و 

 و می تواند کالمی و غیرکالمی باشد وارده از ناحیه دیگری فشارپشیمانی ناشی از تصمیمات نادرست دارد. 

 مهارت های انکار بیاموزند. تقویت باید نوجوانان و جوانان مقاومت در برابر این فشار را با

توجه به عوامل دشوار ساز مقاومت در برابر فشار دیگران این مطلب را می رساند که مساله اصلی که موجب 

آسیب رسیدن به شخص در این موارد می گردد، دشوار بودن استقالل رای و عمل از دیگران است؛ چرا که 

ید و حمایت دیگران است، اما انسان به دلیل برخورداری از هویت اجتماعی و زندگی با دیگران به دنبال تای

باید متوجه باشد دریافت حمایت و تایید از دیگران با آسیب رسیدن به انسان همراه است و شخص باید بتواند 

با هشیاری مانع این جریان گردد. ضمن این که همواره خواست به معنای توانایی عمل نیست؛ به عبارتی ممکن 

ل خود را حفظ نماید، اما روش مناسب ابراز آن را نداند یا به علت عدم است فرد بخواهد در این موارد استقال

تمرین این امر در مسائل کوچک، نتواند آن را در بزنگاه های زندگی خود به کار گیرد. از این رو هدف اصلی 

                                                           
1 refusal skills 
2 www.thecoolspot.gov   یک سایت اطالع رسانی برای نوجوانان درباره الکل و مقاومت در برابر فشار همساالن/ آمریکا 

3 study.com 

http://www.thecoolspot.gov/


 

 

ان و می تو او برای موقعیت های واقعی زندگی است ساختندر پرورش قدرت استقالل در فرد، تمرین و آماده 

 با استفاده از روش های مختلف آن را محقق نمود.

، 1«نه»است. در این متد، گام اول، گفتن صریح و محکم  “STOP”یک روش از مهارت های انکار، متد 

و در نهایت  3، گام سوم، پیشنهاد ایده یا نظری دیگر به جای پیشنهاد رد شده2گام دوم، بیان چرایی نه گفتن

 (. 5سایت مدرسه نورس الگینیاست) 4گام آخر ناظر به ترک فوری موقعیت

انعیت دانست. شرط مهارت رد را می توان مانند شرط دوم یک تعریف مناسب یعنی مدر نهایت باید گفت، 

در برخی  ینبرخورداری از جامعیت و توانایی ارتباط و گفتگو با دیگری است. عالوه بر ا ،سالماول یک ارتباط 

، جلوگیری نماید. از ورود آن چه ناخوشایند او یا موجب آسیب رسیدن به اوستبتواند  باید فرد موقعیت ها

این امر با پرورش مهارت رد محقق می گردد و فرد را قادر می سازد در برابر گفتار یا رفتار ناخوشایند یا آسیب 

کالم و  یگران عمل نماید و همواره به دنبال همانند سازیبا نوعی استقالل عمل نسبت به گفتار و رفتار د زا

 نادرست دیگران نباشد. عمل خود با معیارهای گاه

 مدیریت خود تقویت .8-3-1

، تالش برای پرورش مدیریت آمریکا و یونسکو یک رکن اساسی برای تحقق اهداف تربیت جنسی در اسناد

توانا ساختن فرد برای عمل به رفتارهای »، خودمدیریت (، نتیجه 11است. چنانچه در سند آمریکا)ص  6خود

سند یونسکو به صراحت سند آمریکا از مفهوم خود  عنوان می گردد. «سالم و اجتناب/کاهش خطرات سالمتی

مدیریتی نام نمی برد، اما تاکید بر تحقق هدف مدنظر این سند؛ یعنی ارتقا سالمت و پیشگیری از آسیب های 

ز بر توانا ساختن دانش آموز  و مهارت های ضروری نشان دهنده توجه این سند به ناظر به امر جنسی با تمرک

نکته مهم در خصوص مدیریت خود در این اسناد، تحقق آن با استفاده از روش  پرورش مدیریت خود است. 

ت اس پرهیز از رابطه جنسیتحقق هدف تریت جنسی در این اسناد، گاه با  ه عبارت دیگر،های مختلف است؛ ب

استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته و عفونت های منتقله جنسی  مانندو گاه با روش های دیگری 

 و ایدز. 

یکی از نمودهای مدیریت خود در این اسناد، اشاره به خویشتن داری است؛ وجه مشترک دو مفهوم 

است. هر دو  ست یابی به اهدافبرای د، هدف گذاری و مواجهه با خود «مدیریت خود»و « خویشتن داری»

یک »در این اسناد به عنوان  پرهیز جنسیاشاره و تاکید می کنند.  پرهیز جنسیسند در موارد مختلفی به 

پیشگیری از بارداری و عفونت های منتقله »سند یونسکو( برای )«ایمن ترین روش»سند آمریکا( و یا )«روش

 بیان می گردد.  «جنسی از جمله اچ.آی.وی

                                                           
1 Say “no” in a firm voice 
2 Tell why 
3 Offer another idea 
4 Promptly leave 
5 www.northallegheny.org/cms/lib     یکی از مدارس دولتی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا 
6 Self-management 
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پیشگیری از عفونت »( و 28، 27صص )«بارداری و تولید مثل»ذیل دو موضوع « آینده تربیت جنسی»سند 

 «در کنار سایر روش های پیشگیری پرهیز جنسی»(، به معرفی 31، 30صص )«های منتقله جنسی و اچ.آی.وی

ارد می دارد. این امر می اقدام می کند و آن را مقدم بر سایر مو «ارزیابی آن در مقایسه با سایر روش ها»و 

در امر پیشگیری باشد، اما با توجه به آزادی در برقراری ارتباط جنسی با  پرهیز جنسیتواند ناظر به اولویت 

رضایت و معرفی روش های ایمن برای پیشگیری از بارداری و عفونت های منتقله جنسی و اچ.آی.وی، به نظر 

 ا، اولویت منطقی است، نه ارزشی.بر سایر روش ه پرهیز جنسیمی رسد اولویت 

تعریف « انتخاب عدم درگیر شدن در رفتار جنسی با دیگران»را  پرهیز، «تربیت جنسی یونسکو»سند 

روشی برای پیشگیری از بارداری در کنار سایر روش های پیشگیری از بارداری »به عنوان  بدانکرده و 

را به عنوان ایمن ترین روش  پرهیز جنسیمورد،  و در چهار اشاره می کند (22سند، ص  2ج «)ناخواسته

، 29، 28، صص 2پیشگیری از بارداری و عفونت های منتقله جنسی از جمله اچ.آی.وی معرفی می نماید)ج 

روش نمی پردازد، بلکه آن را ایمن « بهترین»به عنوان  پرهیز جنسی(، با این وجود به ارزش گذاری 32، 30

ترین روش برای حفظ سالمت جنسی برای پیشگیری از بارداری و ابتال به عفونت های منتقله جنسی معرفی 

 می نماید. 

در امر تربیت جنسی تفاوتی با رویکرد  پرهیزاز این جهت به نظر می رسد رویکرد این سند در نگاه به 

ندارد، مگر اینکه به صراحت، آن را ایمن ترین روش و نه در کنار سایر روش های پیشگیری عنوان  سند آمریکا

می نماید. در هر دو سند، هدف اصلی حفظ سالمت جنسی با استفاده از مدیریت خود است. مدیریت خود در 

هدید سالمت جنسی، امر جنسی برای پیشگیری از بارداری ناخواسته و عفونت های منتقله جنسی به عنوان ت

 است و گاه با سایر روش های ایمنی که در این اسناد معرفی می گردد. پرهیز جنسیگاه با روش 

کاهش شرکای جنسی، اجتناب از داشتن شرکای جنسی هم »، تاکید سند یونسکو بر پرهیزعالوه بر 

( هنگام داشتن 21، ص 1ج )«اصرار بر استفاده از کاندوم و سایر وسایل پیشگیری»(، 19، ص 1ج )«زمان

رابطه جنسی برای داشتن رابطه جنسی ایمن و پیشگیری از بیماری های منتقله جنسی و ایدز از دیگر 

نمودهای مدیریت خود است. سند آمریکا نیز در کنار خویشتن داری از کاندوم و سایر وسایل پیشگیری برای 

جنسی ایمن و پیشگیری از بارداری ناخواسته سالمت جنسی و برقراری رابطه »مدیریت خود در جهت تحقق 

بنابراین یکی از مولفه های کلیدی در تربیت  (.30، 28، 27نام می برد)ص  «و عفونت های منتقله جنسی

جنسی مدنظر این اسناد پرورش توانایی مدیریت خود در دانش آموزان و یکی از مفاهیم رایج در روانشناسی 

 علوم باید مفهوم آن روشن گردد. و مدیریت است و با توجه به این

 یادگیریمفهوم خود مدیریتی در پاسخ به نیازهای روانشناسی و مدیریتی ظهور کرده و مبتنی بر نظریه 

حوزه سالمت و  بر با تمرکز در پژوهشی (2005)1مک گوون (.1390عطافر و همکاران، )اجتماعی است

تا امروز هیچ استاندارد طالیی مبنی بر یک تعریف جهانی قابل  بیان می کند؛ خودمدیریتی برای بیماران

توانمندسازی ، 2آماده سازی/آموزش خودمدیریتیچند مفهوم مانند: . وی پذیرش از این مفهوم وجود ندارد

                                                           
1 McGowan, Patrick 
2 self-management preparation/training 



 

 

 توصیف این مفاهیمچه گر را در ارتباط با این موضوع عنوان کرده و متذکر می گردد 2و خودمراقبتی 1بیمار

در خصوص ویژگی ها، نقش ها و مسئولیت های افراد  اما داللت های متفاوتی ،اندپدیده مشابه یک  کننده

توجه به زمینه و مورد  مک گوون دارند.بت های بهداشتی مبتال به بیماری های مزمن و تامین کنندگان مراق

 تی را در تعریف آن اساسی می داند.استفاده از مفهوم خودمدیری

ست که یک شخص در امدیریت خود مجموعه ای از راهبردهایی در تعریف این مفهوم می توان گفت، 

فرایند جهت دهی شخصی تمایالت، رفتار و شناخت »جهت نفوذ و بهبود رفتارش به کار می گیرد و به عنوان 

نقل از عطافر و  به 1980، 4و سیمز 3مانز)«افراد به سمت انجام وظایف یا نیل به اهداف، تعریف می شود

 (.1390همکاران، 

مدیریت خود، شامل سه دسته راهبردهای مبتنی بر رفتار، راهبرد پاداش طبیعی و راهبرد در یک دیدگاه، 

راهبرد رفتاری بر افزایش  (.1390به نقل از عطافر و همکاران،  5،2004)یوکیاستالگوی فکری سازنده 

یم اهداف شخصی، خود انگیزشی، دارد و شامل خود بازبینی، تنظکید خودآگاهی و مدیریت رفتارهای اصلی تا

  .پاسخ خواهی از خود، پاسخ دهی به خود و خود آموزشی است

برای ارزیابی رفتارهای خود با عوامل خارجی و موقعیت  انطباق رفتاروانایی فرد برای ، به ت«خود بازبینی»

ناظر به انتخاب  «هدف گذاری» اطالق می گردد. و مشخص کردن رفتارهای نیازمند تغییر، اصالح یا حذف

هدف و تنظیم و تشریح آن توسط فرد است. چهار مرحله هدف گذاری، پاسخ خواهی و پاسخ دهی و خود 

انتخاب هدف های چالش برانگیز و پاسخ دهی صحیح و انگیزشی با یکدیگر ارتباط دارند؛ بدین صورت که 

ی به افراد یبه آموزش گام ها نیز «خود آموزشی» تاثیر مثبتی بگذارد. پاداش به خود می تواند بر انگیزش فرد

 (.1390استقالل در حل مسئله یا رسیدن به نتایج اشاره دارد)عطافر و همکاران،  برای ایجاد

راهبرد پاداش طبیعی به تجربیات مثبت انجام یک کار و فرایند رسیدن به آن مربوط است. انجام موفقیت 

 راهبرد الگوی فکری سازنده .خودی خود برانگیزاننده است ونوعی پاداش محسوب می شود آمیز یک کار به

د بر عملکرد افراد اثر نو می توان دارندسازنده  ، نقشی که به طور ذاتی اشاره می کندبه الگوهای فکری  نیز

د. افراد به واسطه ی الگوهای فکری خود می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند که از طریق نمثبت داشته باش

 (.1390عطافر وهمکاران، بتوانند با مشکالت مقابله نمایند)آن بهتر 

بر مدیریت خود دارد، مفهوم کانون کنترل است. کانون کنترل  ای یکی از مفاهیمی که اثر تعیین کننده

ی اینکه نتایج، حاصل اعمال و کوشش های خود اوست یا به شانس، تصادف و عوامل پیش به باور فرد درباره 

بینی نشده بستگی دارد، بر می گردد. بر این اساس افراد از نظر کانون کنترل دو دسته اند: افراد با کانون 

ر دارند نتایج از تالش مهارت های خود مدیریتی در افرادی که باو .با کانون کنترل بیرونیکنترل درونی و افراد 

کانون کنترل درونی ارتباط نزدیکی با مفهوم  (.1390عطافر و همکاران،قوی تر است) آنها ناشی می شود،
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2 self care 
3 Manz CC 
4 Sims HP 
5 Yuki 



 

 

خودکارآمدی دارد، چرا که هر دو مفهوم به باور فرد مبنی بر تاثیر گذاری کنش خود اشاره دارند؛ به عبارتی 

 و برای تحقق اهداف خود را افزایش دهد.درجه باالی هر دو می تواند کنش فرد و تالش ا

خودمدیریتی  تقویتبا  نشان می دهد در ارتباط با تربیت جنسی تعاریف ارائه شده از مفهوم خودمدیریتی

توانمند  و سالمت بعد جنسی در افراد و به طور خاص در دانش آموزان می خواهیم فرد را در جهت تربیت

انتظار و هدف نهایی این  در تحقق این مهارت دارد، چرا که نقش اساسی کانون کنترل درونیاز این روسازیم؛ 

فرد در یک فرآیند درونی و با توجه به اطالعاتی که به وی ارائه می گردد، ضمن هدف گذاری و  است که

مواجهه دائمی با خود،  پردازد. اینارزیابی رفتار خود ب تصمیم گیری در مورد رفتار خود، در فرآیندی دائمی به

 می تواند . در این میان نهاد تربیتیایجاد کندانگیزش قوی در شخص می تواند یج مثبت آن ها اتجربه ها و نت

بنابراین  خود داشته باشد.انگیزش دانش آموز در روند مدیریت  نقش اساسی در ،با ایجاد الگوهای فکری سازنده

یافته در فرد به او کمک می نماید خود را در ارتباط با امر جنسی،  تتقویبه نظر می رسد مجموعه مهارت های 

 مدیریت نماید.

 ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناظر به امر جنسی .9-3-1

ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی یکی دیگر از مولفه های تربیت جنسی بر اساس این اسناد، 

ن مولفه، ضمن ارائه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، فرد باید با ارزیابی هنجارها، در ای است. ناظر به امر جنسی

یکی از مفاهیم آثار منفی آن ها را شناخته و با استفاده از مهارت های مرتبط در مقابل آن ها مقاومت نماید. 

 است.« جنسیت»مرتبط با امر جنسی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، مفهوم 

تعریف  برای دانش آموزان «جنس بیولوژیکی»در کنار مفهوم را « هویت جنسیتی»مفهوم یکا سند امر 

تفاوت نقش های جنسیتی دختران و »عالوه بر این،  ( را روشن می سازد.26ص «)کرده و تفاوت های آن ها

فاوت ها دانش آموزان بتوانند این ت»و انتظار می رود  «پسران و محدوده نقش های جنسیتی آن ها مشخص

تاثیر فرهنگ، »به این سند  (.26ص )«را در کنار شباهت های نقش های دختران و پسران بیان نمایند

، کرده و به همین دلیلاشاره  «هنجارهای اجتماعی، باورهای دینی، خانواده و رسانه ها بر نقش های جنسیتی

شیوه های »(، 25ص )«اره و تصویر بدنتوضیح و تحلیل چگونگی تاثیر این عوامل بر خودپند»اهدافی ناظر به 

در  در این سند (32ص )«روابط»( و 26ص )«هویت جنسیتی(، 26ص «)تفکر و عمل در دختران و پسران

 می شود تا دانش آموزان بتوانند هنجارهای اجتماعی و فرهنگی موثر بر امر جنسی را ارزیابی نمایند.نظر گرفته 

تربیت جنسی تاکید کرده و در پیش فرض های ناظر به امر جنسی، سند یونسکو نیز بر ارتباط جنسیت و 

فرهنگ، »یکی از موضوعات ذیل مفهوم کلیدی  .تربیت جنسی را بدون توجه به جنسیت غیرممکن می داند

. بر این اساس، توجه دارداختصاص  «ساختمان اجتماعی جنسیت»به  نیز در این سند «جامعه و حقوق بشر

هنگ، جامعه و حقوق بشر صورت می گیرد. در این سند مفهوم جنسیت، نقش ها و به جنسیت در سایه فر

هر گونه تغییر در این موارد  ( و17، ص 2ا فرهنگ و جامعه دارد)ج کلیشه های جنسیتی ارتباط تنگاتنگی ب

با توجه  یونسکو از سوی دیگر، سند .تلقی می گرددبدون توجه به فرهنگ و هنجارهای اجتماعی غیرممکن 

ج )«نابرابری های جنسیتی را موجب افزایش آزار و اذیت و خشونت های مبتنی بر جنسیت»، به حقوق بشر

 و تالش می کند با رفع آن، به کاهش این آسیب ها کمک نماید.  شمرده (19، ص 2



 

 

 (19و  9، صص 2)ج تاکید سند یونسکو در ارتباط جنسیت و تربیت جنسی، ناظر به برابری جنسیتی

آن را بخشی از روابط سالم عنوان کرده که به ترویج تصمیم گیری مساوی در مورد رفتار »طوری که است؛ به 

(. با این وجود تفاوت های معطوف به واقعیت یعنی 9، ص 2ج )«جنسی و برنامه ریزی برای خانواده می پردازد

تفاوت های بر آمده از » وتفاوت های واقعی میان دختران و پسران مانند تفاوت ویژگی های بلوغ را پذیرفته 

  .را رد می کند (18، ص 2ج «)کلیشه های جنسیتی

 «فاوت هورمون های مردانه و زنانهت»( و 21، ص 2ج «)تفاوت بدن های مردان و زنان و دختران و پسران»

تاثیر مهم این هورمون ها بر ویژگی های بلوغ، »از تفاوت های واقعی مطرح در این سند است. با توجه به 

دختران و پسران در ارتباط با تغییرات جسمی، احساسی و اجتماعی بلوغ ضمن وجود شباهت، تفاوت هایی 

از مالحظات مشترک دختران و پسران  «شستشوی اندام های تناسلیبهداشت خوب و »به همین دلیل، . «دارند

هنگام بلوغ شمرده می شود، اما با توجه به تفاوت ویژگی های بلوغ میان دختران و پسران مالحظات ویژه ای 

دسترسی و دانش زنان جوان در استفاده مناسب از پدهای بهداشتی » :ناظر به دختران ذکر می گردد، از جمله

فضای خصوصی یعنی »و  را در دوران بلوغ یک ضرورت عنوان می کند (23 2، 2ج «)وسایل قاعدگی و سایر

دارای اهمیت بیشتری می داند و ضمن  (25، ص 2ج «)دسترسی به توالت و آب را بعد از بلوغ برای دختران

را به طور ویژه  (25، ص 2ج «)رد توجه جنسی ناخواسته به دختران و پسران در تمام مواقع، دوره قاعدگی»

 .ذکر می کند

، 2ج )«هنجارهای اجتماعی، باورهای دینی، خانواده»(، 17، ص 2ج )«فرهنگ»سند یونسکو نیز به تاثیر 

( بر نقش های جنسیتی اشاره کرده و در بررسی تاثیر عوامل، باز هم توجه 18ص ، 2ج )«رسانه ها»( و 19ص 

هنجارها و تابوهایی در مورد »ما را به تفاوت های واقعی و دوری از کلیشه های جنسیتی باز می گرداند و به 

ی جنسیتی (؛ از این رو برخی تفاوت ها17، ص 2ج )«جنسیت اشاره می کند که در طول زمان تغییر یافته اند

را کسب  «شناسایی تصاویر غیرواقعی»موجود در فرهنگ ها واقعی نبوده و تالش می کند دانش آموزان توانایی 

 (.18نمایند)ص 

این مولفه در صدد بیان ارتباط و تاثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بر امر جنسی است؛ از این رو 

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی امری همواره مثبت  شناخت و فهم کیفیت ارتباط مهم است، چرا که تاثیر

نیست، بلکه یک هنجار فرهنگی می تواند ناشی از تعصب و ترس مردم در مقابله با امر نادرستی باشد که در 

طی زمان شکل گرفته است و نیاز است با فراهم کردن شرایط استقالل از دیگران در جهت درست گام برداشت. 

مروز با گسترش فوق العاده فناوری اطالعات بر ارتباطات انسان ها با یکدیگر، ارزش از سوی دیگر در جهان ا

می تواند کامال نادرست و آسیب زننده باشد. در ارتباط  کرده وها و نگرش های نامتناسب به سرعت رواج پیدا 

و پذیرفته شده، با امر جنسی، شکل گیری هنجارها و تصورات نادرست در مورد تصویر بدن و زن و مرد زیبا 

ای بارز تاثیر رسانه به عنوان یک ابزار هنجارساز است. به همین هکیفیت ارتباط جنسی و اشکال آن از نمونه 

دلیل نیاز است ضمن ارائه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، دانش آموزان توانایی ارزیابی کسب نمایند تا در 

 رای و عمل درست داشته باشند.  تشخیص داده و  مواجهه با موارد نادرست، آن ها را



 

 

فرهنگ و جامعه، عناصر ناظر به عامل محیط در مثلث سه گانه بندورا است؛ بدین معنا که فرد ضمن 

برخورداری از توانایی شناختی برای رفتار، از محیط تاثیر می پذیرد. محیط زندگی و رفتار انسان فارغ از 

د؛ از این رو نیاز است برای تضمین رفتار صحیح فرد در ارتباط هنجاهای اجتماعی و فرهنگی معنا پیدا نمی کن

 با امر جنسی، این هنجارها مورد توجه قرار گیرند و فرد ضمن شناخت آن ها، قادر به ارزیابی آن ها باشد.

  خود و دیگران احترام به .10-3-1

سند یکی دیگر از مولفه های کلیدی تربیت جنسی در اسناد بین المللی است.  خود و دیگراناحترام به 

احترام به همه انسان ها صرفنظر از هویت »تاکید می کند؛ بدین معنا که  1آمریکا بر ارزش انسان ها و احترام

(. هم چنین در جهت 35، 32، 26ضروری است)صص  «شان 4و گرایش جنسی 3، اظهارات جنسیتی2جنسیتی

در رفتار با دیگران ترویج می  را (32ص )«6تحمل»( و 26ص )«5پذیرش»قق احترام به همه انسان ها، تح

ترویج و حمایت دانش آموزان از برنامه ها و سیاست »ضمن اینکه یکی از اهداف آموزشی در این سند،  کند.

 ( است.35، 26ص «)های مدرسه ای مروج شان و احترام به همه

( می داند. 10، ص 2ج )«9و شایسته احترام 8، ارزشمند7منحصر به فرد»سند یونسکو نیز هر انسانی را  

، 2ج )«کلید روابط سالم»( و 12، ص 2ج )«احترام، پذیرش و تحمل را به عنوان ارزش های مهم»این سند 

رنگ، نژاد، گرایش  تعرض یا تحکم به دیگری به خاطر وضعیت سالمت،»( و 12، ص 2( مطرح کرده)ج 10ص 

 .می داند (10، ص 2ج «)جنسی یا سایر تفاوت ها را غیر محترمانه، آسیب زا و نقض حقوق بشر

با توجه به آنچه بیان گردید، در داللت محتوای این اسناد بر احترام به دیگران تردیدی وجود ندارد، با این 

ابر خود، ارزشمند دانستن انسان به ذاته، وجود مواردی از قبیل مسئول دانستن فرد در وهله نخست در بر

نشان دهنده توجه این  (24، ص 2ج «)انسان اعتماد به نفس، تصمیم گیری و رفتاردر »اهمیت تصویر بدن 

هر کسی می تواند به بدن خود افتخار » به لزوم احترام به خود است، به طوری که خصوصا سند یونسکو اسناد

اهمیت معنای توقف این اسناد در جسم انسان نیست، بلکه در عین تاکید بر  (، اما این به24، ص 2ج «)نماید

ارزش »بیان می کند:  ، استانداردهای غیرواقعی از تصویر بدن را قابل چالش دانسته وبدن، سند یونسکو ظاهر و

از این رو می توان گفت فرد باید عالوه بر  (.24، ص 2ج )«یک شخص بر اساس ظاهر او تعیین نمی گردد

توجه به ظاهر و بدن خود با توجه به تاثیرات آن، برای ارزشمند بودن به ویژگی هایی دیگری نیاز دارد که باید 

 برای آن تالش نماید.

در ارتباط با امر جنسی،  جسم انسانبه  نکته قابل توجه در مورد توجه این اسناد به خصوص سند یونسکو

در هم تنیدگی جسم و روح انسان در ارتباط با امر جنسی است؛ به طوری که در بیشتر موارد، آسیب به جسم 

                                                           
1 respect 
2 Gender Identity 
3 Gender Expression 
4 Sexual Orientation 
5 acceptance 
6 tolerance 
7 unique 
8 valuable 
9 being deserves respect 



 

 

انسان زمینه آسیب های روحی می شود؛ از این رو باور به ارزش بدن و وجود انسان موجب می گردد فرد در 

، حق مقاومت و رد اسناد برای افراددیگران احترام بگذارد؛ مبتنی بر این امر، این  خود و وهله نخست به بدن

از سوی دیگر در مواجهه با دیگران نیز فرد  .(25، ص 2)ج شناسند به رسمیت می تماس جنسی ناخواسته را

 سعی می نماید به تمامیت جسمی وی احترام بگذارد.

است آگاهی مخصوصی و بزرگداشت، احترام احترام گذاشتن به کسی، به معنی هیبت داشتن از اوست. »

که متضمن اعتراف به چیزی در مورد بعضی اشخاص است و در ضمن، اعتراف به عظمت و ارزش اخالقی او را 

. با توجه به تعریف، احترام نمی تواند بدون دلیل باشد (337، ص 1394فرمهینی فراهانی، «)نیز به دنبال دارد

چنان چه در اسناد بین المللی او را ارزشمند بداند.  یو انسان هنگامی به دیگری احترام می گذارد که به دلیل

؛ یعنی ارزش ذاتی انسان، دلیلی دانسته می شودشایسته احترام  انسانضمن اعتراف به ارزش ذاتی انسان، 

. از سوی دیگر به دلیل برخورداری همه انسان ها از خود و سپس دیگران استاست برای احترام گذاشتن به 

احترام به  ضمن تاکید برنیز شایسته احترامند و همین امر موجب می گردد، این اسناد  ارزش، همه انسان ها

 برای تحقق آن، تحمل، پذیرش و همدلی را در انسان ها پرورش دهند. ،دیگری

اسناد بین المللی، عوامل متفاوتی که می تواند بر احترام به انسان در ارتباط با امر جنسی تاثیر بگذارد، 

ه که هست، شایسته احترام می داند؛ از این رو رنگ، نژاد، دین، جنسیت، سته و انسان را همان گونبی اثر دان

 گرایش جنسی، وضعیت سالمت چون تاثیری در ارزش انسان ندارند، در احترام به انسان نیز بی تاثیرند.

ها نشات نمی  در خصوص ارتباط ارزش و برابری باید گفت، ارزش و حیثیت ذاتی انسان از برابری آن

(؛ یعنی حیثیت ذاتی 2006انسان ها داللت دارد)گوچمان،  1گیرد، اما ارزش و حیثیت ذاتی انسان بر برابری

سند  همه انسان ها و عدم وجود هیچ وجهی برای برتری یکی بر دیگری مبین برابری انسان هاست. چنان چه

( عنوان کرده و با تاکید بر برابری جنسیتی، 12، ص 2ج «)یکی از ارزش های شخصی مهم را برابری» یونسکو

از سطح خانواده و ترویج برابری جنسیتی در زمینه نقش ها و مسئولیت ها در سطح »آموزش این مفهوم را 

( 9، ص 2ج «)بط سالمبرابری بخشی از روا»( آغاز می کند. پس از آن در سطح اجتماع، 8، ص 2ج «)خانواده

، ص 2ج «)دارای اثر منفی برای فردیت، روابط و اجتماعات»تبعیض، آن را  کرده و ضمن محکوم کردنعنوان 

نابرابری جنسیتی بر رفتار جنسی »ه طور خاص این سند در ارتباط با امر جنسی بیان می کند: ب می داند. (10

از  ؛(19، ص 2ج «)را افزایش دهدجنسی  فاده و خشونتاجبار، سوءاست تاثیرگذار است و ممکن است احتمال

، 2ج «)اثرگذاری فرهنگ»و به دلیل  این رو ترویج برابری جنسیتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

برابری و نقش »بر  (18، ص 2ج «)رسانه ها»و  (17، ص 2ج «)و رسوم جامعه حقوق بشر»، (17، 12صص 

 .به دانش آموزان ضروری عنوان می کند را لب، آموزش این مط«های جنسیتی

در طول تاریخ، سوفسطائیان نخستین گروهی بودند که از برابری انسان ها با یکدیگر سخن گفته اند. پس 

پس از دفاع می کند.  یا فرزانه قبل از میالد از برابری زن و مرد در طبقه حاکم 4از این گروه افالطون در قرن 

بعد از این سه مورد در هیچ  ابری انسان ها را به طور مطلق در سراسر جهان اعالم کردند.افالطون، رواقیان بر

. در عصر جدید، دکارت با بیان تقسیم مساوی عقل کدام از سنت های فکری از برابری سخن گفته نمی شود

                                                           
1 Equality 



 

 

 ی سر می دهند.بین همه انسان ها و جان الک با بیان آزاد و برابر متولد شدن همه انسان ها، ندای برابر

 در خصوص برابری زن و مرد در طبقه اشراف محدود شدن نظر افالطون با نظر سوفسطائیان، مخالفت افالطون

مفهوم برابری و تاکید بر آن از اکتشافات  به جامعه یونان و مخالفت کلیسا با نظر رواقیان موجب شده است

  .(1382صانعی دره بیدی، )عصر جدید شمرده شود

 تحلیلمورد  اعالمیه جهانی حقوق بشربا توجه به به دلیل ارجاع سند یونسکو به حقوق بشر، مفهوم برابری 

اعالمیه جهانی حقوق بشر، به صراحت از برابری سخن می گوید و متعلَّق برابری را  7و  1قرار می گیرد. ماده 

موجب می گردد همه انسان ها از انسان برابری مبتنی بر حیثیت ذاتی یثیت و حقوق افراد عنوان می کند. ح

حقوق برابری برخوردار باشند و عواملی چون نژاد، رنگ، دین، ملیت، وضعیت سالمت، جنسیت و گرایش 

عالوه بر به  یونسکو به همین دلیل در هر دو سند آمریکا و ؛داشته باشندنجنسی تاثیری در این خصوص 

عدم تاثیر جنسیت برابری جنسیتی و  بر رسمیت شناختن تفاوت و احترام به تفاوت ها در ارتباط با امر جنسی،

و پرورش  می کنندتاکید  ،حقوق انسان ها به کار گرفته شده به عنوان عاملی که همواره در جهت نابرابری

 و مقابله با اثرات منفی این عوامل ای جنسیتیبرای فهم و شناخت کلیشه ه را تفکر انتقادی های مهارت

 . اندضروری شناخته شده 

 پذیری مسئولیت تقویت .11-3-1

است. مولفه های ارائه دانش و پرورش مهارت ها  1مولفه کلیدی دیگر در تربیت جنسی، مسئولیت پذیری

به نوعی مبین حق فرد در دسترسی به دانش پایه و مورد نیاز و مهارت های ضروری برای به کار بستن دانش 

در زندگی جنسی است. مولفه مسئولیت پذیری نشان دهنده روی دیگر سکه حق، یعنی تکلیف و مسئولیت 

ا تعریف این اسناد و به عبارتی تکلیف فرد در برابر حق او در دسترسی فرد در حفظ سالمت جنسی مطابق ب

 به دانش، مهارت ها و منابع مرتبط با رفتار جنسی است. 

این است که فرد  ،مسئولیت به مفهوم تصمیم گیری مناسب و موثر است. منظور از تصمیم گیری مناسب

رود، دست به انتخاب بزند تا سبب برقراری روابط در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که از او می 

افزایش حس مبنی بر تاثیر  تحقیقاتنتایج  .افزایش ایمنی و آسایش خاطر گرددانسانی مثبت، موفقیت و 

شتر برای حل در توجه به مسائل و پیامدهای اعمال خود، جدی گرفتن آن و تالش بی افراد مسئولیت

 دهنده اهمیت این مولفه است.( نشان 1393، مسائل)خواجه نوری، مساوات و ریاحی

اهمیت مسئولیت پذیری تا آن جاست که در مطالعه ای جوانان، مسئولیت پذیری را ویژگی الزم و اصلی 

برای بالغ دانستن افراد عنوان کردند. در میان دوره های زندگی انسان، زمان ارزشمند و طالیی برای پرورش 

نوجوانی است. علت این امر تمایل شدید نوجوان به استقالل بیشتر است؛ از  مسئولیت پذیری در انسان، دوره

، رفتاری را فرا گیرد)خواجه نوری، مساوات و ریاحیاین رو باید در این زمان برخی ارزش ها و روش های 

1393.) 
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. در تعریف مسئولیت پذیری علیرغم اشتراک میان تعاریف مختلف، یک تعریف مورد پذیرش وجود ندارد

شامل افکار،  ی انسان در برابر رفتار خودپاسخگوی معنایبه  را مسئولیت پذیری فردی و شخصی (1985)بدلی

، تعریف فرد خود را مسبب رفتارهایش بداند اینکه و به عبارت دیگرتصمیمات، انتخاب ها، گفته ها و اعمال 

می تعهد و الزام درونی فرد برای انجام کلیه ی فعالیت های محوله  رامسئولیت پذیری  (1989)سرتو. می کند

نمی تواند  ، تهدید و بیمامید وعده،مسئولیت پذیر بودن حسی شگفت انگیز است که  بیان می کندانت ک.داند

مکتب . ، بلکه عامل محرک آن انس و آشنایی روح با قانون وظیفه و تکلیف استآن را به کار اندازد

 تربیت شکوفا می  گردد؛ داند که از طریق تعلیم و مسئولیت پذیری را امری وجودی می نیز یالیسمساگزیستان

مسئولیت پذیری را توانایی  نیز (1988)گلن. ازین رو افزایش آگاهی موجب افزایش حس مسئولیت می گردد

و عوامل موثر در  محاسبه دقیق محدودیت ها و عواقب موقعیت های خاص، امتیازات، آزادی ها، تحلیل علل

، (2007)و همکاران 1مرگلر (.1395حاج ملک، ری متناسب رفتارهای شخص می داند)موقعیت و سازگا

توانایی نظم دادن به تفکرات، احساسات و رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود »مسئولیت پذیری را 

تعریف کرده « فردی و اجتماعی آن هابه عنوان مسئول انتخاب هایی که انجام می دهند و پیامدهای 

 .(1391سبحانی نژاد و آب نیکی، )اند

 شخصی را این گونه تعریف می نماید: انسان مسئولیت پذیر( 1992پرورش ایالت ایلینوینر) شورای آموزش

انتخاب ها و دیدگاه های به ارزیابی بر اساس عزت نفس خویش و با احترام به حقوق و نظرات سایرین،  که

 (.1395حاج ملک،ی اعمال و تصمیماتش را می پذیرد)و در نهایت پیامدها پرداخته خود

تعاریف ارائه شده از مسئولیت و مسئولیت پذیری ضمن شفاف ساختن تعریف این مفهوم در ذهن، ارتباط 

املی این مفهوم با برخی مهارت های ارائه شده را نشان می دهد. در مسئولیت پذیری انسان به عنوان موجود ع

نگریسته می شود که توانایی ارزیابی رفتارهای گذشته و تصمیم گیری برای آینده با توجه به تجارب گذشته 

و اطالع از نتایج احتمالی تصمیم حاضر را دارد. در این جا با مفاهیمی چون شخصی سازی، حساسیت، 

عنوان سبب امور و تصمیمات خودکارآمدی، مهارت تفکر انتقادی سر و کار داریم. شناخت و درک خود به 

 محیطِ»مربوط به خود ارتباط تنگاتنگی با مفهوم شخصی سازی دارد؛ چرا که فرد با درک محیط به عنوان 

اوست. از سوی  انتخاب های متوجه می گردد تغییرات ایجاد شده در محیط تا حد قابل توجهی وابسته به« من

. همین امر موجب اعمال و تصمیمات مختلف جلب می نمایددیگر مفهوم حساسیت، توجه فرد را به پیامدهای 

کمک  نیز خودکارآمدی می گردد شخص به منشا این پیامدها و بالتبع نقش خود در ایجاد نتایج نیز فکر کند.

می یی مانند تفکر انتقادی شخص مهارت ها و با کمک می نماید شخص باور نماید رفتارهای او منشا اثر است

در صورتی که اگر فرد خود را به عنوان مسئول  گذشته و راه های پیش رو را ارزیابی نماید.تواند تصمیمات 

انتخاب ها و تصمیمات خود درک نکند، ضمن آزار رساندن به خود، به دیگران نیز آزار می رساند ممکن است 

 زمانی متوجه گردد که بسیاری از فرصت ها را از خود و دیگری گرفته باشد.

، این مهارتمانند دیگر مهارت ها امکان آموزش و اکتساب دارد. نکته مهم در خصوص  یرییت پذمسئول

بعد شناختی این مهارت، آگاهی ها، ادراکات، شناخت ها و وجود ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی است؛ 
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بعد دوم د. اطالعات متفاوتی را در بر می گیرد که افراد نسبت به پدیده ها و محیط خود دریافت می نماین

، شکل گیری عواطف و منظور از بعد عاطفی یعنی بعد عاطفی مهم ترین عنصر مسئولیت پذیری است.

ون در افراد با توجه به اعتقادات، باورها و طرز تلقی آن ها نسبت به امور است. بعد سوم یا بعد احساسات گوناگ

برابر محیط و پدیده های آن ابراز می عملکردی یا رفتاری ناظر به پاسخ ها و عکس العملی است که در 

بنابراین برای پرورش تصمیم گیری باید سه بعد شناختی، عاطفی و  (.1391نژاد و آب نیکی،  )سبحانیگردد

 رفتاری مورد توجه قرار گیرد.

مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری  بخشمسئولیت پذیری به دو  ،تقسیم بندی کلییک در 

مسئولیت پذیری فردی به این معناست که فرد خود را در برابر خود و موقعیتی »اجتماعی تقسیم می شود. 

 اصلی در تعریفدر حالی که ایده ی ، «بهروزی دیگران مسئول بداندکه در آن قرار گرفته و همچنین نیازها و 

به رسمیت شناختن این نکته است که جوانان بخشی از جامعه »ی جوانان، مسئولیت پذیری اجتماعی درباره 

، با وجود این تقسیم بندی باید گفت مسئولیت پذیری «اند و باید در آرمان ها و اهداف اجتماعی شرکت کنند

(؛ چرا که 20، ص 1393،)خواجه نوری، مساوات و ریاحیفردی زمینه ساز مسئولیت پذیری اجتماعی است

ا تمرین مسئولیت پذیری در سطح خرد یعنی مسئولیت در برابر خود و دنیای کوچک اطراف خود یاد افراد ب

 می گیرد باید در برابر جامعه نیز مسئولیت پذیر باشد.

که می تواند در تامین سالمت افراد و جامعه ایفا نماید، هر دو  یمبتنی بر اهمیت مسئولیت پذیری و نقش

تاکید کرده و آن را در  رورش آن با توجه به سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاریو پ سند بر مسئولیت پذیری

در  نخست دانش آموزاندر وهله هر دو بخش مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی به رسمیت می شناسند. 

برابر سالمت خود مسئولند؛ یعنی باید در دوستی با افراد مختلف و در رفتار جنسی مطابق با معیارهای سالمت 

به رسمیت شناختن  ،در سند یونسکو پذیری مسئولیت توجه به(. نمونه 33، 32رفتار نمایند)سند آمریکا، صص 

 (.13، ص 2)ج استارتباط با رفتارهای جنسی توانایی افراد در مقاومت در برابر فشارهای منفی همساالن در 

است؛ بدین معنا که افراد برقراری ارتباط با دیگری  مرتبه دوم مسئولیت پذیری فردی، مسئولیت افراد در

نمود  عالوه بر تالش و توجه برای حفظ سالمت جنسی خود باید به سالمت دیگران نیز  اهمیت بدهند.

آشنا ساختن دانش آموزان با قوانین مربوط به خدمات مراقبت »ی توان در مسئولیت فرد در برابر دیگران را م

مشاهده نمود. مفهوم قانون بیانگر حق و تکلیف  (31و  28سند آمریکا، صص «)های بهداشت باروری و جنسی

از  اشخاص در برابر یکدیگر است. بنابراین شناسایی قوانین نه تنها فرد را به حقوق خود آشنا می سازد، او را

آزمایش و اطالع »در مورد را عالوه بر این، سند آمریکا شخص  .تکالیف خود در برابر دیگران نیز آگاه می سازد

متقاعد کردن »(، 30ص )«رسانی به شریک جنسی درباره وضعیت عفونت های منتقله جنسی و اچ آی وی

. در سند سئولیت می دانددارای م( 34ص )«شخص مورد آزار و اذیت و مزاحمت جنسی برای اقدام کردن

تصمیم گیری در مورد انتخاب کاندوم یا سایر روش های پیشگیری از بارداری مسئولیت مردان »یونسکو نیز، 

 .شمرده می شود (29، ص 2ج «)و زنان

افراد حق »است. مطابق سند یونسکو، « والد»یکی دیگر از مسئولیت های افراد، مسئولیت آنان به عنوان 

مورد داشتن فرزند دارند، اما باید آگاه باشند پس از تصمیم به والد بودن، در برابر فرزند خود انتخاب در 



 

 

تشخیص »در سند آمریکا، مسئولیت افراد، با توانا ساختن دانش آموزان در   (.11، ص 2ج )«مسئولیت دارند

 .عنوان می گردد (29ص «)مهارت ها و منابع الزم برای والد شدن

در نهایت فرد، در برابر جامعه و ترویج سالمت آن در ارتباط با امر جنسی مسئول است. در سند آمریکا، 

دانش آموزان باید بتوانند از سیاست ها و برنامه های مدرسه ای و محیط های امن مروج ارزش و احترام به »

گزارش روابط متجاوزانه، خشونت » (. سند یونسکو افراد جامعه را در برابر35 و 26 صص)«همه حمایت نمایند

نابرابری جنسیتی و »(، 11، ص 2ج )«تعرض یا تحکم به افراد»(، 20و 9، صص 2ج )«مبتنی بر جنسیت

( 10، ص 2ج )«اعتراض در برابر تبعیض و نابردباری»( و 20، 19، صص 2ج )«حمایت از برابری جنسیتی

 مسئول می داند. 

 ایران آموزش و پرورش اسناد درتربیت جنسی  .2

تربیت جنسی، بیش از آن که با مولفه های تربیت جنسی  محوریت نداشتندر اسناد داخلی با توجه به 

 با توجه به کلیات موجود در اسناد ی سر و کار داریم؛ از این رو می توانبه رو باشیم با مبانی انسان شناخت رو

همچون  از استخراج مولفه های اسناد ایران، پیش .به مولفه های حداقلی در ارتباط با تربیت جنسی دست یافت

امر جنسی نمایی کلی از محتوای اسناد منتخب در پژوهش در ارتباط با  روند کار در مورد اسناد بین المللی،

 محتوای این اسناد در زمینه تربیت جنسی روشن گردد. ارائه می کنیم تا حدود

پس از ارائه گزارشی از اسناد ایران، با توجه به اهمیت واژه شناسی نیاز جنسی در اسناد ایران و 

استفاده این اسناد از چندواژه در خصوص امر جنسی، پیش از تبیین مولفه های مفهومی ناظر به تربیت جنسی 

 ش و پرورش ایران می پردازیم. بر اساس این اسناد، تبیین می گردد، به واژه شناسی امر جنسی در اسناد آموز

در انتهای این بخش نیز با توجه به محوریت بحث ازدواج در تربیت جنسی بر اساس اسناد ایران، این 

 موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

 با توجه به تربیت جنسی . معرفی اسناد آموزش و پرورش ایران2-1

مبانی نظری تحول بنیادین » بیت جنسی، پنج سنداسناد مبنای کار در استخراج مولفه های ناظر به تر

برنامه »، «تحول بنیادین آموزش و پرورش» ،«در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

پروتکل الحاقی پیشگیری »و « نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان»، «درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

است. نقشه جامع سالمت و پروتکل الحاقی آن به عنوان یک سند مورد بررسی « سن بلوغ -از رفتارهای پرخطر

، مضامین موجود در شبکه ای کامل به تربیت جنسی نپرداخته انداین اسناد  قرار می گیرد. با توجه به اینکه

 در این اسناد به عنوان نقاط ورود هر یک به تربیت جنسی مورد بررسی قرار می گیرد.

 به تربیت جنسی «مبانی نظری تحول بنیادین»سند پرداخت . 2-1-1

را  «می عمومی جمهوری اسالمی ایرانمبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رس»سند 

مضامین یا  در ارتباط با امر جنسی دانست. کالن آموزش و پرورش می توان صریح ترین سند در میان اسناد

 به عبارتی نقاط ورود این سند به بحث تربیت جنسی عبارتند از:



 

 

 به رسمیت شناختن نیاز جنسی  -1

فعلیت داشتن عواطف و تمایالت متنوعی)هم چون حب و بغض، شادی و غم و شهوت و »این سند،  

با توجه به حرکت اختیاری و »  که ( عنوان می نماید66ص «)غضب( را در وجود انسان واقعیتی غیرقابل انکار

فعلیت بخشد و یا آگاهانه نفس آدمی، هر شخص می تواند در جهت وصول به کمال شایسته انسان، آن ها را 

ل مانعی مهم در مسیر کما ،تمایالت مهارنشده»... (؛ چراکه66ص )«تاثیر بالفعل آن ها را تنظیم و مهار نماید

هدایت ویژه آدمی توسط خداوند)بعثت انبیا و  یکی از دالیل ( و اساسا66-67ص «)خواهد بودوجودی انسان 

برای کشف و رشد متعادل استعدادهای طبیعی آدمی و پیش گیری از انحراف » ،ارسال کتاب برای هدایت بشر(

عواطف و تمایالت بشری از مسیر درست بوده و ضرورت این راهنمایی خاص برای کشف و شکوفایی این 

استعدادهای وجودی و تنظیم عواطف و تمایالت آدمی نیز با فرض پویایی و بالندگی مداوم او، قابل درک 

 (.67ص )«است

می شناسیم و آن چه در کتب مختلف خصوصا کتب اخالق « شهوت»معنای مصطلحی که ما از واژه 

آمده است، امر جنسی را ذیل مفهوم شهوت به رسمیت شناخته و قواعد آن را بیان می نماید. عالوه بر این 

وان می شناسیم و آن واژه، سند از واژه دیگری یاد می کند که در کتاب های بسیاری امر جنسی را با آن عن

است. مساله مهم در این خصوص مواجهه دوگانه این سند با امر جنسی ذیل شهوت و به « غریزه»واژه ی 

خویشتن داری و »عنوان یکی از تمایالت انسان و امر جنسی به عنوان غریزه است. به طوری که این سند به 

( اشاره می نماید و ضروری است 154و  95ص ص«)مهار غرائز طبیعی و تعدیل عواطف و تمایالت طبیعی

روشن گردد امر جنسی ذیل کدام قرار می گیرد؛ زیرا مالحظات ناظر به مهار و تنظیم و تعدیل با یکدیگر 

 متفاوتند. این سوال در بخش استخراج مولفه های اسناد ایران به طور مشروح مورد بررسی قرار می گیرد.

 تحقق حیات طیبه از مراتب مقدماتی ؛ یکیتربیت جنسی -2

مصداق »و  تحقق حیات طیبه به عنوان مقدمه دست یابی به هدف غایی زندگی یعنی قرب الی اهلل

هدف  (،97ص «)قابل تحقق همه مفاهیم ناظر به غایت زندگی)مواردی نظیر کمال، رستگاری، سعادت و فوز(

است؛ از این رو یکی از مفاهیم کلیدی در اسناد  این سند و اسناد حوزه آموزش و پرورشاصلی ذکر شده در 

نکته مهم در خصوص مفهوم آید. به شمار می ایران در ارتباط با شئون مختلف تربیت از جمله تربیت جنسی 

 حیات طیبه نظام معیارحیات طیبه با توجه به امر جنسی، به رسمیت شناختن سلسله مراتبی از ارزش ها در 

نه تنها همه آن ها به لحاظ اهمیت و اولویت تحقق در یک »که  است بنیادین در سند مبانی نظری تحول

به برخی از ارزش های اساسی این نظام معیار، متوقف به  نسبت پذیرش و التزامسطح و مرتبه نیستند، بلکه 

عدد مختلف، دارای مراتب مت بعاداین نوع زندگی در ا ِ گیری شکل لذا ؛و انتخاب دین حق نیز نیستشناخت 

 هر اجتماعی و فردی اعمال مقصود نه تنها ،ابعاد همة در طیبه حیات مراتب به یابی تــدس رو این ازاست. 

 متعادل رفع نظیر طیبه حیات نیاز پیش و یــمقدمات مراتب برخی هــب وصول بلکه ،تــاس دیندار انــانس

 ،انصاف همگان )نظیر مقبول اخالقی های ارزش بعضی رعایت یا جامعه افراد طبیعی و تیــزیس نیازهای

 دارای و خردمند خصــش هر تــدرخواس داری( مورد امانت و عهد به وفای ،صداقت ،ورزی عدالت ،آزادگی

 ،انسانی سالم وجدان و لیمــس عقل ،الهی پاک فطرت به عملی التزام های جلوه هنوز که تــلیمی اســس عقل



 

 

 آزادانة و آگاهانه انتخاب به مشروط ،طیبه حیات مقدماتی مراتب این تحقق ،بنابراین. باشد باقی او وجود در

 .(97-98ص «)تــنیس حق دین

به رسمیت شناختن امر جنسی به عنوان میل یا غریزه و به عبارتی وجهی طبیعی از وجود انسان 

را در راستای ضرورت آن را می رساند، اما ذکر آن به عنوان یکی از مراتب مقدماتی حیات طیبه، ضرورت آن 

 اهداف نظام آموزش و پرورش ایران بر مبنای معیارهای اسالمی روشن می سازد.

 تربیت جنسی؛ زیرمجموعه تربیت زیستی و بدنی -3

تربیت جنسی  .(305)ص تربیت زیستی و بدنی ذکر می گردد موارد ساحتتربیت جنسی به عنوان یکی از 

تربیت بعد جنسی به عنوان یکی از مراتب مقدماتی تحقق روشن است که اما در این سند تعریف نمی گردد، 

  ارزش های همگانی مقبول و نظام معیار دینی صورت گیرد. بر اساس باید حیات طیبه

( و با رعایت 306ص «)نگاهی کل نگر و تلفیقی»سند، رویکرد خود در تربیت زیستی و بدنی را مبتنی بر 

رشد متربیان  نی، روانی، زیستی، اجتماعی، محیطی و معنویتوجه هماهنگ و متعادل به ابعاد جسما»اصل 

تربیت  بنابراین باید روشن گردد نگاه سند به ( عنوان می نماید.306ص «)در تربیت زیستی و بدنی آن ها

ابعاد مختلف برای تربیت  بیان امر جنسی مبتنی بر ذو ابعاد دانستن آن است یا خیر. جسمی و به تبع به

جسمی می تواند به دو معنا باشد؛ گاه بیان ابعاد مختلف ناظر به پیامدها و نتایج تربیت بعد جسمی در ابعاد 

دیگر است و گاه بیان ابعاد مختلف به معنای این است که ابعادی مانند روانی، اجتماعی، عقالنی، اجتماعی 

ی دارند که توجه به آن ها را ضروری می سازد. با توجه به سند به نقش کلیدی و سازنده در تربیت بعد جسم

 .باشدحالت اول مبتنی بر  نگاه سند به امر جنسینظر می رسد، 

توجه به امر جنسی در بیشتر نشان دهنده  ،در قلمرو تربیت زیستی و بدنی تربیت جنسی قرار گرفتن 

این سند هنگام شرح قلمرو  305ه در صفحه ضمن اینک جسمی انسان است. ساحت زیستی و بدنیمحدوده 

ص «)پرورش قوای بدنی و تامین سالمت جسمی»مترادف  ،ساحت تربیت زیستی و بدنی، این ساحت از تربیت

ساحت ناظر بر معنای گسترده می توان مفهوم سالمت را در این نبا چنین تعریفی،  قرار داده می شود. (305

سند مبانی نظری تحول بنیادین، ص «)تعامل مستمر روح و بدن»بر  از سوی دیگر، تاکید سند .دانستتر 

( نشان دهنده توجه این سند به ارتباط و تاثیر و دو سویه روح و بدن بر یکدیگر و نه نقش سازنده ابعاد 306

 بر مبتنی مختلف در امر جنسی است. هم چنین اصل بیان شده ذیل اصول تربیت ساحت زیستی و بدنی نیز

توجه  بر خواهد می و است )از اصول کلی حاکم بر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی(نگری جانبه همه اصل

هماهنگ و متعادل به هر کدام از ساحت های تربیت تاکید نماید، به گونه ای که در پایان شاهد توجه افراطی 

 یا تفریطی به یکی از ساحات تربیت نباشیم.

 در تربیت جنسی تفاوت های جنسیتی توجه به -4

به هویت جنسی/جنسیتی به عنوان یکی از الیه های هویت جمعی  سند مبانی نظری تحول بنیادین

 . از این رو می توان گفت تربیت جنسیاشاره می نمایدت هویت انسانی و هویت دینی/مذهبی با محوری انسان

یکی از چنان چه  صورت می گیرد؛ت و مالحظات جنسیتی توجه به مفهوم جنسیبر اساس این سند در کنار 



 

 

ص )«توجه به تربیت جنسی با توجه به تفاوت های جنسی متربیان»اصول ساحت تربیت زیستی و بدنی، 

با توجه به تعریف مفهوم هویت جنسی در کنار هویت جنسیتی می توان گفت در این  عنوان شده است. (307

 یت و در نظر گرفتن مالحظات آن است.جا رویکرد سند به تربیت جنسی با توجه به موضوع جنس

 رفتارهای پرخطرطرح  -5

. رفتارهای پرخطر یکی از موضوعات مورد اشاره سند مبانی نظری تحول بنیادین، رفتارهای پرخطر است

طیف وسیعی را مانند اعتیاد و انتقال ویروس اچ.آی.وی از طریق سرنگ مشترک در بر می گیرد که یکی از 

رابطه جنسی و رفتارپرخطر جنسی)مانند انتقال ویرورس اچ.آی.وی از طریق رابطه جنسی اقسام آن مرتبط با 

 جهانی جوامع در پرخطر رفتارهای بحث امروزه»بیان می کند:  سند در این خصوص غیرایمن( تلقی می گردد.

 های فرصت اب مواجهه در را متربیان که رود می انتظار این عمومی و رسمی تربیت از لذا است مطرح شدت به

 موضوع این .وندــش مواجه ها آن با داری تنــخویش و آگاهی ارزیابی با و کنند مراقبت آنان زندگی خطرساز

  (.306ص «)اسالمی مورد تاکید است و ارزش تقوا مورد توجه جدی جامعه صالح است اخالق  در

مخاطب هشدار این سند، نظام تعلیم و تربیت رسمی است و از آن می خواهد دو اصل را در ارتباط با 

رفتارهای پرخطر رعایت کند: نخست، مراقبت از متربیان در مواجهه آنان با فرصت های خطرساز زندگی، دوم، 

این مخاطرات مواجه شود. بنابراین داری با  از نظام تعلیم و تربیت انتظار دارد تا با ارزیابی آگاهی و خویشتن

رسد توجه به رفتارهای پرخطر در این سند با هدف فراهم کردن شرایط خویشتن داری و مهار  به نظر می

له نظام تعلیم غریزه جنسی در ارتباط با رفتارهای پرخطر از جمله رفتارهای پرخطر جنسی مانند ایدز به وسی

مبتنی بر ارزیابی آگاهی و خویشتن  با این خطراته تقویت دانش آموزان برای مواجهه و تربیت رسمی است ن

 داری.

 به تربیت جنسی «بنیادین آموزش و پرورش تحول»سند پرداخت . 2-1-2 

، حتی می توان دارندمشابه سند مبانی نظری تحول بنیادین  یایر اسناد منتخب این پژوهش وضعیتس

که  است و تنها سندیصراحت بیشتری دارد با سایر اسناد  هدر مقایس مبانی نظری تحول بنیادین، گفت سند

اشاره مستقیمی  سند تحول بنیادین .کرده است صخمشتربیت  جایگاه تربیت جنسی را در میان ساحت های

 مضمون و نقطه ورود مرتبط با امر جنسی دارد: دو، اما به بعد جنسی انسان ندارد

 پاکدامنی متربیان  حیا و -1

یکی از ویژگی های انسان تربیت یافته در اهداف کالنی که سند تحول بنیادین بیان می کند، پرورش 

متفاوت اند که در  یدو مفهوم ارزش 1«عفت یا پاکدامنی»و « حیا» (.15پاکدامنی و حیا در متربیان است)ص 

اخالق اسالمی در زمینه های مختلفی مطرح و مهم اند. نظرات مختلفی در مورد حیطه عمل و استفاده از این 

( در پژوهشی، با بررسی تاریخچه این مفاهیم در کالم اندیشمندان 1395مفاهیم وجود دارد. حاجی پور)

 که در طول زمان با امر جنسی گره خورده می داندشی از مفاهیم ارز را و حجاب حیا مفهوم پاکدامنی،اسالمی، 

پژوهش های  ن داری جنسی است.به طوری که هر گاه از این مفاهیم سخن می گوییم ناظر به خویشت است؛
                                                           

 در این قسمت، در ارائه مولفه ها تحلیل می گردد. موجودمفاهیم   1



 

 

دیگری نیز مفهوم حیا و عفت را در انسان اساسا امری فطری می داند که با جاذبه جنسی و پوشاندن آن یعنی 

 اختصاص به تربیت جنسی ،در این صورت این مفاهیم (.1383ه می داند)رجبی، مفهوم حجاب در هم تنید

؛ 1380میرخانی، به عرصه جنسی خالصه نشده است) عفت و حیا ، اما در برخی منابع کارکرد مفاهیمدارد

، مفهوم عفت مختص عرصه جنسی و حیا عامل عام پژوهش هاو در برخی ( 1394؛ خادم پیر، 1390تاجیک، 

نورعلیزاده میانجی، به کار می رود) عرصه جنسیدر عرصه های مختلف از جمله  گردد کهی تلقی می و فراگیر

 (.1393پسندیده، ؛ 1383آشتیانی، ؛ 1388

است، حتی با توجه به آن چه بیان گردید، عرصه جنسی یکی از موضوعات ذیل مفاهیم حیا و عفت 

به امر جنسی اختصاص نیافته باشد، اما در صورت چنین تلقی از مفهوم حیا، عفت و حجاب،  ناگر در طی زما

در این صورت چگونه امکان ارتباط انسانی  ه رعایت حجاب صرفا وجه جنسی دارد.این سوال مطرح می گردد ک

جاذبه  دارای زن بدن»گردد که  می میان زن و مرد وجود دارد، در حالی که این پیش فرض به افراد ارائه

موجب توجه هر دو . چنین تبیینی دپوشانده گرد باید و به این دلیل (54، ص 1393رجبی، )«استجنسی 

و آغشتن فضای ذهنی افراد و فضای جامعه به مفاهیم جنسی  جنس به یکدیگر از دریچه جاذبه های جنسی

تبیین مفهوم حجاب با توجه به وجه انسانی و اجتماعی زن  و غفلت آنان از سایر جنبه های یکدیگر می شود.

آموزه های اسالمی می تواند ضمن باالبردن ارزش انسان به خصوص زنان، به آنان کمک  همراه با ارائهو مرد 

نماید جنبه های فراتر از جاذبه جنسی خود مانند توانایی های عقلی، هنری، اجتماعی را درک کرده و مبنای 

 قرار دهند.زندگی خود 

 دوران بلوغمالحظات  -2

دوران بلوغ یکی از نقاط عطف زندگی انسان و نقطه عطف جریان تربیت جنسی است؛ چرا که این 

است. سند  در انسان به عنوان موضوع تربیت جنسی جنسی میلدوره همراه با ظهور و به حداکثر رسیدن 

در برنامه های درسی و روش ها و برنامه های  رعایت ویژگی های دوران بلوغ دانش آموزان»تحول بنیادین، 

توجه کافی به شرایط روحی دانش آموزان »ضروری می داند، به طوری که باید عالوه بر  را (30ص «)تربیتی

 .ارائه گردد (30ص «)مشاوره و آموزش های دینی و اخالقی متناسب با آن ها»، «در سنین بلوغ

دانش آموزان در فضای نظام آموزش و پرورش و مدارس،  سند تحول از میان سال های مختلف زندگی

تنها دوران بلوغ را مورد توجه قرار داده و برای سال های دیگر قاعده اصلی ناظر به امر جنسی، پاکدامنی و حیا 

 در وهله نخست، حیا و پاکدامنی و ارائه نظام آموزش و پرورش ناظر به امر جنسی، تنها آموزهاست؛ به عبارتی 

 متناسب در سنین بلوغ است. آموزش های دینی و اخالقی

 به تربیت جنسی «برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران»پرداخت سند . 2-1-3

 اتاشاردر مواردی  ندارد و تنها به تربیت جنسی نیز اشاره مستقیم سند برنامه درسی ملی

 به تربیت جنسی دارد؛ یغیرمستقیم

 

 



 

 

 سالم زیستنترویج بهداشت و اصول  -1

یکی از موضوعات مطرح در سند برنامه درسی ملی، توجه به مساله مهم بهداشت در زندگی دانش 

اشت و دترویج به»آموزان است. به طوری که یکی از اهداف حوزه تربیت و یادگیری سالمت و تربیت بدنی، 

اظر به امر برای سالم زیستن ( است. بهداشت و اصول ن28ص «)اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری

تفریحات سالم، اصول تغذیه سالم و متوازن، ایمنی و پیشگیری از آسیب »فرد در این سند شامل مواردی مانند 

( است. 29ص «)های فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف، مهارت های زیستی و بهداشت فردی و عمومی

ند نیز بر دوره بلوغ و بهداشت مربوط به این دوران تاکید می در میان دوره های مختلف زندگی انسان، این س

 (. 29کند)ص 

سازماندهی محتوای این حوزه را به صورت تلفیقی و با توجه به ابعاد »سند برنامه درسی ملی، 

با این وجود به دلیل عدم به رسمیت  عنوان می نماید. (29ص «)جسمانی، عقالنی، اجتماعی، روانی و معنوی

شناختن امر جنسی در این سند، نمی توان گفت رویکرد تلفیقی ناظر به تربیت جنسی مدنظر این سند هست 

نکته جالب توجه در خصوص این سوال، انتهای بیان سند در خصوص جهت گیری کلی در سازماندهی  یا خیر.

ه متوسطه، سازماندهی محتوا در شاخه فنی و حرفه ای موضوع در دور»... محتوا و آموزش این حوزه است: 

(. این مطلب به روشنی دور بودن سند از اشاره به 29ص «)محور و بر اساس رشته های ورزشی خواهد بود

 جنسی را نشان می دهد. تربیت

 عفت حیا و -2

چنان چه بیان گردید، یکی از مورد تاکید سند برنامه درسی ملی است.  مضامینحیا و عفت از دیگر 

حیا و ». سند برنامه درسی ملی نیز، استامر جنسی  ، مربوط بهحیا و عفتحوزه های اجرای این دو مفهوم 

 ( عنوان می نماید. 59یکی از ارزش های مرتبط با خود)جسمی، روانی و روحی()ص  به عنوان را« عفت

جنسی مانند دیگر اسناد ایران، مفهوم حیا و مفهوم کلیدی سند برنامه درسی ملی ناظر به تربیت 

این که دانش آموزان بتوانند در ارتباط با امر جنسی با خویشتن داری مواجهه گردند و در برابر  ؛عفت است

تکانه ها و تحریک های جنسی قابلیت کنترل و تسلط خود را باال ببرد. عالوه بر این، در این سند مانند اسناد 

دوران بلوغ اختصاص و بهداشت این دوران اختصاص دارد و نمی توان به قطع گفت آیا  دیگر توجه ویژه به

سند برنامه درسی ملی به امر جنسی در این دوران توجه داشته است یا خیر و بیان موارد پیش گفته از این 

 سند مبتنی بر نوعی خوش بینی و نگاه موسع به این سند است.

 به تربیت جنسی «سالمت نوجوانان و جواناننقشه جامع »پرداخت . 2-1-4

است که با توجه  خب پژوهشتبه عنوان یکی دیگر از اسناد من نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان

به عنوان آن به طور ویژه به سالمت نوجوانان و جوانان می پردازد و در پی تدوین نقشه ای برای تحقق سالمت 

ذیل تعریف سالمت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ست. این سند در این دو گروه ارزشمند جامعه ا

 ری برای سالمت در این بعد ندارد، اما اشاراتی ناظر به حوزه تربیت جنسی دارد:اشاره ای به بعد جنسی یا معیا

 



 

 

 بلوغ دوران بیداری هوس همراه با -1

تنها جایی که این سند با استفاده از واژه ای نیاز جنسی را در وجود انسان به رسمیت می شناسد، 

رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس ها و »: است که بیان می کند بخشی از تعریف این سند از دوره نوجوانی

هوس در این سند به نوعی واژه  (.14ص «)احساسات و رویاهای گوناگون گشته و با شروع بلوغ همراه می باشد

رساننده به رسمیت شناختن امر جنسی در انسان است، اما چنان چه در عرف و اصطالح رایج است، این واژه 

 متضمن نوعی نگاه منفی به متعلَّق آن است. 

 رفتارهای پرخطر جنسی پیشگیری از -2

رفتارهای پیشگیری از »در حوزه تربیت جنسی، بر  نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانانتمرکز 

. نکته قابل توجه در این سند، ذکر روابط پرخطر جنسی به عنوان یکی از آسیب های است (18ص «)پرخطر

توسعه مدیریت و سیاست گذاری در حیطه سالمت روان در  ذیل اجتماعی الزم به پیشگیری در اقدام )ب(

( است. مطابق 24ص «)روانی در نوجوانان و جوانان پیشگیری از بروز بیماری های»نوجوانان و جوانان با عنوان 

اگر این امر به دلیل این مطلب، آیا افراد دارای رفتار پرخطر جنسی جزء بیماران روانی به شمار می آیند؟ 

، می توانیم این مساله را ذیل اقدام مناسب تری همچون عد روانی در مورد این افراد باشدبتاکید بر اهمیت 

  قرار داد.« دگی در جهت ارتقای سالمت روانی نوجوانان و جواناناصالح شیوه زن»

بر مفاهیمی با تعریف و معنای این سند در ارتباط با امر جنسی، تاکید  درونی یکی دیگر از تعارضات

پافشاری و اصرار بر » و «ساوی حقوقی دو جنس و شیوه زندگیایجاد و ارتقا الگوهای ت»اکید بر ، مانند تخاص

توسعه عدالت در سالمت »ذیل اقدام « های ارتقاء و برابری جنسیتی و ممانعت از خشونت های جنسیبرنامه 

در توسعه مدیریت و سیاست گذاری در حیطه سالمت روان در نوجوانان و جوانان « روانی نوجوانان و جوانان

 دید.در مجموع می توان تاثیر اسناد و مفاهیم بین المللی را بر این سند  .(26)ص است

پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان؛ سنین »پروتکل پرداخت . 2-1-5

 به تربیت جنسی «بلوغ دختران و پسران

اختصاص به پیشگیری از  «نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان»یکی از هفت پروتکل الحاقی 

نکته الزم به ذکر در خصوص این پروتکل اینست که هر  رفتارهای پرخطر جنسی در نوجوانان و جوانان دارد.

« پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی»چند عنوان آن در فهرست نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان، 

پیشگیری »، عنوان آن به «جنسی»به کار بردن واژه  دربه دلیل مخالفت  است، اما پس از تدوین این پروتکل،

تغییر  (1392، صابری و دیگران)«در نوجوانان و جوانان؛ سنین بلوغ دختران و پسراناز رفتار مخاطره آمیز 

رفتارهای  یکی از به عنوان «سن بلوغ»، عنوان «پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی»است و به جای کرده 

را در ما و عمل نوع نگاه  ،جایگزینی عنوان به این صورت(. 8ذکر شده است)ص  موضوع این پروتکل پرخطر

رار می دهد؛ از ارتباط با دوران بلوغ به عنوان نقطه عطف زندگی دانش آموزان در تربیت جنسی تحت تاثیر ق

 این رو باید عنوان مناسب تری انتخاب گردد.



 

 

دلیل مخالفت  مربوط به تربیت جنسی است، اما به حوزه هایپروتکل متضمن اطالعات خوبی در 

پژوهش شبیه به یک  بیش از آن که ساختار و نگارشی اجرایی داشته باشد، نتدویپس از فعالیت در این حوزه، 

به دلیل عدم امکان پیگیری این  سرنوشت آن واست  هدر اختیار مدارس قرار گرفت و به همین صورت در آمده

پیش رو ی این پروتکل، نگاه است. واگذار شدهبه اختیار مدارس  به آنو عمل  نبودهمشخص  امر در مدارس

به عنوان نمونه این  در زمینه تربیت جنسی داشته است و شاهد تاثیر اسناد بین المللی بر نگارش آن هستیم.

، به طراحی برنامه تربیت جنسی مطابق محتوای آموزش جنسی جامع اشاره می کند. 14پروتکل در صفحه 

بین المللی را بر اساس  هم چنین در موارد زیادی تالش می کند برخی ارکان برنامه تربیت جنسی اسناد

رویکرد دینی بازآفرینی نماید تا بتوان در جامعه ایران مورد استفاده قرار داد. با بیان نقاط ورود این سند به 

 خواهد شد: و توضیح داده تربیت جنسی، این شواهد روشن

 به رسمیت شناختن نیاز جنسی -1

، برای بلوغ سه مرحله بیان می کند. مرحله اول پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان

( است. تکامل 52ا پیدایش سلول های جنسی)ص یو سوم ناظر به قبل و بعد بلوغ و مرحله میانی، بلوغ جنسی 

صفات ثانویه جنسی که در دوره قبل بلوغ به ظهور رسیده است، در مرحله سوم یعنی مرحله بعد بلوغ اتفاق 

منظور از ( می گردد. 52ص «)عمل اعضاء تناسلی و تولید کامل»در مرحله بعد بلوغ می افتد؛ بدین معنا که 

رسیدن به سن تولید مثل است که با ازدیاد هورمون ها »در این سند،  به عنوان یکی از انواع بلوغ بلوغ جنسی

ص «)آورد آغاز می شود. در این شرایط، غدد جنسی از خواب بیدار می شود و تمایل جنسی را به وجود می

53). 

به رسمیت  (173ص )«میل جنسی»( و 21ص «)غریزه جنسی»با دو واژه  در این پروتکلنیاز جنسی  

غریزه جنسی جاذبه قوی و کشش نیرومندی دارد که زن و مرد » شده و بدین صورت تعریف می شود:شناخته 

 (.21ص «)سترا به سوی ارضا سوق می دهد؛ از این رو، از آن به آتش شهوت تعبیر شده ا

 لزوم کنترل و مهار غریزه/میل جنسی -2

به چشم می  پروتکل نیزمواجهه دو گانه و تعارض موجود در سند مبانی نظری تحول بنیادین در این 

ریزه ضمن به رسمیت شناختن نیاز جنسی در وجود انسان به لزوم کنترل و مهار این غ در ابتدا پروتکلخورد. 

و سپس  (21ص «)مهار آن ها نقش مهمی در سعادت بشر دارد» بیان می کند:کرده و در وجود انسان اشاره 

با بیان نظریات سه گانه افراط، تفریط و اعتدال در زمینه روابط جنسی، رویکرد اسالم را اعتدال معرفی کرده 

که برای اسالم غریزه جنسی را نه خودسرانه و آزاد گذاشته و نه آن را سرکوب کرده است، بل»و بیان می کند: 

غریزه جنسی به صورت سالم ارضا گردد »و با تشویق مردم به ازدواج هم « آن حدودی را در نظر گرفته است

بنابراین باز هم با رویکردی دو  (.21ص «)و هم انسان را از هر گونه الابالی گری و انحراف جنسی منع می کند

مواجهه با این  ریزه جنسی و از سویی اعتدال درگانه با نیاز جنسی مواجهیم که از سویی از کنترل و مهار غ

نیاز سخن می گوید. با این وجود در فصول بعد این پروتکل به صراحت کنترل غریزه جنسی را مطرح و شرح 

 می کند. 



 

 

(. 205به دو نوع کنترل مثبت و منفی اشاره می کند)ص  پروتکل در توضیح کنترل غریزه جنسی، 

و مقابله با میل تحریک شده و کنترل مثبت ناظر به دوری از صحنه ها و کارهایی  کنترل منفی ناظر به مباررزه

روش هایی مانند است که به تحریک غریزه منجر می گردد، به همین دلیل روش مطلوب، کنترل مثبت است. 

( مطرح می 173ص «)روزه داری، ورزش های بدنی، رعایت حدود شرعی برای کنترل و تسلط بر نیاز جنسی»

 ردد.گ

 و بهداشت آن بلوغ دختران ویژهموضوعات  -3

است؛ یعنی ضمن وجود رویکرد این پروتکل برای بیان موضوعات مربوط به بلوغ، رویکردی جنسیتی 

 صص«)تناسلی ناحیهبهداشت »میان دو جنس، برخی مسائل ویژه یک جنس طرح می گردد.  مسائل مشترک

، (138ص «)اختالالت تغذیه ای و چاقی نوجوانان»و  (144، 129، 127 صص«)رعایت تغذیه»و  (144، 128

میان دو جنس مشترک  (145، 128 صص«)آکنه» ،(144، 127 صص«)ورزش»، (127ص «)حمام کردن»

است اما در دختران به دلیل حساس تر بودن و وجود عادات ماهیانه، نکات اختصاصی در مورد بهداشت این 

بلوغ »یگر از موارد مشترک میان دختران و پسران، مساله ( بیان می گردد. یکی د119-124 صدوران)ص

( است؛ گرچه سن دختران و پسران در رسیدن به بلوغ شرعی و برخی تکالیف 155ص «)تکلیف»و « شرعی

 آنان متفاوت است.

عالئم و خصوصیات بلوغ جنسی در دختران »دختران با بیان  بلوغ مطالب برای اختصاصی پردازش

این  آغاز می گردد. و توضیح هر کدام (61ص «)یربغل، تمایل به جنسی مخالف و غیرهمانند رشد موهای ز

 را در کنار بلوغ روانی -روحی عقلی، -ذهنیپروتکل تالش می نماید تا ابعاد مختلف بلوغ مانند بلوغ اجتماعی، 

پس از روشن شدن این مسائل، پروتکل به مشکالت شایع دوران بلوغ دختران  .جنسی مورد بررسی قرار دهد

( 87( و عفونت های شایع در دختران)ص 85ص «)عادات ماهیانه نامنظم»و « به تاخیر افتادن قاعدگی»مانند 

( 100ص «)بلوغ دیررس، علل و درمان آن»( و 97ص «)بلوغ زودرس، علل و درمان آن»می پردازد. هم چنین 

خونریزی »( و 89ص «)خونریزی های طبیعی»رسی شده و به طور ویژه مساله قاعدگی در دختران و بر

 ( و حالت هایی که پیش از قاعدگی برای دختران پیش می آید، بیان می گردد. 88ص «)غیرطبیعی

 و بهداشت آن بلوغ پسران ویژهموضوعات  -4

تغییرشناسی در اقسام مختلف بلوغ »ی پردازش مطالب در خصوص بلوغ پسران مانند دختران با بررس

پسران مانند بلوغ شرعی پسران، تغییرات جسمی دوران بلوغ، تغییرات ذهنی و عقلی، تغییرات و رشد 

بلوغ زودرس »(، 111ص «)بلوغ زودرس»در پسران، چهار موضوع  ( و غیره آغاز می گردد.68ص «)اجتماعی

بلوغ دیررس، دالیل و راه های کنار آمدن با » ( و114ص «)بلوغ زودرس چندجنسی»(، 112ص «)جنسی

 ( بیان می گردد.114ص «)آن

 همساالن و دوستانارتباط با ؛ نینوجوا -5

( یکی از موضوعات مشترک قابل توجه در دوران بلوغ دختران و پسران 76ص «)ارتباط با همساالن»

در غالب موارد والدین برای القای »تاثیر همساالن و دوستان نوجوان در حیات او تا اندازه ای است که است. 



 

 

پدر و مادر ». به همین دلیل این سند بیان می کند: (76ص «)نظر خود از دوستان نوجوان استمداد می جویند

باید با دقت و حساسیت خاص، روابط فرزند خود را با دوستانش تحت کنترل و نظارت قرار دهند؛ به گونه ای 

با توجه به این ویژگی در  (.78ص «)مد و آن ها را به لجاجت وانداردکه به حساسیت منفی فرزندان نینجا

نوجوان مانند آنچه در اسناد بین المللی بیان گردید، می توان با ترویج الگوهای مثبت میان نوجوانان، رفتارهای 

ل)صص فصل یازدهم این پروتک با توجه به اهمیت این موضوع، مثبت و مورد پذیرش را در آنان افزایش داد.

 اختصاص دارد.« انتخاب دوستان در دوران بلوغ»( نیز به موضوع 262-249

 رابطه دختر و پسر -6

مشترک میان دو جنس است. این پروتکل تالش می کند تا معیاری در این زمینه  موضوعات یکی از

رابطه یی است صمیمانه وگرم و اغلب »به دست دهد و رابطه دختر و پسر یا رابطه غیرمجاز از نظر این سند: 

سیتی پنهانی که احساسات و عواطف طرفین در این ارتباط، دخالت جدی دارد و نگاه آن دو به هم، نگاه جن

باشد؛ نه نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارهای مخفیانه، ردو بدل کردن نامه، تلفن و ... ایجاد می 

شرایط موجود در این تعریف،  نگاه انسانی و رابطه دختر و پسر در صورت وجودبنابراین . (218ص )«گردد

رهای معاشرت در نگاه، پوشش، اندیشه و پس از ارائه این تعریف، پروتکل به بیان معیا مجاز تلقی می گردد.

و رفتار اشاره می نماید و در نهایت به بیان برخی سواالت در خصوص پوشش دختران و آسیب  قلب، گفتار

 شناسی رابطه پسر و دختر و عوامل آن می پردازد.

 جنسی انحرافات -7

ی که در این سند بیان می گردد، مساله انحرافات جنسی است که این پروتکل ضمن یکی از موضوعات

بیان انحرافات از متون دینی و اسالمی به توضیح برخی از آنان شامل زنا، همجنس خواهی، استمنا، مبدل 

صص «)علل انحرافات جنسی به ویژه خود ارضایی»( و 176-182پوشی، عریان گرایی، چشم چرانی)صص 

پس از بیان علل انحرافات، پروتکل به بیان راه های پیشگیری و درمان مشکل ( اشاره می کند. 182 -203

 (.209خودارضایی می پردازد)ص 

 جنسی امررسانه و  -8

( 204-244صص «)تاثیر رسانه های جدید و کنترل نشده بر بلوغ»فصل دوازدهم پروتکل با عنوان 

در این بخش به برخی از چالش هایی که  ر جنسی اشاره می نماید.به موضوع رسانه و نقش آن در ارتباط با ام

کاهش »(، 266ص «)گرایش به پورنوگرافی و مسائل جنسی»اینترنت در دوران بلوغ ایجاد می کند، مانند 

تشویق به »(، 268ص «)ترویج فرهنگ غربی و ایجاد بحران هویت»(، 267ص «)تاثیرپذیری اطفال از والدین

چت، »( و 269ص «)اعتیاد به اینترنت و بازماندن از رشد علمی و جسمی»(، 269ص «)عیهنجارشکنی اجتما

( اشاره می گردد و سپس راهکارهای کلی برای 270ص «)مهم ترین انگیزه جوانان در پر کردن اوقات فراغت

دل نکته قابل توجه مثبت در این بخش، تالش پروتکل برای مست کاستن از خطرات مذکور بیان می گردد.

(، این مساله می تواند با توجیه دانش آموزان به دوری آنان از 273ساختن مخالفت با مساله پورن است)ص 

 پورنوگرافی منجر گردد.



 

 

پروتکل به نقش رسانه های مختلف چون تلویزیون، ماهواره، بلوتوث در ارتباط با امر جنسی اشاره می 

ها تنها بر وجه منفی این رسانه ها تاکید می گردد، بدون کند، اما اشکال کار در اینجاست که در تمام این 

پذیرش نقش منفی رسانه ها در بلوغ زودرس یا  اینکه معیاری برای شناختن رسانه مطمئن و سالم ارائه گردد.

تمایل کمتر به مطالعه یا دریافت اطالعات نادرست و مستهجن مورد پذیرش است، اما چگونه می توان آموزش 

زان را در همین حد نگاه داشت، در حالی که یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش کشور، به دانش آمو

هوشمندسازی مدارس است، بنابراین ضروری است کم و کیف مناسب و صحیح مساله برای دانش آموزان 

 روشن گردد.

 بهداشت بلوغ نوجوانان درنقش مربیان و والدین  -9

آزادی خواهی و استقالل طلبی و نوگرایی نوجوان مبتنی بر »ارتباط نوجوان و والدین به دلیل 

بتوانند ضمن ولی بودنشان همانند یک دوست مهربان و »( است و انتظار می رود والدین 79ص «)ناسازگاری

ند و هر گز از حریم صمیمی، دوستانه و مشاورانه با نوجوان رفتار کنند و در رفتارشان استمرار داشته باش

( تا نوجوان به سالمت از این دوران عبور 80ص «)دوستی اعتماد متقابل و روابط سینه به سینه خارج نشوند

به مفهوم مشابهی در اسناد بین  رانماید. برخورداری والدین از ویژگی های بیان شده در این پروتکل، آن ها 

ل می نماید که در رابطه دوستانه ناهمترازی بتوانند در برون تبدی« بزرگسال مورد اعتماد»المللی با عنوان 

 رفت سالم نوجوان از دوران بلوغ نقش ایفا نمایند. 

شناخت ویژگی های جسمی و روحی نوجوان در دوران بلوغ از سوی به طور کلی می توان گفت، 

ید کرده است و موارد آن را است که این پروتکل بر آن تاک ی، اصلوالدین و مربیان و عمل متناسب با شناخت

به طور مجزا بیان می نماید. با توجه به اهمیت این موضوع، فصل سیزدهم پروتکل با این عنوان به این موضوع 

 اختصاص یافته است.

 ایدز -10

در این موضوع،  آخرین موضوعی که در این سند بیان می گردد، ایدز، پیشگیری و درمان آن است.

لزوم تقوا و دوری و پرهیز از گناهان و ناهنجاری ها برای »پروتکل بر چند مساله تاکید می کند؛ نخست، 

، (326ص «)مسئولیت فرد در برابر سالمت خود و دیگری در ارتباط با ایدز»، دوم، (326ص «)پیشگیری از ایدز

 (.327ص )«آموزش مهارت تصمیم گیری برای کاهش خطر سالمتی»سوم، 

بر دوران بلوغ است، اما می توان پروتکل  این تمرکزدر مجموع در مورد این پروتکل باید گفت: 

 این دورانبیشتری در ارتباط با  گفت نسبت به سایر اسناد موجود در حوزه تربیت جنسی از صراحت و تمرکز

رکز بر دوران بلوغ، در مورد این سند ضمن به رسمیت شناختن امر جنسی در انسان، با تم برخوردار است.

دین سخن  ساالن، والدین، مربیان، رسانه ها وبسیاری از موضوعات مرتبط با تربیت جنسی مانند نقش هم

گفته است. هم چنین تالش کرده است در مورد برخی موضوعات مانند انحرافات جنسی، ارتباط دختر و پسر 

که تاکنون هیچی صحبتی از آنان در اسناد رسمی کشور نبوده، متناسب با نظام معیار اسالمی، آموزش هایی 



 

 

عملیاتی کردن و اجرای آن در مدارس نیاز به گرچه موارد بیان شده در این سند بیشتر کلی است )را ارائه نماید

 . (دارد آن ها

یکی دیگر از انتقادات وارد به این سند، پردازش موضوعی به مسائل است، در صورتی که می توانست 

به جای این کار مهارت های مرتبط را بیان کرده و با توجه به موضوعات مختلف و تقویت این مهارت ها در 

 رفتاری نوجوانان در ارتباط با امر جنسی و مواجهه با رسانه افزایش دهد. دانش آموزان، سالمت

، )البته بدون تفصیل و ارائه این مهارت ها(مفاهیمی مانند آموزش جامع جنسی، مهارت های زندگی

، مسئولیت پذیری در برابر خود و دیگری، مهارت تصمیم گیری در برابر ناهنجاری ها نه گفتن تعریف تقوا به

 هد الهام گیری این سند از اسناد بین المللی موجود در تربیت جنسی است.شوا

 قابل مشاهده است: (4-3)خالصه آنچه در مورد اسناد ایران بیان گردید، در جدول زیر

 (: نقاط ورود اسناد آموزش و پرورش ایران در حوزه تربیت جنسی4-3جدول)

سند مبانی نظری تحول بنیادین 

تربیت رسمی و در نظام تعلیم و 

 عمومی ج.ا.ا

 به رسمیت شناختن نیاز جنسی -

تربیت جنسی یکی از مراتب مقدماتی تحقق حیات  -

 طیبه

تربیت جنسی؛ زیرمجموعه ساحت تربیت زیستی و  -

 بدنی

 توجه به تفاوت های جنسیتی در تربیت جنسی -

 رفتارهای پرخطر -

سند تحول بنیادین آموزش و 

 پرورش

 حیا و پاکدامنی متربیان -

 مالحظات دوران بلوغ -

 برنامه درسی ملی ج.ا.ا
 ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن -

 حیا و عفت -

نقشه جامع سالمت نوجوانان و 

 جوانان

 بیداری هوس ها همراه با دوران بلوغ -

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی -



 

 

پیشگیری از رفتار »پروتکل 

مخاطره آمیز در نوجوانان و 

دختران و جوانان؛ سنین بلوغ 

 «پسران

 به رسمیت شناختن نیاز جنسی -

 لزوم کنترل و مهار غریزه/ میل جنسی -

 موضوعات ویژه بلوغ دختران و بهداشت آن -

 موضوعات ویژه بلوغ پسران و بهداشت آن -

 نوجوانی؛ ارتباط با همساالن و دوستان -

 ارتباط دختر و پسر -

 انحرافات جنسی -

 رسانه و امر جنسی -

 بهداشت بلوغ نوجوانان نقش والدین و مربیان در -

 ایدز -

 

 ایران آموزش و پرورش در اسناد« نیاز جنسی»واژه شناسی . 2-2

را به عنوان یکی از تمایالت انسان به رسمیت می « شهوت»سند مبانی نظری تحول بنیادین، 

، 18(. واژه شهوت به میل و کشش انسان به خواسته خود)هاشمی رفسنجانی و همکاران، ج 66شناسد)ص 

( و میل به جماع است 4625، ص 1382، 5( اشاره دارد، و یکی از معانی آن، میل جنسی)انوری، ج 1386

 (. 2099، ص 1388، 2؛ معین، ج 1162، ص 1390، 2است)عمید، ج 

است چنانچه دکتر معین بیان می « شدت» اتصاف آن به صفتنکته مهم در خصوص معنای شهوت، 

عمولی تجاوز کرده، امیال دیگر را تحت الشعاع قرار دهد و تمام توجه میلی است که شدتش از حد م»کند: 

در معنای شهوت و « شدت»؛ بنابراین به نظر می رسد مفهوم «شخص را منحصرا به موضوع خود جلب نماید

به عبارتی کیفیت میل جنسی انسان وجود دارد؛ پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان، تعبیر 

(. 21در مورد غریزه جنسی را با توجه به قوت و نیرومندی این کشش و جاذبه می داند)ص « شهوتآتش »

در اخالق اسالمی واژه شهوت و قهوه شهویه تنها به میل جنسی انسان اختصاص ندارد بلکه تمایل انسان به 

 (.1389 ؛ نراقی،1384هر چیزی چون خوردن، جماع، مال، جاه و ... را در بر می گیرد)نراقی، 

در نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان « هوس»واژه دیگرِ ناظر به نیاز جنسی در اسناد ایران، واژه 

بیداری هوس ها، احساسات و رویاهای گوناگون یکی از اتفاقاتی است که با رشد اعضای »است، بدین صورت که 

، 2؛ عمید، ج 8450، ص 1382، 8، ج اتفاق می افتد. واژه هوس، خواهش نفس)انوری« بدن به همراه بلوغ

؛ 1911، ص 1390، 2( و نوعی جنون و سبک عقلی معنا شده است)عمید، ج 1388، 4؛ معین، ج 1390

 (.5222، ص 1388، 4معین، ج 

در کتب اخالق اسالمی برای سخن گفتن از میل جنسی انسان از واژه شهوت استفاده می گردد، با  

این وجود می توان با توجه به معنای لغوی این کلمه، میل جنسی را ذیل معنای کلی خواهش نفس قرار داد، 

بلوغ در نوجوان ایجاد می  اما نکته مهم، به کار بردن چنین واژه ای برای تغییرات و تمایالتی است که در سن

شاید به همین  ،گردد؛ چرا که در ادبیات دینی، عقل در مقابل هوی و هوس و دشمن آن معرفی گردیده است



 

 

دلیل است که یکی از معانی واژه هوس، سبک عقلی عنوان گردیده است. این امر می تواند بیانگر نگاه منفی 

بلوغ باشد، در صورتی که همواره بیان می گردد نیاز جنسی جنسی و ظهور آن، در دوران  غریزهاین سند به 

 پاک و سالم از نظر اسالم شناخته و پاسخ داده می شود. ، به عنوان یک نیاز طبیعی

سند مبانی نظری تحول بنیادین، شهوت را به عنوان یکی از تمایالت انسان به رسمیت می شناسد)ص 

طبیعی یاد کرده و مواجهه متفاوتی با این دو دارد؛ بدین صورت که  (، اما عالوه بر تمایالت طبیعی از غرایز67

( سخن می گوید، بنابراین 67( و در مورد تمایالت و عواطف از تنظیم وتعدیل)ص 95در مورد غرایز از مهار)ص 

پیش می آید که نیاز جنسی انسان یک سوال این تعیین ماهیت نیاز جنسی انسان امری مهم و اساسی است و 

 است یا غریزه؟ اگر شهوت یکی از تمایالت طبیعی انسان است، غرائز طبیعی کدامند؟  میل

« غریزه جنسی»معنا شده است.  «ویژگی، توانایی، طبیعت و سرشت»، «غریزه»در فرهنگ لغات، واژه 

، ص 1381، 6انوری، ج «)تمایل فطری به رفتار همسرخواهی و آمیزش جنسی»نیز ذیل واژه غریزه آمده و 

( تعریف 2410، ص 1388، 2معین، ج «)غریزه اطفای شهوت که سبب تولید نسل و بقای نوع است»( و 5173

در فرهنگ لغت عمید، میل جنسی و غریزه جنسی به عنوان دو مفهوم مترادف در فرهنگ عامیانه  شده است.

 (. 1290، ص 1390 ،2ج  معرفی گردیده است)عمید،

یران، نیاز جنسی بیش از آن که به عنوان یکی از تمایالت انسان در مجموع می توان گفت در اسناد ا

به عنوان  نیاز جنسیدر اکثر کتاب های حوزه تربیت جنسی، از شناخته شود، یک غریزه است. ضمن اینکه 

؛ مطهری، 1388؛ متقی فر، 1396؛ ثابت، 1391؛ محمدی و موسوی، 1391)فقیهی، یک غریزه یاد می شود

و از راهکار  1ر مجموع می توان گفت نیاز جنسی یکی از غرایز طبیعی انسان به شمار می آید(. بنابراین د1388

برای  «میل جنسی»کاربرد واژه  وجه به نظر می رسدمهار که ویژه غرایز طبیعی انسان است، پیروی می کند، 

نقشه جامع سالمت پروتکل الحاقی و  (66در سند مبانی نظری تحول بنیادین)ص  چنانچه نیاز جنسی انسان

 تبعیت از ترادف عرفی این دو واژه است.  ،( آمده218و  210، 173)صص نوجوانان و جوانان

 ایران آموزش و پرورش اسناد بر اساسمولفه های تربیت جنسی تبیین . 2-3

واژه شناسی نیاز جنسی در اسناد ایران، مولفه های برآمده از اسناد آموزش و پرورش ایران پس از 

 می گردد. این مولفه ها عبارتند از: بیان

 حفظ کرامت نفس .1-3-2

به نظر می رسد در تربیت جنسی مطابق اسناد ایران، ارزش های اخالقی متعددی به چشم می خورد. 

است؛ از این رو ارزش محوری تربیت ناظر به امر جنسی در این  ارزشمندی نفس انسان نقطه اتکا تمام آن ها،

در  (154ص )«حفظ کرامت نفس و عزت نفس»(، 97ص )«آزادگی»مفاهیم  .استکرامت نفس حفظ  اسناد،

                                                           
 (218، 210، 173)ص در برابر میل جنسی (223، 217، 216، 208، 207، 206، 205، 203، 204، 21)صص تعداد موارد کاربرد واژه غریزه جنسی  1

 در تمام موارد در پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان نشان از شناخت نیاز جنسی به عنوان یکی از غرایز انسان دارد. ضمن اینکه تقریبا

 بین نگاه سند مبانی نظری تحول بنیادین در مورد غرایز است.از راهکار مهار، تسلط، کنترل در مورد نیاز جنسی سخن گفته می شود که م در اسناد،



 

 

حیا و »و دو ارزش در سند تحول بنیادین  (15ص «)حیا و پاکدامنی» ،سند مبانی نظری تحول بنیادین

 مبین این مسئله اند.برنامه درسی ملی ( در سند 59ص «)عفت

بر اساس نظام معیار اسالمی حفظ  را یکی از راه های خودسازی سند مبانی نظری تحول بنیادین

هر دو مفهوم کرامت و عزت مبین با ارزش بودن نفس و مورد کرامت نفس و عزت نفس عنوان می نماید. 

احترام بودن خود آدمی است، اما حفظ کرامت نفس مبتنی بر ارزش ذاتی انسان است که خود در وجود یا 

برای حصول عنصر  (1395)عسکری و دیگران، انسان اراده و ندارد، اما عزت مبتنی بر تالش یعدم آن نقش

عزت است. از این رو  نظور حفظ حرمت و ارزش انسانی خودایستادگی در مقابل تحقیر به ماصلی عزت یعنی 

حرمت و کرامت  عزت، به عبارت دیگراست، اما کرامت همواره با عزت همراه نیست،  همراهکرامت  همواره با

بنابراین حفظ کرامت نفس و کسب عزت منوط به این است که  .(1391)بابایی، استحداکثری نفس انسان 

 انسان خود را دارای ارزش بداند

( در تحلیل 1389)فردبانکی پورمفهوم دیگر در اسناد ایران ناظر به حفظ کرامت نفس، حیا است. 

ا شخصی است فاعل در حی»که مفهوم حیا یکی از ارکان سه گانه حیا را فاعل آن عنوان می کند؛ توضیح آن 

برخوردار از کرامت و بزرگواری نفسانی؛ یعنی برای خود ارزش قائل است و حاضر نیست خود را به کارهای 

شی است که شخص برای خود قائل بنابراین خمیرمایه اولیه رعایت حیا توسط شخص، ارز «.زشت آلوده نماید

 است و به وسیله حیا می خواهد آن را حفظ نماید.

به معنای خودداری از سخن یا عمل قبیح  و در لغت« پاکدامنی»مفهوم مترادف  «عفاف»

فضیلت اخالقی است که ثمره آن دوری از افراط و تفریط در لذت ها از جمله  «عفت» (.1389است)طاهرپور، 

به طوری که می توان  ه،لذت جنسی است. در گذر زمان بار جنسی این واژه بیشتر خود را به نمایش گذاشت

پدید آمدن ملکه عفت در  .(1395ی محدود شده است)حاجی پور، گفت معنای آن به خویشتن داری جنس

انسان موجب تعدیل عمل انسان در ارتباط با امر جنسی و مصونیت وی از پلیدی های غریزه جنسی می 

. است« حفظ نفس و خویشتن»ت، . بنابراین روشن است که مقتضای ذات مفهوم عف1(1380گردد)آشتیانی، 

حیا زمینه »( رابطه میان مفهوم حیا و عفت را رابطه ای دو جانبه می داند؛ بدین صورت که 1390تاجیک)

حفظ کرامت نفس به عنوان ویژگی فاعل حیا که  گفت است، از این رو می توان« عفاف و عفاف از ثمرات حیا

فعل  برای دوری از عفیف شخص تالشعفاف نیز موجود است و یکی از ارکان حیا به شمار می آید، در مفهوم 

 حفظ کرامت نفس است. مبتنی برقبیح 

نیز بر حفظ کرامت نفس داللت دارد. سند مبانی نظری تحول بنیادین، آزادگی را « آزادگی»مفهوم 

ات و تمایالت نخستین مرحله این نوع آزادی را در آزادی روح انسان از شهو»کسب آزادی حقیقی معنا کرده و 

نفسانی دانسته است...؛ در واقع، آزادی حقیقی آدمی یعنی نفی اطاعت هر آن چه غیر خداست و بندگی و 

(؛ در واقع نمی شود بدون حفظ کرامت نفس 65-66ص «)خضوع فقط در برابر خالق هستی و نظام آفرینش

                                                           
داللت  چنان چه پیش از این بیان گردید، در برخی پژوهش ها با توجه به روایات اسالمی معنای گسترده تری از مفهوم عفاف ارائه شده است، اما در  1

 این مفهوم بر عرصه جنسی تردیدی وجود ندارد.



 

 

صورت دیگری از حفظ کرامت نفس آزادی انسان از شهوات و تمایالت نفسانی به آزادگی دست یافت، زیرا 

 است.

ارزشمند ، چنان که بیان گردید« پاکدامنی»و « عفت»، «حیا»، «آزادگی»وجه مشترک مفاهیم 

دانستن وجود خود است؛ زمانی که فرد وجود خود را دارای ارزش بداند، به حفظ و چگونگی حفظ ارزش وجود 

د، ضرورتی برای رعایت قواعد و خود را ارزشمند ندان گر فرد وجودمی کند و او برای حفظ آن تالش خود فکر 

هنگامی که به توانایی ها و امکان های وجودی انسان  اصولی نمی بیند که متضمن حفظ کرامت نفس او باشد.

مراتب برتر نفس نباید آسیبی به ، سخگویی به نیاز جنسیاز باال نگاه می کنیم، متوجه می شویم در عین پا

به عبارت دیگر توجه به هر کدام از ابعاد وجود انسان با توجه به هدف نهایی که در نظام معیار آید. انسان وارد 

تالش برای حفظ گوهر ارزشمند وجود انسان است، البته  مستلزم در نظر گرفته شده است،برای انسان اسالمی 

ارتی نباید هدف گم گردد تالش در جهت تحقق این هدف نباید تبدیل به تالش برای امری موهوم گردد؛ به عب

در کشاکش این  در ارتباط با امر جنسی و صرفا تبدیل به لفاظی هایی گردد که واقعیت های وجود انسان

 لفاظی فراموش گردد. 

 1مهار و کنترل خویشتن .2-3-2

در اسناد ایران چند واژه در دومین مولفه اسناد ایران در تربیت جنسی، مهار و کنترل خویشتن است. 

، «پاکدامنی»، «حیا»، «تقوا»، «اریخویشتن د»راهبرد تربیت در بعد جنسی مالحظه می شود؛  ارتباط با

چنان چه می بینیم این مفاهیم در عین همپوشانی، مسیرهای متفاوتی را در خصوص امر «. مهار»و « تنظیم»

ش ایران روشن گردید پیش از این با واژه شناسی نیاز جنسی در اسناد آموزش و پرور جنسی به ما می نمایاند.

است، اما در کنار آن از « غریزه جنسی»در خصوص نیاز جنسی،  آموزش و پرورش ایران داسنا یواژه کلید

در این جا تالش می نماییم با تحلیل مفاهیم ارائه شده در اسناد،  واژه میل جنسی نیز استفاده شده است.

 گردد. مفهوم نزدیک به محتوای اسناد در مورد امر جنسی روشن

که در اسناد ایران ناظر به غریزه جنسی به کار  است واژه ای اصلی ترین «کنترل و تسلط»، «مهار»

. پروتکل الحاقی کند( تاکید می 154ص «)مهار غرایز طبیعی»سند مبانی نظری تحول بنیادین بر . می رود

، راهبرد اصلی در خصوص جنسیضمن به رسمیت شناختن غریزه  نیز نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان

. (21ص «)مهار آن ها نقش مهمی در سعادت بشر دارد»: کندو بیان می  عنوان کردهمهار آن  را امر جنسی

( 1381، 7انوری، ج «)تحت اختیار در آوردن، کنترل کردن، تسلط داشتن بر چیزی»در لغت به معنای « مهار»

  است.

با توجه به تعریف در این اسناد به کار می رود که  «تسلط»و  «کنترل»واژه های  واژه مهار،عالوه بر 

پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت با وجود نامیدن امر جنسی . است آنمترادف و هم معنی  لغوی از واژه مهار،

این مساله نشان دهنده دو موضوع ؛ گویدسخن می ( 173ص «)میل جنسی بر کنترل و تسلط»از « میل»به 

                                                           
( نزدیک باشد، اما با توجه به عدم استفاده صریح این مفهوم در self control«)خودکنترلی»ممکن است به مفهوم شناخته شده  عنوان این مولفه  1

ر ، عنوانی مناسب با ادبیات اسناد ایران با توجه به نظام معیا«خویشتن داری»و « حیا»اسناد ایران و تفاوت آن با سایر مفاهیم موجود در اسناد ایران مانند 

 اسالمی انتخاب گردیده است.



 

 

شناخته شود، رویکرد مواجهه با آن، مهار، کنترل و تسلط « میل»و چه « غریزه»است؛ نخست، نیاز جنسی چه 

است. دوم، روشن شدن رویکرد مواجهه با امر جنسی نشان دهنده درستی نتیجه گیری ما در مورد ماهیت امر 

موید  نیز (1381، 3انوری، ج )«غلبه داشتن و چیرگی» به «تسلط»معنای لغوی واژه است. « غریزه»جنسی به 

 .این نتیجه گیری است

کنترل منفی و مثبت در ارتباط با  روشپروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان از دو 

. و مطلوب ترین راه تسلط بر غریزه جنسی را روش کنترل مثبت عنوان می نماید غریزه جنسی سخن می گوید

کسی با وجود تحریکات مختلف و مواجهه با عوامل انگیزش این غریزه، بخواهد با »کنترل منفی این است که 

ه ها پرهیز از صحن»و کنترل مثبت، « میل تحریک شده اش مبارزه و مقابله کند و به سوی ارتکاب جرم نرود

(. در داللت کنترل منفی بر مهار شکی نیست، 205ص «)و کارهایی است که به تحریک این غریزه می انجامد

 غیرمجاززیرا انتظار می رود شخص در اوج هیجان و تحریک غریزه جنسی، آن را مهار کرده و از ارتکاب عمل 

م پیش از مواجهه و مبارزه با تحریک، خودداری نماید. در کنترل مثبت یک گام به عقب رفته ایم و می خواهی

، با این وجود از تحریک پیشگیری نماییم ،نموده و به نوعی پیش از پرداختن به درمانعامل تحریک را حذف 

کنترل مثبت نیز متضمن توانایی فرد در مهار نفس برای دیدن صحنه ها یا انجام کارهایی است که به تحریک 

ل داللت بر مهار دارد، البته روش کنترل مثبت به این رو هر دو نوع کنترغریزه جنسی منجر می گردد. از 

مطلوب  نیز در این پروتکل دلیل توجه به مساله پیشگیری نسبت به کنترل منفی اولویت و برتری داشته و

 ترین راه تسلط بر غریزه جنسی به شمار می آید.

در  یران است که مرتبط با تربیت جنسیاز دیگر مفاهیم مورد استفاده در اسناد ا «خویشتن داری»

ترادف معنایی در خصوص این مفهوم،  مهمنکته . رفته استبه کار  (95سند مبانی نظری تحول بنیادین)ص 

است. ترادف این دو واژه از معنای  (95)ص در سند مبانی نظری تحول بنیادین« مهار»و « خویشتن داری»

، زیرا انتظار داریم فرد در مواجهه با نیز بر می آیدو نگه داری خود لغوی آنان و داللت بر در اختیار گرفتن 

 تحریک جنسی خود را نگه داشته و غریزه تحریک شده را مهار نماید تا مرتکب فعل قبیح نگردد.

جامع سالمت نوجوانان و  از مفاهیم ناظر به تربیت جنسی در پروتکل الحاقی نقشه دیگر یکی «تقوا»

نه گفتن به زشتی ها و ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی و مقاومت در مقابل آن » است. این سند جوانان

گفتن به زشتی « نه»یا نگاهداری خود می داند که اسالم بر آن تاکید کرده است.  تقوا ( را همان326ص «)ها

یزی است که در ارتباط با امر ها و مقاومت در برابر آن ها مستلزم توانایی کنترل و مهار خود در برابر آن چ

( در پژوهشی با تحلیل مفهوم حیا بیان 1393هم چنین پسندیده) جنسی ناهنجاری و زشتی تلقی می گردد.

 به عنوان نمونه می کند تقوا عنوانی انتزاعی از تمام بازدارنده هاست که از ماهیتی مهارکننده برخوردار است.

نوان یکی از ناهنجاری های مرتبط با امر جنسی به این معناست که پورنوگرافی به ع تقوا ورزیدن در مورد

شخص هنگام وسوسه شدن برای دیدن فیلم یا حتی در حین دیدن فیلم بتواند نفس خود را مهار کرده و به 

 . و آن را ترک نماید این ناهنجاری نه بگوید

است که در سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی  یکی دیگر از مفاهیم و راهبردهای کلیدی «حیا»

؛ به طوری که یکی از ویژگی های انسان تربیت یافته در بر آن تاکید می گردددر ارتباط با تربیت جنسی  ملی



 

 

. در تعریف لغت شناسان از این مفهوم، با سه محور مواجهیم؛ نخست، حیا، عنوان می گرددسند تحول، حیا 

عامل »است و سوم، حیا، « انقباض یا گرفتگی نفس»است، دوم، حیا، « رپذیری( نفسیر و انکسار)اثیتغ»

است. با این وجود تمام لغت شناسان علت به وجود آمدن چنین حالتی را ترس انسان از سرزنش « بازدارنده

عمل دیگران می دانند. در تعاریف علمای اخالق نیز، وجه مشترک، ترس از سرزنش دیگران در پیشگیری از 

(؛ بنابراین عامل بیرونی در بازدارندگی نفس انسان از متعلَّق حیا نقش 1393قبیح و ناپسند است)پسندیده، 

 زی است که حیا را از دیگر بازدارنده ها متمایز می کند.یاساسی دارد و آن چ

، «فعل قبیح»تحلیل مفهوم حیا بر اساس متون دینی به پنج مولفه اساسی  در( 1393پسندیده)

اشاره می کند. مولفه  «داری و مهار نفس خویشتن»و  «احساس شرم»، «کرامت نفس»، «حضور و نظارت»

حضور و »رزیدن است. مولفه مبتنی بر مواجهه با فعل قبیح برای معنا پیدا کردن موقعیت حیا و« فعل قبیح»

مانند  از سایر بازدارنده ها، به نقش اساسی درک وجود ناظر به عنوان عامل بیرونی و تمیز مفهوم حیا «نظارت

نیز به احساس درونی فرد نسبت به خود به عنوان یکی از مولفه های « کرامت نفس»اشاره دارد. مولفه  تقوا

« احساس شرم»حیا اشاره می کند، به طوری که اگر فرد خود را موجود باارزشی نداند، حیا معنا پیدا نمی کند. 

 به ماهیت حیا اشاره می کند.« خویشتن داری و مهار نفس»نهایت مولفه نیز عنصر روانی مفهوم حیا است. در 

مهار نفس گاه موجب بازداشتن انسان از انجام فعلی قبیح می گردد و گاه می تواند موجب واداشتن نفس انسان 

 .به انجام فعلی پسندیده گردد

قوا عنوانی انتزاعی از تمام ت»حیا یکی از شیوه های کنترل خود و مفهومی مرتبط با مفهوم تقوا است. 

و حیا یکی از مفاهیمی است که ذیل آن قرار می گیرد با این تفاوت که اگر  «بازدارنده ها و کنترل کننده است

، احساس شرم نموده و از آن فعل دوری نگام مواجهه با فعل قبیح به علت درک وجود ناظر محترمیشخص ه

)پسندیده، از ماهیتی مهارکننده برخوردارندمی توان گفت تقوا و حیا  نماید، حیا نامیده می شود. به همین دلیل

 .(17، ص 1393

پیش از این ذیل مولفه  اشاره می نماید که سه رکن( نیز در تحلیل مفهوم حیا به 1389بانکی پورفرد)

در حیا  «فعل»و  «ناظر»، «فاعل». وی به سه رکن گردیدپسندیده بیان  های پنج گانه مفهوم حیا در پژوهش

، شخص برخوردار از کرامت و بزرگواری نفسانی است که به دلیل ارزشی که «فاعل»اشاره می نماید. منظور از 

شخصی است که مقام و منزلت او »در حیا،  «ناظر»برای خود قائل است از انجام فعل قبیح دوری می نماید. 

عمل ناپسند »، «فعل»رکن سوم حیا یا «. نددر چشم فاعل عظیم و شایسته احترام باشد و حضور او را درک ک

و زشت یا حتی بعضی اعمال مباح یا مثبت است که به دلیلی نابهنجار است و فاعل زشتی یا نابهنجاری آن را 

 «. درک نماید یا برعکس؛ ترک عملی ناپسند است و انسان از ترک آن کار حیا می کند

می بینیم، ماحصل این حالت، مهار نفس برای  مفهوم حیااز  هر دو تحلیل ارائه شده چنانچه در

بازداشتن از ارتکاب فعل قبیح است، بنابراین مقتضای ذات مفهوم حیا نیز به عنوان یکی از مفاهیم مطرح در 

زشمندی خود و درک ناظر محترم با توجه به احساس ار آنجنسی، کنترل و مهار  امرمواجهه فرد با  اسناد

ی به معنای نفی اراده فرد در عدم ارتکاب فعل قبیح نیست؛ بلکه در حیا، فرد در ، اما وجود ناظر بیروناست

وهله نخست به دلیل ارزشی که برای خود قائل است، به دوری از فعل قبیح فکر می کند، در وهله بعد به دلیل 



 

 

ی به اراده فرد شرم از درک حضور ناظر اقدام به دوری از فعل قبیح می کند؛ به عبارت دیگر وجود ناظر بیرون

ضمن اینکه مفهوم  در جهت پیشگیری کمک می نماید و اراده فرد را در ارتکاب فعل قبیح سلب نمی نماید.

(. 1394حیا با توجه به ناظر)خداوند، دیگران، خود، پیامبر و امام، فرشتگان( از مراتبی برخوردار است)خادم پیر، 

خداوند به عنوان ناظر خود را مهار نماید، در هر حالتی در این صورت اگر شخص به علت شرم از درک وجود 

نکته دیگر در خصوص مفهوم حیا، گستره مفهومی آن در مورد اعمال  از ارتکاب فعل قبیح خودداری می کند.

 انسان است، به طوری که نگاه، گفتار و رفتار انسان را شامل می شود.

مفهوم پاکدامنی یا عفاف چنان چه پیش از این بیان گردید، یکی از نتایج حیا : «پاکدامنیعفاف، »

ارتباط با امر جنسی است و به نظر  دردر انسان است و مبتنی بر نگه داری و مصونیت انسان از اعمال قبیح 

بط با امر می رسد عنصر اصلی در این مفهوم توانایی کنترل و مهار خود در هنگام مواجهه با فعل قبیح مرت

 جنسی است.

گفت، رویکرد اسناد آموزش و پرورش ایران در مواجهه با نیاز  می توانبا توجه به آنچه بیان گردید، 

جنسی، رویکردی است که آن را به عنوان یکی از غرایز انسان به رسمیت می شناسد و از خویشتن داری و 

ت شناختن نیاز جنسی به عنوان یکی از تمایالت بنظر نمی رسد به رسمی . ضمن اینکه1مهار آن سخن می گوید

سند مبانی نظری تحول بنیادین، هنگامی که شهوت  انسان تاثیری در مواجهه با امر جنسی داشته باشد؛ زیرا

تمایالت مهارنشده مانعی »را به عنوان یکی از تمایالت طبیعی انسان به رسمیت می شناسد، بیان می کند 

هم چنین پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و  (.66-67ص )«ن استجدی بر سر راه کمال انسا

عالوه بر این،  جوانان نیز با وجود بیان امر جنسی به عنوان میل، از لزوم کنترل و تسلط بر آن سخن می گوید.

 کاردر جهت تقویت مهار میل جنسی به  مبتنی بر خویشتن داری جنسی بوده کهحیا و عفاف راهبردهایی 

 .(1395می روند)حاجی پور، 

 جسمی و جنسیتی دانش .3-3-2

بعد جنسی انسان و به تبع آن تربیت جنسی در سند مبانی نظری تحول بنیادین به عنوان سند 

 با توجه به اسناد، ارائه دانشیستی جایابی می گردد. ت بدنی و ززیربنایی اسناد تحولی کشور ذیل حوزه تربی

مربوط به جنبه های جسمی با رویکردی جنسیتی ، اما ارائه دانش جنسی به دانش آموزان تایید نمی گردد

شناخت ارگان جنسی، دستگاه تولید مثل، کدام از اسناد به دانش جنسی  به معنای صورت می گیرد، اما هیچ

ه صورت بدر اسناد ایران  رابطه جنسی و سایر مسائل ورود پیدا نمی کنند. در این بخش دانش ارائه شده

 مشروح بیان می گردد:

در  دینی و اخالقی مرتبط با سالمت نوجوانی و آموزش های آموزش های دوران بلوغ و ،نخست 

، سند برنامه درسی ملی و پروتکل الحاقی نقشه جامع سند تحول بنیادین مورد تاکیدخصوص این دوران 

رو عالوه بر آموزش های دینی و اخالقی مرتبط با بلوغ، ارائه ؛ از این است سالمت نوجوانان و جوانان است

به صورتی که علم بهداشت مقرر می دارد، الزامی  و حفظ سالمت نوجوانان آموزش های مربوط به بهداشت بلوغ
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 (2ص «)جنسی ایمن وجود ندارددرصد محافظت از خود است و چیزی به نام رابطه  100خویشتن داری تنها راه تضمین  »گذاشته و بیان می کند: 



 

 

در میان اسناد مذکور در این بخش، پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان با صراحت است. 

 جوانب مختلف دوران بلوغ پرداخته است. بیشتری به

نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان در پروتکل ناظر به رفتارهای پرخطر، به طور اختصاصی به 

مساله بلوغ پرداخته و به بیان جوانب مختلف بلوغ مانند تعریف بلوغ و جوانب مختلف رشد نوجوان و ویژگی 

، بیماری ر دختران و پسران، بهداشت بلوغ برای پسران و دخترانهای نوجوان در این دوران، بلوغ زودرس د

های شایع و مشکالت اجتماعی دختران در دوران بلوغ، مشکالت احتمالی پسران در دوران بلوغ، سن تکلیف 

مجموعه اطالعات درباره جنسیت و »این سند، می پردازد.  در دوران بلوغ دختران و پسران و وظایف خاص

امیده و بیان می کند تجارب نشان می دهد ندانستن این الفبا نه تنها را الفبای زنانگی ن «دخترانبلوغ برای 

در  الفبای زنانگی برای دختران سالمت جنسی، بلکه سالمت جسمی، روانی و اجتماعی فرد را تهدید می کند.

دگی سالم از جمله تغذیه، شامل شرایط و وضعیت بلوغ و قاعدگی طبیعی و غیرطبیعی، رفتارهای زن این سند،

ورزش، استراحت، استفاده از آفتاب، مراجعه به افراد ذی صالح برای کسب اطالعات و کاهش اضطراب و احیانا 

 .(62)ص تشخیص مسائل فرد و ... است

ی مبانی نظری تحول بنیادین، به رفتارهای پرخطر به عنوان یکی از بحث های جد سند ، دردوم 

مختصر و مفید »تنها موضوع مرتبط به رفتارهای پرخطر جنسی، بخش  .شاره می گرددمطرح در سطح جهان ا

 است. در پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان (322-327صص )«)ایدز و نوجوان(درباره ایدز

رفتارهای پرخطر برای کسانی تعریف می شود که رفتار یا موقعیت پرخطر دارند. این افراد شامل 

معتادان تزریقی و همسرانشان، افراد با رفتار جنسی پرخطر، همسران مبتال به اچ.آی.وی، مبتالیان به بیماری 

بنابراین می  .(1)مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایرانهای مقاربتی و افراد مبتال به رفتار جنسی غیرایمن است

 خطر است. توان گفت رابطه جنسی یک عنصر بسیار مهم در دایره رفتارهای پر

، انحرافات جنسی مطرح در آموزه های جنسی یکی دیگر از حوزه های مرتبط با رفتارهای پرخطر

و آسیب  ، به بیان و تعریف انحرافات، عللجامع سالمت نوجوانان و جواناندینی است. پروتکل الحاقی نقشه 

  در میان آن ها، این سند توجه ویژه ای به خودارضایی و عوامل آن می نماید. های آن ها می پردازد.

به ارائه آموزش  با تمرکز بر دوران بلوغ، پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان ،سوم

 مخالف و انتخاب دوستان می پردازد. وانان در دو زمینه ارتباط با جنسنوجبه 

مجاز و غیرمجاز بر مبنای آموزه های دینی می پردازد و  روابط دختر و پسر تبیینبه  ابتدا پروتکل 

رابطه ای است صمیمانه و گرم و اغلب پنهانی » بدین صورت تعریف می نماید: را رابطه دختر و پسر غیرمجاز

باشد؛ نه  که احساسات و عواطف طرفین در این ارتباط، دخالت جدی دارد و نگاه آن دو به هم، نگاه جنسیتی

؛ از این «نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارهای مخفیانه، رد و بدل کردن نامه، تلفن و ... ایجاد می گردد

رو رابطه دختر و پسری که نسبت خویشاوندی دارند و یا رابطه علمی، شغلی و اقتصادی بین پسر و دختر بی 

دود آن، سند معیارهای اخالقی معاشرت را در ابعاد پس از تعریف روابط دختر وپسر در شکل مر. استاشکال 
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گفتار، رفتار می پردازد و سپس آسیب های ناشی از روابط پسر و دختر مختلف نگاه، پوشش، اندیشه و قلب، 

 را ذکر می کند.

در فصل یازدهم این موضوع دیگری است که این سند بیان می کند.  انتخاب دوستان در دوران بلوغ

به تبیین  ، ضمن تاکید بر نقش نوجوانان بر پرورش رشد اجتماعی و اخالقی یکدیگر،(249-262پروتکل)صص 

، ضرورت کمک والدین به (253)ص ، معیارهای انتخاب دوست در نوجوان(252)ص دالیل نیاز به دوست

 (260صرفا بیان روایات، ص «)ویژگی های دوست خوب و بد»و معرفی  (255)ص فرزندان در انتخاب دوست

 جنسی بیان می گردد. امرالزم به ذکر است تمام موارد این فصل بدون اشاره به  و پیامدهای آن می پردازد.

یکی دیگر از موضوعات مربوط به حوزه تربیت جنسی، موضوع رسانه و گسترش فناوری های ، چهارم

به  نوجوانان و جوانانپروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت  فصل دوازدهم نوین ارتباطی یعنی اینترنت است.

 برخی» ر این فصل بهمی پردازد. د (263-296صص «)تاثیر رسانه های جدید و کنترل نشده بر بلوغ»موضوع 

، گرایش به پورنوگرافی و مساله جنسی ماننداز چالش هایی که اینترنت می تواند در دوران بلوغ ایجاد می کند 

فرهنگ غربی و ایجاد بحران هویت، تشویق به هنجارشکنی کاهش تاثیرپذیری اطفال از والدین، ترویج 

اجتماعی، اعتیاد به اینترنت و بازماندن از رشد علمی و جسمی، چت مهم ترین انگیزه نوجوانان در پر کردن 

در میان چالش های بیان شده، این پروتکل با تفصیل بیشتری  ( اشاره می شود.266-271صص «)اوقات فراغت

ان به رفتار جنسی اشاره می نماید و با ارائه پژوهش های افی و فرآیند آن در تشویق نوجوبه مساله پورنوگر

 داخلی و خارجی در جهت توجیه نوجوانان برای خودداری از پرداختن به این امر تالش می نماید.

یجاد پروتکل عالوه بر اینترنت به سایر رسانه ها و مسائلی که برای نوجوان در ارتباط با امر جنسی ا

می نماید، اشاره می نماید. نخستین رسانه فراگیر که می تواند باعث بلوغ زودرس در نوجوان گردد، تلویزیون 

()البته شواهد پژوهشی مربوط به این نتیجه، پژوهش های خارجی است(. دومین رسانه مورد 285است)ص 

وجه به برنامه های آن می تواند تاثیرات ( که عالوه بر تاثیرات خوب، با ت285اشاره این سند، ماهواره است)ص 

( است که این پروتکل 290منفی بر افکار و اعمال نوجوان داشته باشد. بلوتوث نیز فناوری مدرن و شومی)ص 

  به غلبه وجهه غیراخالقی این فناوری در ایران اشاره می نماید.

الحظات ناظر به تربیت در نظر گرفتن تفاوت سطح رشدی انسان در سال های مختلف عمر او از م

در تربیت جنسیتی را »انسان از جمله تربیت جنسی است؛ سند مبانی نظری تحول بنیادین، رویکرد خود 

( عنوان می کند. سطح رشدی اگر چه از وجوه 303ص «)رویکرد نرم یعنی با توجه به سطح رشد متربیان

عی و فرهنگی دانش آموزان می تواند متفاوت طبیعی و بیولوژیک برخوردار است اما با توجه به شرایط اجتما

 باشد، از این رو باید به عنوان مالحظه ای مرتبط با شرایط طبیعی و فرهنگی افراد لحاظ گردد.

در مجموع می توان گفت دانش ارائه شده در اسناد ایران در مرز ورود به ارائه دانش جنسی متوقف 

ارائه دانش جسمی برای دوران بلوغ مبتنی بر رویکرد جنسیتی در میان دوره های زندگی انسان به  .می گردد

و از میان مجموعه رفتارهای پرخطر نیز تنها به موضوع ایدز و بدون ورود به موضوع رفتار جنسی و و مهار 

مهار جنسی پرداخته می شود. ورود به موضوع  خویشتن داری و کیفیت انتقال و به طور مجدد با تاکید بر

بدون ارجاع و اشاره به رفتار  نیز در پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان وانارتباطات نوج



 

 

جنسی و از جهت نقش مقدماتی روابط فرد در ارتباط با رفتار جنسی، چنان چه در اسناد بین المللی بیان می 

  خالصه شده است.جنسی  امرتباط با در ار آننقش منفی  بیان بهگردد، است. توجه به موضوع رسانه ها نیز 

 نظام معیار اسالمی تاکید بر و مالحظات فرهنگی توجه به  .4-3-2

توجه به زمینه های فرهنگی امر جنسی یکی از مولفه های اساسی تربیت جنسی در هر کشوری با 

هر ویژگی هایی است، چرا که هر کشوری از الزامات فرهنگی خاصی در ارتباط با امر جنسی برخوردار است 

 تربیت بدون توجه به آن، غیرممکن است. که

اصلی  هدف به عنوان (95ص )«حیات طیبه»از  سند مبانی نظری تحول بنیادینمراجعه به تعریف 

 (6نظام معیار اسالمی)سند تحول بنیادین، ص  و عمومی کشور نشان می دهدرسمی  نظام تعلیم و تربیت

اصلی ترین مالحظه فرهنگی کشور به شمار می آید؛ به طوری که تربیت متربیان در تمام ابعاد وجود آنان باید 

نمی که  به نحوی استفرهنگ کشور و دین گی در هم تنیدبا در نظر گرفتن این امر صورت گیرد. در واقع 

قرار « فرهنگ»ذیل مفهوم  ای دینی. آن چه باعث می شود رعایت معیارهتوان به راحتی آن ها را تفکیک کرد

و دیگران، ترجمه 1)ژوزفدین و مذهب را یکی از ابزارهای غیررسمی انتقال فرهنگتعاریفی که  عالوه بر، گیرد

چون  یوجود نمونه های(، 1369و به عبارتی ذیل فرهنگ قرار می دهند)باقری،  (1393مهرمحمدی و دیگران، 

 یدهپسند، هنوز امری پذیرش فرهنگی در کشور عدم ینی به علتازدواج موقت است که با وجود مشروعیت د

با این وجود از میان دین و فرهنگ جامعه، نظام معیار اسالمی غالب است و معیار سنجش  می شود.نشمرده 

 «.ارائه و ارزیابی»است نه « ارائه»بر امور قرار می گیرد. به همین دلیل این مولفه در اسناد ایران با تمرکز 

مبانی و ارزش های مبتنی بر »نظام معیار اسالمی)دینی/ربوبی( در سند مبانی نظری تحول بنیادین 

این نظام طبق بیانی که این سند در تحقق حیات طیبه  ( تعریف شده است.442ص «)دین حق یا سازگار با آن

دارد، مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش هاست که در وهله نخست، همه آن ها به لحاظ اهمیت و اولویت 

تحقق در یک سطح و مرتبه نیستند. ضمن این که پذیرش بخشی از ارزش های اساسی نظام معیار دینی 

 عدالت ،آزادگی ،انصاف)مانند به عبارتی بخشی از ارزش های ق نیست؛به شناخت و انتخاب دین ح متوقف

هر دارد و با مراجعه به  ظام معیار اسالمی، جنبه ای همگانیذیل ن (داری امانت و عهد به وفای ،صداقت ،ورزی

متاثر از به رسمیت شناختن دین و نظام معیار اسالمی به عنوان  رعایت آن ها ضروری می آید. یسلیم عقل

مواجهه با نیاز جنسی، مبانی، اصول و روش های  چگونگیاصلی ترین مالحظه فرهنگی ناظر به تربیت جنسی، 

از نظام معیار اسالمی بر می آید. نمود این امر را می توان در  جنسی، ارزش های ناظر به بعد جنسیتربیت 

 مشاهده نمود. در این اسناد عفتو ذکر ارزش های حیا و خویشتن داری انتخاب 

به طوری که سند مبانی است، ناظر به امر جنسی  یکی دیگر از مالحظات ،مالحظات جنسیتی رعایت 

 .عنوان می کند (303ص «)رویکرد تربیت رسمی و عمومی را رویکرد تربیت جنسیتی»نظری تحول بنیادین، 

رویکرد جنسیتی یکی از مالحظات برآمده از معیارهای دینی است؛ چنان چه در رویکرد دینی، با تاکید بر 

اصالت روح انسان و خارج نمودن عنصر جنسیت از ذات انسان، تفاوت های جنسیتی اصیل شمرده نمی شود. 

دلیل ارتباط بدن با روح،  در این رویکرد، جنسیت به عنوان یکی از ویژگی های بدن معرفی می گردد که به

                                                           
1 Joseph, Pamla Bolotin 



 

 

در این رویکرد، تفاوت  (.1383تفاوت های جنسیتی تاثیر نسبی در حیات انسان ایفا می نماید)علم الهدی، 

)شاهواروتی جنس مکمل و مایه آرامش یکدیگرند های میان زنان و مردان به گونه ای تبیین می گردد که این دو

  دو جنس در عرصه خانواده می گردد.( و همین امر موجب تکامل 1387و دیگران، 

نها راهکار پاسخگویی به نیاز جنسی بر اساس نظام معیار اسالمی است، از این رو در این بخش ازدواج ت

 با توجه چالش های موجود در این زمینه، بحثی ویژه ازدواج ارائه می گردد:

 . ازدواج در نظام معیار اسالمی2-3-4-1

تنها راهکار مشروع و قانونی برای پاسخ به نیاز جنسی، ازدواج است؛ ازدواج در جامعه اسالمی ایران، 

و تشکیل خانواده یک اصل و ارزش اساسی در دین اسالم است. نمود این امر را می توان در سند مبانی نظری 

جهت گیری ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت برای عضویت فضیلت »تحول بنیادین مشاهده نمود؛ 

(. از این رو می توان گفت نهاد ازدواج و تشکیل 303ص «)است« خانواده صالح و جامعه صالح»رانه در مدا

خانواده عالوه بر اهمیت آن در پاسخگویی به نیازهای انسان برای تحقق اهداف فراتر از خود نیز اساسی تلقی 

 می گردد.

 موضوع ازدواج از دو زاویه نیازمند بررسی است:

نوع ازدواج دائم و موقت در فقه اسالمی و حقوق مدنی کشور و ارجاع مکرر سند ، طرح دو نخست

مبانی نظری تحول بنیادین به تحقق حیات طیبه بر مبنای نظام معیار اسالمی در تمام ابعاد وجودی انسان؛ 

ای دانش آموز هنگام مراجعه به معیارهای دینی ضمن مواجهه با اصل ازدواج به عنوان یک اصل اساسی بر

پاسخگویی به نیاز جنسی و سایر نیازهای انسان با عنوان ازدواج موقت نیز به عنوان یک حالل اسالمی و ماده 

برخی از صاحب نظران بر ترویج ازدواج موقت برای حل مسائل جوانان در ارتباط  قانونی کشور مواجهه می شود.

اصطالحی است « متعه یا ازدواج موقت» .نمایند با امر جنسی و پر کردن شکاف زمانی بلوغ تا ازدواج تاکید می

که به عقد مخصوصی اشاره دارد که رابطه زوجیت را در مدت زمان مشخص و با مهریه به رسمیت می شناسد. 

متعه مطابق آیات قرآن، روایات و قانون مدنی مشروع و قانونی اعالم شده است. اصل اساسی در اسالم همان 

( و حکم ازدواج موقت ناظر به موارد ضرورت به عنوان 1391اعیلی و اسماعیلی، ازدواج دائم است)حاجی اسم

( که برای پیشگیری از 1393یک راهکار فرعی، اضطراری و خاص است)کالنتری، صادقی فسایی و رضانیا، 

 (. 1386ارتکاب گناه تشریع و نه تشویق گردیده است)هاشمی، 

و تمام مسائل و جزئیات مطرح در مورد رابطه  ازدواج دائم، امر پذیرفته شده فرهنگی کشور است 

، اما در خصوص ازدواج موقت با مسائل و چالش طرفین، حقوق آن ها، حقوق و وضعیت فرزندان مشخص است

؛ یعنی است ازدواج موقتهای زیادی مواجهیم. علت اصلی وجود این چالش ها، مشخص نبودن سازوکارهای 

در حالی به عنوان یک راهکار اضطراری معرفی می گردد که به بعد اجتماعی امر جنسی در مورد آن توجهی 

نشده است و از منظری فردی و بین فردی بررسی شده است، در حالی که توجه به بعد اجتماعی امر جنسی 

  موجب طرح چالش های مختلفی از جمله موارد زیر می گردد:



 

 

رواج چنین امری، اجرای این حکم برای چه کسانی توصیه می شود؟ پسران مجردی در صورت  -1

در این صورت چه پاسخی برای دختران مجردی  که امکان ازدواج دائم برایشان فراهم نیست؟

در این  که امکان ازدواج دائم ندارند و احساس نیاز جنسی یا عاطفی می نمایند، وجود دارد؟

اعی بکارت دختران چه کرد؟ سوال دیگر اینست که پسران و دختران صورت باید با ارزش اجتم

 در چه محدوده سنی مجاز به ازدواج موقت هستند؟

ضمانت موفقیت اجرای چنین حکمی برای کم کردن چالش های جوانان چیست؟ اگر جوانی  -2

(؟ اگر 1387با ترویج چنین حکمی دچار تنوع طلبی جنسی گردید، راه حل چیست)کریمی، 

فاده از این حکم برای فرار از وظایف ازدواج دائم صورت گیرد، نهاد اساسی خانواده در جامعه است

(؟ اگر ترویج چنین امری در جامعه 1393چه می شود)کالنتری، صادقی فسایی و رضانیا، 

موجب بدبینی دختران و پسران به یکدیگر در امر ازدواج دائم گردد، برای هدف اصلی یعنی 

ن چه اتفاقی می افتد؟ مساله ترویج چنین امری دارای ابعاد گسترده ای نظیر کمک به جوانا

فرهنگ، خانواده ها، فرزندان حاصل از چنین ازدواجی و ... است که باید مورد بحث و تصمیم 

گیری قرار گیرد. از سوی دیگر تا زمانی که تمام اقدامات الزم برای ازدواج دائم جوانان صورت 

از چنین امری درست است؟ به عبارتی علت اصلی طرح چنین امری در  نگرفته است، صحبت

جامعه فاصله طوالنی بلوغ تا ازدواج جوانان است، چرا آموزش ها و شرایط مناسب برای ازدواج 

 جوانان فراهم نمی گردد؟ 

اگر مساله اصلی برای ترویج چنین حکمی نیاز جنسی پسران مجرد است، تکلیف ارزش انسانی  -3

نظر آنان چه می شود؟ به احتمال زیاد زنانی حاضر به این نوع ازدواج می شوند، اما دلیل زنان و 

آنان برای چنین کاری چیست؟ دریافت مهریه و به عبارتی تامین مالی؟ ارضای نیاز جنسی؟ یا 

ارضای نیازهای عاطفی؟ در روانشناسی زنان برای برقراری رابطه جنسی، علت اصلی به نیازهای 

نان باز می گردد، در چنین ازدواجی چه میزان امکان تامین چنین نیازی برای زنان عاطفی آ

وجود دارد؟ آیا این خود باعث احساس شکست بیشتر در زنان نمی گردد؟ اگر چنین کاری 

منبعی برای درآمد برخی زنان گردد، تکلیف چیست؟ در این صورت، چه میزان امکان اجرای 

وجه به وجوب رعایت عده در چنین ازدواجی وجود دارد؟ چنانچه کامل حکم ازدواج موقت با ت

( در پژوهشی نشان می دهند نیاز اقتصادی در صدر 1393کالنتری، صادقی فسایی و رضانیا)

زمینه های ازدواج موقت از سوی افراد فاقد این تجربه عنوان می گردد و نیاز به عشق، تعلق و 

عنوان مهم ترین نیاز اساسی عنوان می گردد. آیا این  ایمنی در میان زنان با تجربه متعه به

مساله نشان دهنده عدم ارضای نیازهای اساسی زنان نیست؟ ترویج این حکم با وجود این 

 مساله موجب آشفتگی بیش از حد زنان با امتحان متعه برای پاسخگویی به این نیاز نمی شود؟

جامعه در عین مخالفت شدید با ارائه تعارض دیگر، صحبت از ترویج حکم ازدواج موقت در  -4

آموزش هایی به دانش آموزان و جوانان برای شناخت بعد جنسی خود و یادگیری مواجهه 

صحیح با این بعد با رعایت معیارها و موازین اسالمی است. هنوز در اسناد کالن کشور و حتی 

دارد و در خصوص سند ویژه سالمت نوجوانان و جوانان صحبت مشخصی از امر جنسی وجود ن

استفاده می گردد، بنابراین چگونه از پاک و سالم بودن نیاز جنسی « هوس»این مساله از واژه 



 

 

و به تبع ضرورت ترویج حکم ازدواج موقت سخن گفته می شود؟ در صورتی که یکی از 

استلزامات جدی ازدواج موفق مطابق نظرات روانشناسان و کارشناسان حوزه خانواده، برقراری 

یک رابطه جنسی مناسب و مطلوب طرفین است. بنابراین با فرض خویشتن داری تا زمان 

ازدواج و مسکوت نگاه داشتن مدارس و فضای جامعه در ارائه اطالعات حوزه تربیت جنسی چه 

ضمانتی برای موفقیت ازدواج ها وجود دارد؟ با توجه به این که امر تربیت امری تدریجی و نه 

ناشی از سکوت نظام تربیتی در ارتباط با امر جنسی چگونه با ازدواج رفع  دفعی است و آثار

 خواهد شد.

در صورت تایید و ترویج ازدواج موقت و ارضای نیاز جنسی جوانان بدون تربیت جنسی صحیح  -5

افراد، چه تضمینی در مورد حفظ سالمت افراد از ویروس اچ.آی.وی و سایر عفونت های منتقله 

 (؟1387کریمی، جنسی وجود دارد)

زاویه پیدا  موجب می گرددمعنا پیدا کردن عرف و مالحظات فرهنگی ذیل نظام معیار اسالمی  ،دوم

به عنوان نمونه ما را در عمل به نظام معیار اسالمی با ابهام مواجه می سازد.  کردن عرف و نظام معیار اسالمی

از زن در رابطه جنسی دو امر متفاوت است،  تصویر زن در رابطه جنسی مطابق احادیث و تصویر عرف امروز

و  را مطالبه می کند عرف امروز، برابری زن و مرد در رابطه جنسی و ابتناء آن بر گفتگو برای رضایت طرفین

از سوی دیگر با محوریت نظام  همین امر موجب ایجاد مسائل بسیاری در خانواده ها و نظام ازدواج شده است.

ن دیگری رد می شود، در حالی که تالش برای نظام مند کردن نظام معیار اسالمی در معیار اسالمی، هر امکا

 زمینه تربیت جنسی با توجه به وضعیت امروز جامعه نشده است.

 مهارت تصمیم گیری تقویت    .5-3-2

با اشارات جزئی به این مهارت ها و گاه با ذکر ، مهارت های مختلف ذکر صریحدر اسناد ایران به جای 

حوزه سالمت و تربیت بدنی با مفهوم  سند مبانی نظری تحول بنیادین ذیل در دیگر مواجهیم. واژه ای

 تحول بنیادین سند مبانی نظری 2پیوست شماره در  «شایستگی» مفهومروبرو هستیم. « شایستگی های پایه»

 و اــه نمندیتوا ،صفات از یــترکیب ای هــمجموع ،تگیــشایس از ورــمنظ» این گونه تعریف شده است:

 جهت در متربیان که ،تــاس( عملی و ارادی ،عاطفی ،عقالنی)هویت های جنبه همة به ناظر ایــه مهارت

« کسب» را ها آن باید( طیبه حیات مراتب به یابی دست برای) خود موقعیت تمرــمس بهبود برای عمل و درک

شایستگی پایه و ویژه سخن می گوید. از میان پس از تعریف این مفهوم، سند از دو نوع  (.437ص «)نمایند

شایستگی  باید آن ها را ذیل ،را جایابی نماییم شایستگی های مرتبط با تربیت جنسی اگر بخواهیم این دو نوع،

 می داند ها مهارت و ها توانمندی و صفات از دسته آنشایستگی های پایه را سند،  زیرا ،قرار داردهای پایه 

 تحقق برای جامعه افراد عموم آمادگی از شایسته یا الزم ای مرتبه به وصول برای را ها آن باید متربیان که»

باالتر از سطح آمادگی ، در حالی که شایستگی های ویژه مطابق این سند، (437ص )«...کنند کسب طیبه حیات

با این تعریف از هر  نمایند.کسب را می توانند آن ها  تعدادهای خاص خودگان است و افراد بنابر عالقه و اسهم

 عدم ارتباط آن و شایستگی های مرتبط با امر جنسی برای همگان با توجه به ضرورت دو سطح شایستگی ها،

 د.ندر زمره شایستگی های پایه قرار داده می شو ،استعدادهای خاص به عالقه یا



 

 

عنوان نمی گردد که بتوان با در اسناد ایران مانند اسناد بین المللی مهارت های مشخص و مصطلح 

رجوع به تعاریف مشخص آنان حوزه کار را دریافت، بلکه در اسناد ایران بیشتر با کلیاتی مواجهیم که در برخی 

تنها مهارت مرتبط با امر جنسی که در اسناد  موارد شبیه مولفه های استخراجی از اسناد بین المللی است.

المت نوجوانان این مولفه تنها در پروتکل الحاقی نقشه جامع س است. است، مهارت تصمیم گیریموجود ایران 

 مولفه پررنگی نیست. و جوانان بیان شده و از جهت پردازش نیز 

پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان یکی از مهارت های ضروری برای پیشگیری از  

فرآیند انتخاب یک گزینه از بین گزینه »و آن را  نمایدبیماری ایدز را پرورش مهارت تصمیم گیری عنوان می 

ینه های مختلفی رد با هیجانات زندگی، انسان با گزتعریف می نماید؛ چرا که در برخو (327ص )«های دیگر

رو به رو است که الزاما همه آن ها به طور مطلق خوب یا بد نیستند. ضمن اینکه انتخاب هر گزینه پیامدهایی 

ا لحاظ پیامدهای گزینه های مختلف، باید بتواند بفرد  که گاه می تواند سرنوشت ساز باشد؛ به همین دلیل دارد

 یکی را انتخاب نماید.

 مسئولیت پذیری تقویت .6-3-2

این مولفه نیز تنها در اسناد ایران، پرورش مسئولیت پذیری است؛  مولفه ناظر به تربیت جنسی آخرین

سالمت نوجوانان و جوانان و تنها در وجه فردی به رسمیت شناخته می شود؛ در پروتکل الحاقی نقشه جامع 

زیرا اساسا صحبت از مسائل و رفتار جنسی در جامعه ایران ممنوع است و جایی برای ابراز مسئولیت پذیری 

 .داردنوجود  در ارتباط با امر جنسی مطابق تعریف استاندارد آن اجتماعی

سالمت نوجوانان و جوانان ذیل بحث مربوط به بیماری ایدز بیان می کند: پروتکل الحاقی نقشه جامع 

ما عالوه بر مسئول بودن نسبت به خود، مسئول سالمت دیگران نیز هستیم و نباید جان آن ها را مخاطره »

 باحفاظت سایر مردم از ویروس اچ.آی.وی و سایر بیماری ها  فرد را در برابر پروتکل. این (326ص )«بیندازیم

آگاه ساختن والدین یا سایر بزرگساالن مورد اعتماد و مطلع هنگام انجام رفتارهای مخاطره آمیز از سوی برخی 

این امر بیش از آن که نشان دهنده مسئولیت فرد در برابر اهداف جامعه باشد، نشان  افراد مسئول می داند.

 ئولیت پذیری فردی قرار می گیرد.دهنده مسئولیت فرد در حفاظت از سالمت دیگران است که ذیل مس

، مولفه های به دست آمده از اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران را (5-3)زیر جدول

 نشان می دهد:

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایران آموزش و پرورش (: مولفه های تربیت جنسی در اسناد بین المللی و اسناد5-3جدول)

 مولفه های تربیت جنسی در اسناد ایران المللیمولفه های تربیت جنسی در اسناد بین 
 چند بعدی بودن امر جنسی -

 دانش جنسی -

 حساسیت جنسی -

 تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی تقویت -

 قابلیت گفتگو تقویت -

 قدرت تصمیم گیری تقویت -

 استقالل از دیگران تقویت -

 مدیریت خود تقویت -

ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و  -

 امر جنسی فرهنگی ناظر به

 خود و دیگراناحترام به  -

 مسئولیت پذیری تقویت -

 حفظ کرامت نفس -

 مهار و کنترل خویشتن -

 دانش جسمی و جنسیتی -

 تاکید بر توجه به مالحظات فرهنگی و -

 نظام معیار اسالمی

 مهارت تصمیم گیری تقویت -

 مسئولیت پذیری تقویت -

 

 مولفه های تربیت جنسی بر اساس اسناد بین المللی و اسناد ایران بررسی تطبیقی .3

پس از تبیین مولفه های تربیت جنسی، در این بخش به دنبال پاسخ گویی به قسمت اول سوال سوم 

پژوهش یعنی بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی بر اساس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش 

می گردد، زیرا برخی مولفه ها در اسناد  ارائهقسمت  چهارمولفه ها در این بخش، در  ایران هستیم. تطبیق

غائب است، برخی مولفه ها در اسناد ایران کمرنگ تر از اسناد بین المللی است و  یا اسناد بین المللی ایران

ار ارائه تطبیق تالش در کن از تفاوت بنیادی با یکدیگر برخوردارند.برخی مولفه های موجود در هر دو سند، 

 را نیز بررسی نماییم. و تبعات هر قسمتمی نماییم دالیل 

 . مولفه های غائب در اسناد آموزش و پرورش ایران3-1

تطبیق مولفه های به دست آمده از اسناد بین المللی و اسناد ایران در کنار اشتراک برخی مولفه ها، 

نشان دهنده غیاب برخی مولفه ها در مجموعه به دست آمده بر اساس اسناد آموزش و پرورش ایران است. این 

 مولفه ها عبارتند: 

 چند بعدی بودن امر جنسی .3-1-1

این مولفه است. « چند بعدی بودن امر جنسی»نخستین مولفه ای که در اسناد ایران دیده نمی شود،  

عاطفی،  چنان چه در اسناد بین المللی توضیح داده شد، متضمن در نظر گرفتن نقشی سازنده برای ابعاد

این نگاه به بعد جنسی  امر جنسی و به تبع آن در تربیت جنسی است. در ارتباط بااجتماعی، عقالنی، روانی 

به عنوان یکی از ابعاد وجود انسان موجب می گردد امر جنسی به عنوان امری انسانی با پیچیدگی های خاص 



 

 

انسان نگریسته شود نه صرفا در فرآیند مکانیکی و جسمی. از سوی دیگر در تربیت این بعد از وجود انسان با 

ارتباط با امر جنسی می توانیم با مدد گرفتن از سایر ابعاد توجه به مالحظات و دشواری های عصر حاضر در 

که در اسناد ایران، تنها بر تاثیر ابعاد در حالی  سازنده آن، امکان های مناسب تری برای متربیان فراهم نماییم.

تک بعدی  مختلف وجود انسان و لزوم توجه هماهنگ و متعادل با ساحات مختلف تربیت توجه شده است.

ر جنسی موجب می گردد افراد به محض دارا شدن توانایی جسمی خود را الیق ارتباط جنسی با دیدن ام

دیگری بینند، در صورتی که برقراری رابطه جنسی بدون بلوغ عاطفی و عقلی به سالمت فرد آسیب می زند و 

ا سن مناسب، با با داشتن آگاهی های الزم ت افراد بیشتریتوجه به ابعاد مختلف امر جنسی کمک می نماید 

  خویشتن داری نمایند.روش های مختلفی که به وی ارائه می گردد، 

 حساسیت جنسی .3-1-2

در  دومین مولفه غائب در تطبیق مولفه های اسناد بین المللی و ایران، مولفه حاسیت جنسی است. 

این مولفه از تربیت جنسی تالش می نماییم افراد بتوانند امر جنسی را به عنوان یکی از جوانب ارتباط خود با 

روشن است که ایجاد حساسیت افراطی دیگری در نظر گرفته و متوجه امکان آسیب پذیری از این ناحیه باشند. 

د شد، اما تالش اسناد بین المللی در جهت موجب ایجاد نگاهی کامال جنسی در روابط و آسیب به فرد خواه

توجه دادن دانش آموزان به امر جنسی و امکان آسیب پذیری و مبتنی بر آن ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

، فرد می تواند در مراحل مقدماتی ایجاد خطر با ارائه با پرورش چنین ویژگیبرای آموزش در این زمینه است. 

در حالی که گفتمان  از موقعیت خارج نماید و از عواقب بعدی پیشگیری نماید.آموزش های دیگر، خود را 

سکوت و انکار در جامعه ایران، صرفا فرد را به دوری از امر جنسی و مهار نفس امر می نماید. در این گفتمان 

به  ت آن،و کیفی ضمن ایجاد نگاهی توهم گونه نسبت به امر جنسی، فرد به دلیل عدم آگاهی از آسیب پذیری

سمت فهم از طریق تجربه قدم بر می دارد که می تواند آسیب های جدی به فرد وارد نماید. از سوی دیگر در 

صورت وارد آمدن آسیب نیز مرجعی برای حل مشکل فرد وجود ندارد که باعث وخیم تر شدن مشکالت فرد 

 گردد.

 تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی تقویت .3-1-3

این مولفه در جهت توجه به ابعاد عقالنی، عاطفی یکی دیگر از مولفه های غائب در تطبیق اسناد است. 

و رفتاری ناظر به امر جنسی است و تالش می نماید فرد قادر گردد در مواجهه با انفجار اطالعات در دنیایی 

ه معیارهای سالمت جنسی که در این مملو از اشارات جنسی، به ارزیابی اطالعات و منابع اطالعاتی با توجه ب

  ضمن اینکه منابع اطالعاتی معتبر به دانش آموزان معرفی می شود. اسناد ارائه می گردد، بپردازد.

موجب  در وهله نخست در سوی دیگر، سکوت و عدم گفتگو با دانش آموزان در ارتباط با امر جنسی

به بدن زیبا با توجه به منابع اطالعاتی مردود و تجارب  ایجاد و رواج نگاهی اشتباه در پسران و دختران نسبت

پژوهش های  در خصوص تصویر بدن به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با امر جنسی، می شود.اشتباه افراد 

مختلفی رابطه مثبت معنادار تصویر بدن به عنوان یک سازه روان شناختی چندبعدی و پیچیده را با رضایت 

(، با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش 1391ابوالقاسمی، کیامرثی و سهرابی، زناشویی در زوجین)

ضمن اینکه احساسات منفی درباره نشان می دهند.  (1390آموزان)صدیقی ارفعی، تمنائی فر و منصوری نیک،



 

 

نقش باورهای  نیز، (1394بشرپور)پژوهش  د.بدن موجب تجربه عواطف منفی و عزت نفس پایین می شو

غیرمنطقی و نگرش های جنسیتی در نگرانی های تصویر بدنی زنان را نشان داده و بیان می کند این مساله 

 از سوی دیگر پژوهش در گرایش زنان به اهمیت به ظاهر خود برای جذاب کردن خود برای مردان موثر است.

از رسانه ها)خصوصا ماهواره و فیلم و سی با افزایش استفاده  نشان می دهد (1390موحد، محمدی و حسینی)

بنابراین بی  بیشتر در معرض احساس نامطلوب و نارضایتی نسبت به بدن های خود قرار می گیرند. افراد دی(،

اطالعات ارائه شده در رسانه های داخلی و مجاز و رسانه های دیگر صرفا موجب  در مورد و سکوت اعتنایی

زمینه دسترسی سریع و آسان به منابع با فراهم بودن دد، بلکه در دنیای امروز ناآگاه ماندن متربیان نمی گر

تغافل مسئوالن امر نسبت به این مساله موجب وارد آمدن آسیب های جدی در تمام ، اگونناطالعاتی گو

های  ست مواجه خواهد کرد، زیرا کانالساحات تربیت خواهد شد و شاید بتوان گفت اساسا امر تربیت را با بن ب

 ورودی وجود فرد برای جذب ارزش ها و باورهای ارائه شده در نظام آموزش و پرورش مسدود است.

 قابلیت گفتگو تقویت .3-1-4

است. رابطه جنسی به عنوان یکی  ، پرورش قابلیت گفتگواز دیگر مولفه های غایب در تطبیق اسناد 

از اشکال ارتباط انسانی به مهارت گفتگو نیاز دارد؛ هر چند محور این رابطه میان دو طرف مشترک و مربوط 

زد؛ نخست، رابطه جنسی بدون به امر جنسی است، اما چند مساله پرورش قابلیت گفتگو را ضروری می سا

در به شکل گیری نیست؛ بلکه به دلیل برخورداری از بعد عاطفی هیچ نوع گفتگویی با طرف مقابل قا مقدمه و

ری ارتباط با دیگری است، دوم، برقرا جهت مستلزم شکل گیری نوعی ارتباط عاطفی با دیگری و بالتبع گفتگو

 مشترک است، اما ممکن است خواسته های دو طرف به عنوان دو انسان چه موضوع ارتباط میان طرفین آنگر

در این ارتباط با یکدیگر متفاوت باشد یا ارتباط محتاج در نظر گرفتن  سیت یا امر دیگریبه واسطه جن

عنوان نمونه فرد مبتال به ایدز(، سوم، فراتر از نیاز  د)بهمالحظات ویژه ای باشد که گفتگو را ضروری می ساز

جنسی نیاز به در میان به گفتگو در مورد ارتباط جنسی میان دو نفر، فرد برای حل مسائل مربوط به امر 

گذاشتن آن ها با والدین یا مشاور مدرسه یا بزرگسال مورد اعتماد دارد که این امر نیازمند برخورداری از مهارت 

 گفتگو ناظر به امر جنسی است.

رواج ارتباط جنسی خارج از چارچوب های نظام معیار اسالمی و تضعیف حیا در کالم و رفتار افراد در 

نگرانی های به جایی است که مسئوالن امر در خصوص گفتگو در ارتباط با امر جنسی دارند، اما سطح جامعه، 

نگرانی به جای دیگری است که نمی توان از  مسائل و آسیب های وارده به متربیان با گفتمان سکوت و انکار

نان و جوانانی که به آن چشم پوشید، خصوصا در دنیای سریع و سهل امروز در ارتباط با امر جنسی و نوجوا

راحتی می توانند در پس پرده این گفتمان به انواع مسائل و مشکالت دچار شوند. بنابراین بهتر است به جای 

به سایر امکان های متناسب با  ،پناه گرفتن در سنگر سکوت و مبارزه با هر نوع راهبردی ورای این گفتمان

شیده و مسئولیت خود را در برابر امر جنسی متربیان پذیرفته نظام معیار اسالمی و شرایط موجود جامعه اندی

و بدان عمل نماییم. ضمن این که به نظر نمی رسد اصل گفتگو در خصوص امر جنسی در قرآن به عنوان 

کتاب مسلمین یا روایات بدین صورت نگریسته شود؛ چنان چه تبیین مفهوم حیا و عفت به عنوان راهبردهای 

جنسی در اسناد ایران نشان می دهد، این راهبردها می تواند عرصه کالم انسان را نیز شامل  اصلی مواجه به امر



 

 

شود. بنابراین می توانیم در این عرصه گفتگوی همراه با حفظ حیا و پرده پوشی را همان طور که قرآن از آن 

 استفاده می نماید، پیاده نماییم.

 استقالل از دیگران تقویت. 3-1-5

این دیگری که در تطبیق اسناد غائب است، ناظر به پرورش استقالل از دیگری است. مولفه مهم  

مولفه ناظر به این معناست که انسان از دیگری که می تواند دوست یا رسانه یا اطالعات ارائه شده در هر منبعی 

رد در مقاومت در برابر نمی توان منکر تاثیر پذیری انسان شد، اما می توان توانایی ف و باشد، تاثیر می پذیرد

نظر و عمل دیگران را افزایش داد تا در موقعیت های مخاطره آمیز برای سالمت جنسی فرد، بتواند به صراحت 

 و نظر خود مستقل از دیگران را داشته و بدان عمل نماید.نه گفته 

وی نیست، یا فرد بدون برخورداری استقالل از دیگران در تمام موقعیت هایی که به نوعی خوشایند 

می داند نادرست است، به دلیل ترس از دست دادن دوستی یا برچسب خوردن در مسیری که مردد است یا 

می داند نادرست است، گام بر می دارد، در صورتی که پرورش این قابلیت به متربیان کمک می نماید در 

عدم وجود چنین متزلزل نباشند. موقعیت های مرتبط با امر جنسی به نظرات و عمل درست پایبند بوده و 

و رسانه  همساالن ،قابلیتی در متربیان خصوصا در سنین نوجوانی و جوانی با تاثیرپذیری باالی آنان از دوستان

ها چنان که اسناد ایران به خصوص پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان در سنین بلوغ بدان 

 می تواند زمینه ایجاد خطرات جدی به سالمت جنسی افراد را فراهم نماید. اشاره می نماید،

 با قوت کمتر در اسناد ایران مشترک. مولفه های 3-2

تطبیق مولفه های به دست آمده از اسناد بین المللی و اسناد ایران، نوع دیگری از ارتباط میان مولفه  

به دست آمده است، اما این مولفه ها در اسناد ایران کمرنگ  ها را نشان می دهد که ناظر بر اشتراک مولفه های

. این مولفه ها عبارتند ، یا در عین شباهت در عنوان مولفه ها، حوزه های متفاوتی را در بر می گیرندتر است

 از:

 دانش جسمی و جنسیتی/  دانش جنسی .3-2-1

در اسناد بین المللی و اسناد ایران، مربوط به ارائه دانش با حوزه متفاوت نخستین مولفه مشترک  

است. دانش در اسناد بین المللی با توجه به مولفه چند بعدی بودن امر جنسی یعنی ناظر به امر جنسی ارائه 

؛ آناتومی و فیزیولوژی جنسی، ماننداز این رو در این اسناد دانش در زمینه جسمی امر جنسی می گردد. 

یشگیری از بارداری، بیماری های مرتبط با امر جنسی به ویژه ویروس اچ.آی.وی/ایدز، زمینه عاطفی بارداری، پ

ارتباط، دوست، ارتباط سالم/ناسالم، ؛ مانند، زمینه اجتماعی امر جنسی عشق و رفتار جنسی؛ مانندامر جنسی 

زمینه عقالنی امر جنسی در دوست خوب/بد، هنجارها و کلیشه های مرتبط با امر جنسی، خانواده، رسانه و 

 پرورش قابلیت تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی در دانش آموزان است.

در اسناد ایران، دانش ارائه شده در مرز ورود به ارائه دانش جنسی متوقف می گردد؛ از این رو در 

های جنسیتی هستیم. اسناد ایران شاهد ارائه اطالعات در حوزه مسائل جسمی دوران بلوغ مبتنی بر تفاوت 

در ارتباط با امر جنسی نیز صرفا  یعنی هر جنس اطالعات مربوط به خود را در زمینه بلوغ دریافت می نماید.



 

 

در  نیز حرکت در سایر زمینه های مرتبط با امر جنسی اطالعاتی ناظر به مهار و کنترل جنسی ارائه می گردد.

در حالی که پژوهش های مختلفی نشان دهنده  نسی است.و کنترل ج مسیر راهبرد اصلی اسناد یعنی مهار

ارتباط جنسی دانش آموزان است و سکوت مسئوالن امر در خصوص تربیت دانش آموزان بیش از پیش سالمت 

دانش آموزان را تهدید خواهد کرد، در حالی که طراحی بسته آموزشی مبتنی بر نظام معیار اسالمی و در جهت 

آنان، نسل سالم تری تربیت خواهد کرد. از سوی دیگر در حال حاضر دانش آموزان تقویت خویشتن داری در 

 اطالعات خود را از منابع نامعتبر و تجارب اشتباه همساالن دریافت خواهد کرد.

توجه به /  ماعی و فرهنگی ناظر به امر جنسیارائه و ارزیابی هنجارهای اجت .3-2-2

 نظام معیار اسالمی تاکید بر ات فرهنگی ومالحظ

دومین مولفه مشترک با گستره حوزه متفاوت در اسناد ناظر به مالحظات فرهنگی مرتبط با امر  

فرهنگی و پرورش جنسی است. این مولفه در اسناد بین المللی به تاثیر مثبت و منفی هنجارهای اجتماعی و 

الوه بر این تالش می گردد برخی ارزش های مهارت های ارزیابی این هنجارها در دانش آموزان می پردازد. ع

ثابت مانند ارزش انسان، احترام به افراد، برابری، مسئولیت پذیری در برابر امر جنسی ناظر به خود، دیگران و 

جامعه، سالمت جنسی در دانش آموزان نهادینه گردد و دانش آموزان در جهت ارزیابی هنجارهای مخالف این 

 توانند به صورت عملی نیز واکنش نشان دهند.ارزش ها توانا شده و ب

در اسناد ایران این مولفه با توجه به مفهوم حیات طیبه و سلسله مراتب ارزش های تحقق بخش این 

مفهوم تبیین می گردد؛ و نظام معیار اسالمی به عنوان اصلی ترین هنجارساز اجتماعی و فرهنگی مرتبط با امر 

راین این مالحظات فرهنگی کشور نیز باید مورد توجه متربیان قرار گیرد. بناب جنسی معرفی می گردد. عالوه بر

این مولفه در ایران ناظر بر حفظ کرامت نفس از طریق مهار و کنترل خویشتن است. در کنار این انتظار می 

ل خویش را رود دانش آموزان در مقابل تاثیرات منفی دوستان، همساالن و رسانه ها نیز توانایی مهار و کنتر

به عبارت دیگر شناخت آموزه های دینی و فرهنگی در ارتباط با امر جنسی برای تحقق هدف  داشته باشند.

 تربیت جنسی مطابق اسناد ایران کفایت می کند.

 گیری تقویت مهارت تصمیم/  قدرت تصمیم گیری تقویت .3-2-3

سومین مولفه مشترک در اسناد، ناظر به توانایی تصمیم گیری در فرد است. این مولفه نیز در عین  

 به لحاظ گستره مفهومی در این اسناد متفاوت است.اشتراک در اسناد بین المللی و اسناد ایران، 

از اهمیت  ، قدرت تصمیم گیری در فرد«پرورش مدیریت خود»در اسناد بین المللی با توجه به مولفه 

انتظار داریم در موقعیت های مرتبط با امر جنسی، فرد با توجه به ارزش  در این اسنادباالیی برخوردار است؛ 

های بیان شده بتواند تصمیم مناسبی اتخاذ و خود را مدیریت نماید. مدیریت خود در این اسناد به شکل های 

در اتخاذ تصمیم مناسب در هر کدام از اشکال مدیریت خود متفاوتی می تواند اظهار شود، بنابراین توانایی فرد 

اط با امر جنسی نقش ویژه ای دارد و اساسا به عنوان یک موضوع ویژه در این اسناد به این توانایی در ارتب

 پرداخته شده است.



 

 

در اسناد ایران، به نظر می رسد تصمیم گیری به معنای کنترل و مهار خود در تمام موقعیت های 

بط با امر جنسی است و چنان چه بیان گردید این مهارت تنها در پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت مرت

است و برخالف اسناد بین المللی که  نوجوانان و جوانان و به صورت محدود و کمرنگ مطرح و تعریف شده

مهارت باید طی چه مراحل تقویت این توانایی را در دانش آموزان بیان می کنند، مشخص نیست تقوبت این 

 فرآیندی صورت گیرد.

 مسئولیت پذیری تقویت. 3-2-4

آخرین مولفه مشترک در اسناد بین المللی و اسناد ایران که از گستره مفهومی متفاوتی در این اسناد  

 مسئولیت پذیری در دانش آموزان است. تقویتبرخوردار است، ناظر به 

در ارتباط با امر جنسی در اسناد بین المللی در برابر خود، دیگران « مسئولیت پذیری تقویت»مولفه 

و جامعه تعریف شده و مصادیق اعمال آن در حوزه های مختلف تربیت جنسی روشن می گردد، در حالی که 

ذیری فردی تنها حوزه مسئولیت پاین مولفه در اسناد ایران، نه تنها مولفه کمرنگی به شمار می آید، بلکه 

  یعنی ناظر به خود و دیگری را در بر می گیرد.

 ایران بین المللی و در اسناد با مبنای متفاوت. مولفه های 3-4

تطبیق برخی مولفه های موجود در اسناد نشان دهنده مولفه هایی با مبنای متفاوت در این اسناد 

در اسناد بین المللی در این « پرورش مدیریت خود»اسناد ایران و  در« کنترل و مهار خویشتن»است. مولفه 

 بخش قرار می گیرد. 

 . احترام به خود و دیگران / حفظ کرامت نفس3-3-1

اسناد بین المللی مبتنی بر ارزش انسان بر لزوم احترام به خود و دیگران صرف نظر از جنسیت، نژاد، 

ت سالمت تاکید می نمایند، در حالی که مهم ترین و نخستین دین، گرایش جنسی، اظهارات جنسیتی و وضعی

مولفه برآمده از اسناد ایران دال بر حفظ کرامت نفس اعطایی از جانب خداوند است. درک کرامت نفس موجب 

هموار شدن مسیر دست یابی به راهبردهای مطرح در اسناد ایران ناظر به امر جنسی مانند حیا و عفت می 

از خود معنا پیدا کند؛ از این رو ارزش های ناظر به کرامت انسان در ارتباط با امر جنسی یگرگردد، از سوی د

اعمال، رفتارها و موقعیت هایی که کرامت باید در ارتباط با خداوند تعریف گردد، به همین دلیل انسان باید از 

 بنابراین این دو مولفه از مبنایی متفاوت برخوردارند. .کندنفس وی را به خطر می اندازد، دوری 

در اهمیت مولفه حفظ کرامت نفس هیچ تردیدی وجود ندارد، اما مساله اساسی فرآیند رسیدن فرد 

به این باور است که نفس و وجود وی از کرامت برخوردار است. روشن است در صورت عدم باور فرد، رواج 

ان، تاثیری در اعمال و رفتارهای فرد ندارد. بنابراین با توجه به مولفه های مطرح گزاره های مبنی بر کرامت انس

در اسناد آموزش و پرورش ایران، باید تالش کرد متربیان به چنین باوری از خود برسند. ضمن اینکه عملکرد 

گر عملکرد آن متضمن نظام تعلیم و تربیت کشور با دانش آموزان تاثیر مهمی در باور فرد دارد، بدین معنا که ا

 رفتار کرامت مدارانه با متربیان نباشد، به منزله نقض غرض نظام آموزش و پرورش کشور در تربیت است.



 

 

در مجموع می توان گفت ضمن توجه به کرامت نفس و لزوم حفظ آن باید کرامت انسان های دیگر  

سند مبانی نظری تحول بنیادین از نظام معیار به تعریف توجه با . نیز در ارتباط با امر جنسی مورد تاکید گیرد

با  (، امکان پذیرش این مولفه442ص )«مبانی و ارزش های مبتنی بر دین حق یا سازگار با آن»اسالمی به 

 مورد بررسی قرار می گیرد: توجه به موارد مختلف ذیل آن

ه است؛ از این رو مردانه در خصوص ارتباط جنسی پذیرفته شد-نخست، تنها الگوی دو قطبی زنانه

سایر گرایش های جنسی، مردود و به هیچ وجه مورد احترام نیست. چنان چه پروتکل الحاقی نقشه جامع 

سالمت نوجوانان و جوانان هم جنس خواهی مردان، زنان و استمناء را از جمله انحرافات مطرح در متون 

 (.175اسالمی و دینی عنوان می نماید)ص 

می و عرف کشور ضمن تاکید بر انسانیت به عنوان وجه مشترک افراد، الزامات دوم، نظام معیار اسال 

و مالحظات خاصی در خصوص اظهارات جنسیتی دارد که در چارچوب آن احترام به دیگران مطرح می گردد، 

( به عنوان 175ص «)مبدل پوشی یعنی پوشیدن لباس های زنانه توسط مردان و برعکس»به عنوان نمونه 

انحرافات مطرح متون اسالمی در پروتکل الحاقی نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان مطرح می یکی از 

گردد، به همین دلیل می توان گفت اظهار جنسیت در جامعه اسالمی از ضوابطی پیروی می کند که افراد باید 

یت علم پزشکی و شریعت آن ها را رعایت نمایند، در این میان، افراد تحت شمول تغییر جنسیت، به دلیل قطع

اسالمی در مورد چنین افرادی محترم و در چارچوب قواعد فقهی و حقوقی کشور باید عمل نموده و پس از 

 (، 1382آن با جنسیت جدید شناسایی می گردند)باریکلو، 

سوم، وضعیت سالمت و بیماری انسان ها تغییری در لزوم احترام به انسان ها ایجاد نمی کند. بیانیه 

یکایک افراد جامعه متعهد به »( به صراحت بر این امر تاکید می نماید: 1388رزش های منشور حقوق بیمار)ا

«. حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ی به این اصل وارد نمی نماید، بلکه بنابراین اصل اساسی احترام به همه انسان هاست و بیماری نه تنها خلل

 فرد را در شرایطی با مالحظات ویژه قرار می دهد.

 چهارم، رنگ و نژاد نیز تغییری در وضعیت احترام به انسان ها ایجاد نمی کند.

متوجه دین است؛ یعنی هر جایی که  محوریه نظر می رسد از میان عوامل مذکور، نقش ب در نهایت 

به همین دلیل جنسیت  دین، مالحظاتی دارد، باید آن مالحظات در ارتباط با امر جنسی مورد توجه قرار گیرد.

تاثیری در احترام به زن و مرد ندارد، اما در ارتباط با دین، مالحظاتی در خصوص نقش های جنسیتی به همراه 

 دارد. 

 / کنترل و مهار خویشتن خودمدیریت  تقویت. 3-3-2

برالیستی و پراگماتیستی پشتیبان اسناد بین المللی، نظام ارزشی از بیرون وجود ندارد؛ یدر نظام های ل

فرد و خواست  ،بنابراین نظام ارزشی در فرآیندی دموکراتیک توسط افراد ساخته می شود. در چنین نظام ارزشی

حالت مطلوب بر اساس  ، بلکهمی گرددحالت موجود موجب اهمیت ویژه  نه تنها و وی از اهمیت برخوردار است

اسناد بین المللی مورد  تالشچنان چه  گردد.ت شکل بهنیه حالت موجود تعریف می و به صور وضعیت موجود



 

 

آسیب های مطرح در این حوزه  و کاهشسالمت جنسی در دانش آموزان  مبنی بر ارتقاءبررسی این پژوهش 

تنوع در کمیت و کیفیت امر جنسی در انسان مورد پذیرش و تالش در جهت ضابطه مند کردن  بنابراین. است

است؛ « مدیریت خود»مفهوم کلیدی در مواجهه با امر جنسی،  و سالمت فرد و جامعه است با توجه بهآن 

، انتخابی متناسب با مفهوم از میان امکان های مختلف بتواند اینکه فرد در موقعیت های مرتبط با امر جنسی،

 ه و بدان عمل نماید.تشداسالمت جنسی 

به دلیل حاکمیت  در نظام ایران به عنوان یک نظام ارزشی، حرکت از حالت موجود به حالت مطلوب

کیفیت، ویژگی ها و اقتضائات حالت  که به گونه ای ؛شده استحالت مطلوب موجب تاللو بیشتر ، نظام ارزشی

 ،با اعمال هرم ارزشی از پیش تعیین بر همه به طور یکسان می خواهیم د توجه قرار گرفته وموجود کمتر مور

این امر موجب حاکمیت گفتمان ممنوعیت و انکار در مورد امر جنسی شده  حالت مطلوب را محقق سازیم.

سکوت  است. از سوی دیگر اهمیت پرده پوشی در مورد امر جنسی در جامعه ایران موجب حاکمیت گفتمان

مهار و کنترل ». نمود این امر در وضع فعلی اسناد در به رسمیت شناختن امر جنسی و رویکرد نیز شده است

 قابل مشاهده و لمس است. « تنخویش

در حال حاضر کنترل و مهار خویشتن در ارتباط با امر جنسی حکم دستوری از جانب نظام تعلیم و 

اینست ضوابط دینی در مورد امر جنسی مبتنی بر حقیقت وجود انسان و تربیت است، در حالی که باور ما بر 

چرا تمام دین در ارتباط با امر جنسی به  بنابراین این پرسش مطرح می گردد که برای مصلحت و نفع اوست.

ن را ، آمزایای پایبندی به این ضوابطضمن درک  تا افراد بتوانند طور صادقانه برای افراد تبیین نمی گردد

عالوه بر این باید رویکرد خود را در مواجهه با برخی تعارض  و متحمل سختی های این مسیر گردند. ذیرفتهپ

های موجود میان احکام دینی و گزاره های علمی)مانند بیان هم جنس خواهی و خودارضایی به عنوان یک 

شکی و روان شناسی و معرفی آن برای درصد بسیار اندکی از انسان ها در علوم پز پذیرشانحراف در دین و 

( مشخص نماییم؛ زیرا مجموع این عوامل در کنار خودارضایی به عنوان امری بدون آسیب های جسمی و روانی

واقعیت های موجود در نوجوانان و جوانان نه تنها ما را به هدف مطلوب یعنی پرورش مهار و کنترل نفس 

ز وضعیت موجود جامعه، دوم، بی اعتمادی دانش آموزان نزدیک نکرده، بلکه موجب؛ نخست، عدم آگاهی ما ا

به نظام تعلیم و تربیت رسمی و سوم، حرکت دانش آموزان دقیقا در نقطه مخالف مطلوب ما یعنی دریافت 

. ضمن این که به نظر می رسد باید متوجه تفاوت نسل شده استاطالعات از منابع نامعتبر و عمل بر اساس آن 

انان با نسل های قبل باشیم، نسل حاضر به دلیل دسترسی به اطالعات در سنین بسیار حاضر نوجوانان و جو

پایین نسبت به بسیاری از مسائل حوزه جنسی آگاهی پیدا می کند. سوال اینجاست در چنین فضایی فایده 

هر از سوی دیگر  ای جامعه نسبت به این موضوع چیست،سکوت نظام تعلیم و تربیت و ساکت نگه داشتن فض

قانونی همواره از سوی افرادی نقض می شود، بنابراین قربانی کردن آینده نوجوانان و جوانان برای اقلیتی که 

، موجب ترویج رابطه جنسی در آنان شود، در حالی که «مبتنی بر کنترل خود جنسی ارائه آگاهی»می ترسیم 

 نمی دانیم چه درصدی را تشکیل می دهند، بر چه مبنایی است.

نباید مساوی تایید مواجهه اسناد بین المللی « کنترل و مهار خویشتن»اد به حالت کنونی مولفه انتق

با امر جنسی تلقی گردد؛ زیرا در اهمیت وجود و پرورش چنین توانی در دانش آموزان نه تنها در ارتباط با امر 



 

 

جنسی موجب نمی گردد کیفیت طبیعی بودن نیاز ؛ زیرا 1جنسی، بلکه در کل زندگی فرد تردیدی وجود ندارد

فرد  ،پاسخ دهی به این نیاز مانند نیازهای طبیعی دیگر انسان هم چون گرسنگی باشد؛ در مواجهه با گرسنگی

در عین طبیعی بودن از  جنسی نیاز در صورتی کهدر صدد پاسخگویی به آن بر می آید،  نیاز با احساس

یکی از امکان های سایر نیازهای طبیعی متمایز می سازد.  پیچیدگی ها و ابعادی برخوردار است که آن را از

 عشق از تبیین آن با توجه به مفهوم صحیح ،در ارتباط با امر جنسی خویشتنکنترل  مربوط به مهار و عالی

است. وی  3استرنبرگ 2یکی از نظریات مطرح در باب تعریف عشق، نظریه مثلث عشقی است. انسان به انسان

  .می کند بیانرا  6و تصمیم/التزام 5، شور و اشتیاق4ه صمیمیتبرای عشق سه مولف

 مولفه شور و اشتیاقو  «عاشقانه روابط در اتصال و وابستگی نزدیکی، احساس»مولفه صمیمیت ناظر به 

 روابط با مرتبط پدیدهای و جنسی کمال جسمی، جذابیت ها، عاشقانه به منجر که دارد هایی محرک»به  اشاره

 مدت، کوتاه در دیگری به ورزی عشق به تصمیم»به  تصمیم/تعهد، اشارهمولفه  در نهایت. «شود می عاشقانه،

و  رابطه در عاطفی گذاری سرمایه ناظر به صمیمیت مولفه دارد.« مدت دراز در عشق این حفظ به تعهد و

 و شناختی تصمیم از عمده طور به تعهد /تصمیم مولفه و رابطه در انگیزشی درگیری از اشتیاق و شور مولفه

 گرما عامل «صمیمیت» ،مثلث این در گفت می توان دیدگاه یک از ؛ بنابراینشود می حاصل رابطه، به تعهد

؛ (119، ص 1986)استرنبرگ، سرماست عامل ،«تعهد» و رابطه حرارت کننده تامین ،«شیدایی و شور» بخشی،

مدت است. استرنبرگ، با توجه به رابطه های ممکن  دراز در مسئولیت و عقل مبنای بر و هیجانات زیرا دور از

و به  می داند نتیجه ترکیب کامل سه مولفهرا  7میان سه مولفه، از هشت نوع عشق نام می برد و عشق کامل

تربیت  .و حفظ آن دشوارتر است نبودهاین نکته اشاره می نماید که دست یابی به عشق کامل با حفظ آن یکی 

به رسمیت  ضمن موجب می گردد بر مبنای تعهد عشق تعریف با توجه به تنخویش کنترل جنسی بر مبنای

، این نیاز در ارتباط با امر فراتری به نام عشق دیده شود و مثبت به عنوان یک نیاز طبیعی جنسی نیازشناختن 

طرف دیگر که مستلزم آمادگی فرد در زمینه های دیگری است تا بتواند مسئولیت و تعهد خود را نسبت به 

پاسخ به این نیاز به زمان آمادگی برای به فرد دالیل قوی تری برای موکول کردن  ایفا نماید، به همین دلیل

  داشته باشد.جا آوردن مالحظات مربوط به مولفه های دیگر عشق 

در نهایت باید گفت تردیدی در باب پرورش توانایی کنترل خود در ارتباط با امر جنسی وجود ندارد، 

اما حدود آن کجاست و بسته به موقعیت های مختلف چگونه تعریف می شود و اساسا هدف از آن چیست؛ 

 یعنی پرورش مهار و کنترل خود با هدف کنترل خود است یا در جهت تربیت صحیح جنسی انسان بر اساس

ر صد خود را کنترل در این صورت با فرض این که فرد بتواند تا زمان قبل ازدواج صد د نظام معیار اسالمی؛

ن مجاز آن در زما نسیارتباط ج سالمت چه تضمینی برایو  چیست نماید، هدف مربوط به بعد از ازدواج فرد

                                                           
زیادی برای بهتر بودن به تاخیر انداختن ارتباط جنسی تا زمانی که رشد مغز شما به )اندازه( رشد اندام های نشان می دهد دالیل  هاپژوهش »  1

رابطه جنسی زودهنگام موجب می شود فرد لذت کمتری از رابطه جنسی داشته باشد و نارسایی شناختی در فرد  جنسی تان رسیده باشد، وجود دارد.

 (.2009دیلنر، «)موجب می گردد توانایی ارزیابی پیامدهای محتمل رابطه جنسی را نداشته باشد
2 Triangular Theory of  Love 
3 Sternberg, Robert J. 
4 intimacy 
5 passion 
6 decision/commitment 
7 Consummate love 



 

 

فرد تربیت یافته با توجه به مولفه های موجود اسناد آموزش و پرورش ایران، آمادگی  به عبارتیوجود دارد؛ 

باق یا عدم مخالفت تربیت جنسی مورد نظر اسناد ایران با وجه انط و مهم تر از همه،چنین ارتباطی را دارد؟ 

 نظام معیار اسالمی چیست.

 ( قابل مشاهده است: 6-3)صفحه بعدخالصه آن چه بیان شد، در جدول 

 (. بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی بر اساس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران6-3) جدول

                           

 مولفه ها                         

 بررسینتایج   

 مولفه ها تطبیقی 

 

 ی تربیت جنسیمولفه ها

 امکان پذیرش +

 –عدم پذیرش 

 × اصالحاتپذیرش با 

مولفه های غائب در اسناد 

 آموزش و پرورش ایران

 چند بعدی بودن امر جنسی -

 حساسیت جنسی -

 تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی تقویت -

 قابلیت گفتگو تقویت -

 استقالل از دیگران تقویت -

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

مولفه های مشترک با قوت 

 کمتر در اسناد ایران

 دانش جنسی / دانش جسمی و جنسیتی -

مهارت تصمیم  تقویتقدرت تصمیم گیری /  تقویت -

 گیری

به ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناظر  -

 تاکید بر امر جنسی / توجه به مالحظات فرهنگی و

 نظام معیار اسالمی

 مسئولیت پذیری تقویت -

+ 

+ 

 

× 

 

 

+ 

مولفه های با مبنای متفاوت 

 در اسناد 

 احترام به خود و دیگران / حفظ کرامت نفس -

 کنترل و مهار خویشتنمدیریت خود /  تقویت -
 تفاوت بنیادین

 

 

 



 

 

 

 

 فصل چهارم

ی مبانی انسان شناخت یتطبیقبررسی تبیین و 

اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش  پشتیبان

 ایران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

توانستیم مولفه های تربیت جنسی را بر اساس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و  فصل پیشدر 

در پی پاسخگویی به سوال دوم و بخش دوم سوال سوم  لتبیین و تطبیق نماییم. در این فص پرورش ایران

 ،تحلیل مولفه های به دست آمده از اسناد بین المللی و اسناد ایران باپژوهش حاضر هستیم؛ به دنبال آنیم 

امکان  . با تبیین مبانی انسان شناختی،را تبیین و تطبیق نماییم اسنادپشتیبان این مبانی انسان شناختی 

میزان و کیفیت این امر تا حدی روشن می گردد. ضمن اینکه در اسناد بین المللی به  این اسناد،استفاده ما از 

نسبت اسناد ایران، صراحت بیشتری در خصوص کم و کیف تربیت جنسی وجود دارد، در حالی که در اسناد 

ی، با قرار دادن آن ها در ایران بیشتر با مبانی انسان شناختی مواجهیم؛ از این رو با تبیین مبانی انسان شناخت

 بهتر می توان این اسناد را با یکدیگر تطبیق داد. ،وضعیتی برابر

به تبع فصل پیش، در اینجا نیز ابتدا به تبیین مبانی اسناد بین المللی و سپس مبانی ایران می  

 پردازیم.

 در تربیت جنسی اسناد بین المللی پشتیبانی . مبانی انسان شناخت1

دو سند آمریکا و یونسکو به دست آمد. در  اساس بر برای تربیت جنسی مولفه یازدهپیش،  فصلدر 

مجموعه »ی با تحلیل این مولفه ها هستیم. منظور از مبانی، در صدد تبیین مبانی انسان شناخت فصلاین 

تربیت بر قانونمندی های شناخته شده در علوم نظری، چون روان شناسی و جامعه شناسی است که تعلیم و 

ی، گزاره های توصیفی ین تعریف، مبانی انسان شناخت(. بر اساس ا87، ص 1380، 1باقری، ج «)آن ها تکیه دارد

پژوهش حاضر، تربیت جنسی با تکیه با این  موضوع ناظر به ویژگی های عمومی انسان هاست که با توجه به

 ویژگی ها صورت می گیرد. 

آمریکا و یونسکو، یکی از الزامات استخراج مبانی انسان شناختی توجه به فلسفه های پشتیبان اسناد 

 تربیتبه عنوان رویکردی که  1لیبرالیسم فلسفه به همین دلیلناظر به تربیت جنسی بر اساس این اسناد است. 

آن نشان می را بر  خودسند یونسکو با تاکید بر حقوق بشر، اتکاء نظری  جنسی جامع ذیل آن قرار می گیرد و

و به طور  2گرایی تجربهاز سوی دیگر تاثیر فلسفه  ن مبانی انسان شناختی ضروری است.دهد، در روشن شد

، 4بر آموزش و پرورش آمریکا، مورد اشاره بسیاری از صاحب نظران این حوزه است)مایر 3مشخص فلسفه دیوئی

اجتماعی در هر دو  -شناختی، استفاده مکرر از مفاهیم نظریه هم چنین(. 1387و نقیب زاده،  1350، 2ج 

 سند موحب می گردد این نظریه نیز به عنوان نظریه پشتیبان این اسناد بررسی گردد.

                                                           
1 liberalism 
2 Experimentalism 

نام ها و عناویت مختلفی برای این فلسفه وجود دارد)مانند طبیعت گرایی تجربی، عملکردگرایی، عمل گرایی و ابزار گرایی( که هر »باقری بیان می کند؛ 

، 1376عطاران و باقری، «)ا عنوان جامعی که عناوین مذکور را در بر می گیرد، تجربه گرایی استکدام جنبه خاصی از آن را مورد تاکید قرار می دهد، ام

 (. از این رو در این پژوهش نیز از این واژه استفاده می گردد.113ص 
3 Dewey john 
4 Mayer, Frederick 



 

 

و لیبرالیسم با  1نکته الزم به ذکر در خصوص مبانی فلسفی این اسناد، ارتباط تفکر فلسفی اومانیسم 

مفهوم  به ،به تاکید هر دوفلسفه پراگماتیستی  و یسمارتباط فلسفه لیبرالوجه بارز گرایی است؛  تجربهفلسفه 

فلسفه دیوئی است؛ چرا که  اساس باز می گردد. معیار قرار گرفتن عمل و موازین سودانگارانه «سودمندی»

دیوئی زمانی اطالعات را سودمند قلمداد می کند که در حل مساله ای به کار آید و به عبارتی کاربرد عملی 

سوی دیگر، یکی از نتایج تفکر فلسفی و نظری اومانیسم با مبنا قرار دادن  در(. 1387، داشته باشند)نقیب زاده

(. اشتراک 1385انسان در ساحت شناخت و عمل، معیار قرار گرفتن عمل و موازین سودانگارانه است)زرشناس، 

کانت به سطح  مورد نظرمعنای  ازمفهوم آزادی گرایی در این موضوع، به فرود  تجربهفلسفه لیبرالیسم و 

اقتصادی و اجتماعی باز می گردد؛ به گونه ای که مفهوم آزادی در فلسفه لیبرالیسم ضمن برخورداری از وجوه 

فردباوری با توجه به سودمندی اجتماعی تبیین ایده آلیستی و پراگماتیستی، به دلیل تکیه بر مفاهیم خرد و 

مواجهه دو سند با امر جنسی مشاهده می شود. هر دو نمود این ارتباط در اساس (. 1378، 2می گردد)بوردو

سند از زاویه ارتقاء سالمت و بهداشت دانش آموزان به امر جنسی توجه نموده و با اتکا به وضع موجود، از 

طریق ارائه دانش و پرورش مهارت های ناظر به امر جنسی در جهت حل مسائل و بهینه سازی وضع موجود 

 تالش می کنند.

عبارتند  انسان شناختی ناظر به تربیت جنسی بر اساس مولفه های به دست آمده در فصل پیش مبانی

 از:

 وجود انسانذو ابعاد بودن  .1-1

بر اساس مولفه های اسناد بین المللی ناظر به ذو ابعاد بودن وجود انسان  مبنای انسان شناختینخستین 

یکی از این ابعاد، بعد جنسی است. بنابراین امر  است؛ یعنی وجود انسان از ابعاد مختلفی برخوردار است و

 «چند بعدی بودن امر جنسی» جنسی باید در ارتباط با کلیت وجود انسان نگریسته شود. نمود این امر در مولفه

منظور از کل گرایی، پرهیز  و به عبارتی نگاه این اسناد به بعد جنسی، نگاهی کل گرایانه است؛ دیده می شود

جنسی در انسان صرفا با توجه به وجه جسمانی آن و ضرورت در نظر گرفتن ارتباط امر جنسی  از تربیت امر

با سایر ابعاد وجودی مانند وجه عاطفی، اجتماعی و عقالنی است. چنان که هر دو سند بر ابعاد مختلف امر 

اطفی، اجتماعی و جنسی تاکید نموده و مبتنی بر آن به ارائه دانش و پرورش مهارت های الزم در ابعاد ع

 عقالنی با توجه و تمرکز بر امر جنسی می پردازند.

 3در نگاهی کالن تر از اسناد موجود، امر جنسی در رویکرد جنسی جامع بخشی از فرایند خودشکوفایی

(؛ از این رو می توان گفت، نیاز جنسی، یک نیاز انسانی است که عالوه بر وجوه 2011تلقی می گردد)جونز، 

وجوه دیگری در سطوح برتر و باالتر از خود برقرار است و تربیت این بعد نه تنها فرد را از آسیب  جسمی، از

های احتمالی به سالمت جنسی ایمن نگاه می دارد، بلکه ارتباط وثیقی با سایر ابعاد تربیت دارد. این ارتباط 

مدهایی در سایر وجوه تربیت انسان می تواند به دو شکل باشد؛ نخست، توجه به امر جنسی دارای نتایج و پیا

مانند تربیت اجتماعی است که بدون شک چنین است، به عنوان نمونه فرد دچار مشکل در باب هویت جنسی، 

                                                           
1 Humanism 
2 Burdeau, Georges 
3  self-actualization 



 

 

نمی تواند ارتباط مناسبی با خود یا افراد جامعه برقرار نماید، زیرا از نظر درونی همواره در حال چالش با خود 

به درستی بشناسد تا با شناخت و اعتماد به دیگران به برقراری ارتباط با آنان  است و اساسا نمی تواند خود را

 اقدام نماید.

شکل دوم ارتباط امر جنسی با سایر ابعاد بیان شده ناظر به این مساله است که ابعاد بیان شده سازنده 

بدون توجه به بعد هویت شخص در ارتباط با امر جنسی است؛ در این شکل از ارتباط، اساسا تربیت جنسی 

عاطفی، عقالنی، اجتماعی غیر ممکن است، زیرا این ابعاد سازنده وجود شخص در ارتباط با امر جنسی اند و 

اساسا شکل گیری رفتار صحیح جنسی نیازمند توجه به این ابعاد است. به عبارت دیگر امر جنسی به بلوغ 

ای روشن شدن موضوع بهتر است به ابعاد مختلف امر عاطفی، عقالنی و اجتماعی نیز در فرد نیازمند است. بر

جنسی توجه نماییم و حاالتی را تصور نماییم که رفتار جنسی بدون توجه به نقش سازنده ابعاد دیگر شکل 

می گیرد؛ به عنوان نمونه اگر در رفتار جنسی به بعد عاطفی توجه نگردد، ممکن است شخص، عشق و ارتباط 

ک چیز تلقی کند و زمینه آسیب های جسمانی و روانی زیادی برای خود یا دیگری جنسی با جنس مخالف را ی

فراهم نماید، در صورتی که در این اسناد، به امر جنسی نگاه پیوستاری وجود دارد که نشان دادن عشق و 

مر دوستی به دیگری می تواند اشکال مختلفی از جمله رابطه جنسی داشته باشد. در حالت بعد اگر تربیت ا

جنسی بدون توجه به بعد عقالنی در امر جنسی صورت گیرد، به نوعی فرد از توانایی شناخت خود، دیگری، 

ارزیابی موقعیت و راه حل های موجود در هنگام احساس خطر بی بهره است. بی توجهی به بعد اجتماعی امر 

مله رفتار جنسی نباشد، در جنسی نیز موجب می گردد فرد متوجه پیامدهای اجتماعی رفتارهای خود از ج

صورتی که برخی از امور مرتبط به امر جنسی مانند بارداری و تولید مثل از پیامدهای شخصی و اجتماعی 

 برخوردار است.

تربیت جنسی در اسناد آمریکا و یونسکو مبین شکل دوم ارتباط امر جنسی با سایر ابعاد بیان شده برای 

توجه به نقش سازنده آن ها در تربیت جنسی فرد توجه می گردد. نگاه کل آن است؛ یعنی به ابعاد مختلف با 

گرایانه به تربیت جنسی موجب می گردد ابعاد تربیت را مستقل از یکدیگر ندانیم. ضمن اینکه امکان تربیت 

صحیح با توجه به ویژگی های امر جنسی در وجود انسان فراهم می گردد؛ توضیح آن که در تربیت جنسی 

واهیم همه چیز را موکول به لحظه برانگیختگی نماییم، بلکه می خواهیم مرحله قبل از برانگیختگی و نمی خ

تحریک جنسی را در نظر بگیریم، زیرا در لحظه برانگیختگی به دلیل قوت گرفتن میل در وجود انسان، نمی 

یک داشته باشد؛ از این رو توان انتظار داشت عقل و اراده فرد کارکرد قابل قبولی نسبت به لحظه عدم تحر

امکان اشتباه از سوی فرد بسیار زیاد است. با نگاه پیوستاری به امر جنسی تالش می نماییم فرد را از پرش به 

پله آخر در حالی که هنوز آمادگی آن را ندارد، باز داریم و با نشان دادن امکان های متناسب با شرایط وی، او 

به امر جنسی ایمن نگاه داریم. به عنوان نمونه فهم نگاه پیوستاری به امر  را تا زمان تربیت یافتگی نسبت

ساله با احساس عشق به دیگری که هیچ نوع  12جنسی با توجه به بعد عاطفی موجب می گردد نوجوان 

خر آمادگی برای برقراری ارتباط جنسی ندارد،  با استفاده از سایر امکان های رفتاری و کالمی از پرش به پله آ

 و آسیب به خود یا دیگری باز داشته شود.

 



 

 

 به عنوان نیاز انسانی به رسمیت شناختن نیاز جنسی . 1-2

با توجه به مولفه های مفهوم تربیت جنسی بر اساس اسناد بین اساسی و زیربنایی  مبانییکی از 

مرتبط  دانش تالش می گردداز این رو  یک نیاز انسانی است؛به رسمیت شناختن نیاز جنسی به عنوان ، المللی

در دانش آموزان تقویت  و مهارت های ناظر به امر جنسی با توجه به اهداف تربیت جنسی اسناد با این نیاز ارائه

. سند آمریکا در مبین آن استاسناد نیز  این عالوه بر داللت مولفه ها بر این مبنا، گزاره های صریح .شود

یکی از اهداف طراحی را  «یک بخش نرمال، طبیعی و سالم رشد انسان معرفی رشد جنسی به عنوان» ،6صفحه 

یک بخش ضروری از هر برنامه درسی آموزش عنوان کرده و آن را  در آمریکا استانداردهای ملی تربیت جنسی

گزاره، نیاز جنسی یکی از نیازهای ذاتی و مثبت در وجود انسان و یکی از  مطابق این .اعالم می نمایدبهداشت 

 بعاد رشد وجود انسان تلقی می گردد که توجه به آن برای سالمت فرد ضروری است. ا

امر جنسی را یک جنبه اساسی از زندگی »سند یونسکو نیز در بخش مفروضات ناظر به تربیت جنسی، 

لذت بردن از تمایالت جنسی در طول  1تواناییانسان ها با »معرفی کرده و بیان می کند:  (2، ص 1ج «)انسان

مبین چند امر است؛ نخست، میل جنسی امری ذاتی در  این گزاره(. 26، ص 2ج «)زندگی به دنیا می آیند

 دهنده وجود انسان است که با آن به دنیا می آید، دوم، ذاتی بودن تمایالت جنسی در وجود انسان نشان

یل جنسی و قابلیت لذت بردن از آن به دوره خاصی از زندگی م ، سوم،است امر جنسیطبیعی و منفی نبودن 

در سخن « توانایی»به کار بردن واژه  انسان اختصاص ندارد و امری جاری در طول زندگی فرد است، چهارم،

، ضمن اینکه به کار بردن این واژه در مورد ه مثبت این سند به امر جنسی استگفتن از امر جنسی نشان از نگا

تاکید مجددی بر طبیعی و ذاتی بودن امر جنسی در وجود انسان است؛ زیرا یکی از معانی واژه امر جنسی 

«ability» ،«بنابراین ( است. 7، ص 1394فرمهینی فراهانی، «)توانایی یا لیاقت انجام کاری بدون آموزش قبلی

امر ذاتی برای عمل به می توان گفت طبیعی و ذاتی بودن امر جنسی موجب گردیده انسان از راهنمایی های 

 .بدون آموزش برخوردار باشد جنسی

هر دو سند، امر جنسی را به عنوان یکی از نیازهای انسانی بر مبنای متافیزیک خوش بینانه به رسمیت 

اند؛ یعنی نیاز جنسی هیچ وجه پلیدی و ناپاکی ندارد و به عنوان یکی از وجوه مربوط به رشد و  شناخته

 سالمت وجود انسان باید مورد توجه و تربیت قرار گیرد.

  لذت جنسیبه رسمیت شناختن  .2-1

به رسمیت یکی از ویژگی های عمومی است که این اسناد در ارتباط با امر جنسی برای انسان « لذت»

، چنان چه سند یونسکو بیان می کند، اساسا تولد انسان همراه با توانایی لذت بردن از تمایالت شناسندمی 

به رسمیت شناختن نیاز جنسی به عنوان »است، بنابراین خاستگاه اصلی این مبنا از مولفه اول یعنی جنسی 

با ابعاد  ارتباطدر  جنسی هوم لذتمفاست؛ زیرا  «چند بعدی بودن امر جنسی»و مولفه دوم یعنی  «انسانینیاز 

، به طوری که می توان گفت لذت جنسی می گیردجسمی، روانی، عاطفی شکل  مختلف امر جنسی مانند بعد

 در انسان بیش از لذت جسمی، از وجه روانی و عاطفی برخوردار است.

                                                           
1 ability 



 

 

بینانه و خوش بینانه به امر ن می دهد از میان دو متافیزیک بدنگاه این اسناد به امر جنسی نشا 

لذت همزمان خود و جنسی، از متافیزیک خوش بینانه پیروی می کنند. این نگاه فعالیت جنسی را موجب 

در وجود انسان به  ارزشمندی لذت جنسی عالوه بر ویژگی ذاتی امر جنسی. می داند امری ارزشمندو دیگری 

تبادل لذت جنسی با ایجاد حس سپاسگزاری و عالقه را نتیجه ای که در طرفین آن دارد، باز می گردد؛ زی

بنابراین  .(2011شود)جونز، طرفین نسبت به هم باعث تحکیم روابط انسانی و ایجاد احساس عاطفی بیشتر می 

توجه به مفهوم لذت در ارتباط با امر جنسی، با توجه به تاثیر آنی آن نیست، بلکه به تاثیر بلندمدت این مساله 

 می گردد.  نیز باز در رابطه دو انسان

 لی است؛ به عبارتیظر به این مبنا در اسناد بین الملتفکیک عرصه توصیف از تجویز یکی از مالحظات نا

اشکال مختلف ارتباط جنسی برای لذت هر چه بیشتر جنسی نیستند، این اسناد در پی تجویز  به نظر می رسد

آن ضابطه مند کردن  در این اسناد بر مبنای توصیف وضع موجود و ذکر اشکال مختلف رابطه جنسی بلکه

و اساسا  . در جامعه غربی صراحت امری مطلوب استهای جامعه غربی باز می گردد. این مساله به ویژگی است

مساله پوشیدگی چنان که در فرهنگ شرقی مطرح و مطلوب است، در فرهنگ غرب از چنین ویژگی برخوردار 

از سوی  امری نامطلوب تلقی نمی گردد. ،تباط با امر جنسی به صورت آشکارر، به همین دلیل گفتگو در انیست

فضای حاکم بر سند یونسکو با توجه به تاکید دیگر در نظام های لیبرالی و پراگماتیستی مانند جامعه آمریکا و 

و ابتنای آن بر فلسفه لیبرالیسم، نظام ارزشی از بیرون وجود ندارد و هرم ارزشی در  این سند بر حقوق بشر

در فرهنگ غربی، در حرکت از  از این رو، فرآیندی دموکراتیک توسط اکثریت افراد جامعه ساخته می شود

در ارتباط با امر جنسی، حالت موجود یعنی همان کاری که انسان ها بدان حالت موجود به حالت مطلوب 

که در ارتباط با  مبادرت دارند، تاللو بیشتری دارد و حالت مطلوب شکل بهینه حالت موجود تصویر می گردد

ختن امر جنسی، می بینیم هر دو سند با بیان اشکال مختلف ارتباط جنسی به دنبال بهینه کردن آن با ایمن سا

 ارتباط جنسی و ارتقاء سالمت جنسی افرادند.

 در ارتباط با امر جنسی« تفاوت»به رسمیت شناختن مفهوم  .3-1

اسناد آمریکا و یونسکو، مفهوم تفاوت را در ارتباط با امر جنسی به رسمیت می شناسند. این امر تاثیر 

وت ظرفیت های جنسی افراد به خود را در این اسناد در دو حوزه نشان داده و آن به رسمیت شناختن تفا

 جنسی نیاز به ارضاء . منظور از تفاوت کمی، تفاوت افراد مختلف در میزان و کمیتاست لحاظ کمی و کیفی

در برقراری ارتباط جنسی و پاسخ به این نیاز  مختلف چه زن و چه مرد میزان نیاز افرادکه ؛ بدین معنا است

عالوه بر بعد جسمی از ابعاد دیگری برخودار است که به روح و  زیرا ارضای میل جنسی انسان؛ استمتفاوت 

در ارضای میل جنسی با توجه به میزان توان فرد در بعد  روان فرد باز می گردد. همین امر موجب می گردد

. افرادی که از نظر جسمی برای آمیزش کم توان یا ناتوان 1»گروه انسانی مواجه باشیم:  4با  جسمی یا روحی

. کسانی که از نظر روحی آمادگی الزم برای عمل جنسی را ندارند؛ گرچه از نظر جسمی قوی و 2. هستند

. آنان که از هر دو نظر از آمادگی نسبی بیشتری 4. آنانی که از هر دو جهت ناتوانند. 3پرتوان هستند. 

سان ها امری غیرممکن تعیین و تکلیف در خصوص میزان ارضای نیاز جنسی در همه ان نبنابرای«. برخوردارند

(؛ 187، ص 1396و غیر عقالنی است و خود فرد بهتر از هر کسی می داند با چه میزانی ارضاء می گردد)ثابت، 



 

 

به همین دلیل در تربیت جنسی تالش برای ارائه دانش و مهارت های الزم برای  توانا ساختن فرد در مدیریت 

 خود است.

به رسمیت »حالت نخست،  محقق گردد؛تفاوت کیفی در ارتباط با امر جنسی می تواند به دو صورت 

چنان چه نمود این امر  یا اشکال مختلف ارتباط جنسی؛« شناختن کیفیت های مختلف پاسخ به نیاز جنسی

 پذیرفته می شوند،و اظهارات جنسی را در اسناد مشاهده می نماییم و افراد با وجود تفاوت در گرایش جنسی 

 ؛«زن و مرد به عنوان دو جنس متفاوت در به رسمیت شناختن تفاوت در کیفیت امر جنسی»حالت دوم، 

در این اسناد برخی تفاوت های واقعی میان زن و مرد به رسمیت شناخته شده و در تربیت جنسی  چنان چه

رتباط جنسی با یکدیگر متفاوتند، برای می توان گفت زن و مرد در کیفیت ا عالوه بر این گردد.می اعمال 

رابطه جنسی، از زن به عنوان ماه و از مرد به عنوان خورشید یاد می کند؛ روشن است همانطور  در 1گرینمونه 

که ماه و خورشید با یکدیگر تفاوت دارند، زن و مرد هم در ارتباط جنسی از ویژگی های مختلفی برخوردارند. 

برخوردار  در ارتباط با امر جنسی بیان می کند زن در اوقات مختلف هم از ویژگی های متفاوتی هم چنین وی

آگاهی از این تفاوت ها را برای زن و مرد  به همین دلیلاست چنانچه ماه نیمه و ماه تمام با هم تفاوت دارند. 

  (.1388ضروری می داند)گری، 

« ارزش ذاتی انسان»و « ز جنسی به عنوان نیازی انسانیبه رسمیت شناختن نیا»این مبنا با دو مبنای 

به  «تفاوت»در ارتباط است؛ در مبنای اول، نیاز جنسی یک نیاز طبیعی و سالم معرفی می شود و مسئله 

این نیاز به رسمیت شناخته شده و توضیح داده شده است؛ از  واقعیت های موجود در ارتباط با عنوان یکی از

 کمی میان افراد مختلف و تفاوت های ه زمینه ی توضیح داده شده خصوصا تفاوت هایاین رو تفاوت در س

معرفی انسان به عنوان موجودی ارزشمند  . از سوی دیگرتلقی می گرددجنسیتی یک بخش واقعی این نیاز 

فرد  انسان از جایگاهی منحصر به موجب می گردد همراه یکدیگر و جدایی ناپذیرند، او« ارزش»و « وجود»که 

و چنان چه پیش از این بیان گردید، حالت موجود یعنی همان کاری که انسان ها بدان مبادرت  گرددبرخوردار 

می ورزند، پررنگ تر باشد و حالت مطلوب بر مبنای حالت موجود تعریف شده و به بهینه سازی آن بپردازد. 

با گرایش ها و اظهارات جنسیت متفاوت  زمانی که حالت موجود نشان دهنده افرادی در ارتباط با امر جنسی

، این افراد به واسطه ارزش ذاتی وجودی شان مورد پذیرش قرار گرفته و تالش می گردد سالمت جنسی باشد

 اینان نیز ارتقاء یابد. 

 ذاتی انسان 2ارزش .4-1

موجوداتی همه انسان ها مبنای ارزش ذاتی انسان به بیان این واقعیت در مورد انسان می پردازد که 

بر این مبنای انسان شناختی تکیه  در اسناد بین المللی «احترام به افراد»منحصر به فرد و ارزشمندند. مولفه 

مبتنی بر ارزش ذاتی انسان،  شود.اسناد آمریکا و یونسکو بر احترام به همه تاکید می چنان چه دیدیم در  دارد.

ن ها از ارزشی یکسان برخوردارند و وجهی برای برتری یکی احترام به همه ضروری می آید. از طرفی همه انسا

اسناد تربیت جنسی آمریکا و یونسکو، مبتنی بر اعالمیه  بر دیگری وجود ندارد، به همین دلیل با هم برابرند.

                                                           
1 Gray, Jhon 
2 dignity 



 

 

ذاتی انسان ها سخن می گویند. ارزش ذاتی انسان، به معنای لزوم احترام و  2از حیثیت و ارزش 1حقوق بشر

به نظر می رسد با توجه به ارجاع و تاکید سند یونسکو به حقوق بشر   (.2006، 3حمایت از همه است)گوچمان

 را با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر تعریف نمود. « ارزش»می توان مفهوم 

بزرگی، واالیی، شایستگی، »در فرهنگ لغات و اصطالحات، ، «dignity»به لحاظ لغوی، واژه 

حیثیت، »(، 1374آشوری، «)بلند پایگی، ارجمندی، شکوه»(، 1377، 2آریان پور کاشانی، ج «)فرهمندی

پژوهشگاه علوم «)حرمت»(، 1394، 1خرمشاهی، ج «)ارج، ارزش»(، 1387میرساردو، «)کرامت، شان، قدر

ا شده است. بنابراین صرف نظر از واژه دقیقی که برای ترجمه این لغت به کار می بریم، این انسانی، بی تا( معن

یک مفهوم برای توصیف مجموعه ای از ارزش ها و ویژگی »واژه مبین شان و منزلت انسان است و به عنوان 

 کار می رود. (، به100، ص 2006گوچمان، «)های شخص یا چیزی که استحقاق ارزش، عزت و احترام را دارد

در این پژوهش با توجه به این که بیشتر معانی به کار رفته در ترجمه این واژه، مبین شان و منزلت 

( در ترجمه ماده اول 1377، 2استفاده می نماییم. چنان که آریان پور کاشانی)ج« ارزش»انسان است، از لغت 

کرده است. عالوه بر این، استفاده از واژه  ستفادها« ارزش» از معادلواژه  برای ایناعالمیه جهانی حقوق بشر، 

 کرامت که واژه ای دینی و با معنایی مشخص در فرهنگ اسالمی است، می تواند موجب خلط معنا گردد.

( بر حیثیت و ارزش ذاتی انسان 12، 6، 5، 2، 1اعالمیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و برخی مواد)ماده 

ارزش به عنوان زیربنای اندیشه حقوق بشر، اساس آزادی، عدالت و صلح در ها تاکید کرده و بیان می کند 

است. منظور از این قید، تاکید بر « 4ذاتی»جهان است. این مفهوم در اعالمیه جهانی حقوق بشر دارای قید 

و ارزش و احترام انسان به جهت انسانیت اوست. به عبارتی انسان به جهت اینکه انسان است، به طور طبیعی 

خود به خود از ارزشی برخوردار است که سلب نشدنی، تفکیک ناپذیر و غیرقابل تجزیه از وجود اوست؛ یعنی 

 (.1394ارزش وجودی انسان از جانب کسی به وی اعطا نشده است تا قابل سلب باشد)علوی قزوینی و ستوده، 

نشات  ید بعد از رنسانسارزشمندی انسان به طوری که مورد تاکید حقوق بشر است از روح دنیای جد

 (.49، ص 1394، و ستوده علوی قزوینی)می گیرد و از نمودهای فلسفی اندیشه اومانیسم در دوران مدرن است

بنیان فکری اکثر اومانیست ها به ارسطو و تعریف وی از انسان)حیوان ناطق( باز می گردد. به همین دلیل در 

جدید، با اضافه شدن آزادی به این دیدگاه بر توانایی خرد و عقل انسان تاکید می گردد. پس از آن در عصر 

ه آلیستی کانت در مورد آزادی مبنای ؛ چنانچه فلسفه اید، این دو ممیزه وجود انسان معرفی گردیدندعقل

(. نظر کانت در تقسیم بندی عقل به عقل نظری و عقل عملی 1378فلسفه لیبرالیستی قرار می گیرد)بوردو، 

و تعریف آزادی حقیقی در سایه عقل موجب گردید در اندیشه لیبرالیستی برآمده از اومانیسم نیز، آزادی انسان 

 تحت نظارت خرد قرارگیرد. 

انسان در حیطه شناخت و عمل معیار قرار می گیرد؛ در حیطه شناخت، شناخت  فلسفه لیبرالیسمدر 

هر فردی به واسطه این که شناخت فرد انسانی است و دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد، معیار 
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ف در جهان هستی که در مقام عمل و دخل و تصر معناستین د. در حیطه عمل نیز، اومانیسم بدقرار می گیر

انسان مالک قرار  سود و ضرر (، به همین دلیل،1388نیز همواره باید جایگاه اولی انسان حفظ گردد)ملکیان، 

در این دیدگاه دین رد نمی گردد بلکه اطاعت از خداوند نیز مشروط به سودآوری است و در  از این رو؛ ،گرفته

مجموعه نیروهای ادراکی به نحوی که این سود با  بول است؛سود محرز و مسلم دارد، مقاموری که برای انسان 

در این میان مهم، رعایت معیار قابلیت ادراک بشری شرط است)ملکیان، ، در اختیار بشر قابل درک باشد

1371.) 

ارزش ذاتی انسان توضیح دهنده کیفیت مواجهه این اسناد با امر جنسی و برخی مبانی دیگر مبنای 

نه به رسمیت شناختن تفاوت افراد در گرایش های جنسی از مظاهر این مبنا است؛ زیرا است؛ به عنوان نمو

انسان ها همان گونه که هستند، پذیرفته شوند  معرفی انسان به عنوان موجودی ذاتا با ارزش موجب می گردد

و چنان چه پیش از این بین گردید، ضمن تاللو بیشتر حالت موجود، حالت مطلوب به صورت بهینه سازی 

چرا که در این دیدگاه انسان در ارتباط با امر فراتری نگریسته نمی شود، به همین حالت موجود دیده شود. 

 ان کار است.دلیل انسان نقطه شروع و پای

 انسان در ورزی به رسمیت شناختن توانایی اندیشه .5-1

 بر اساس مولفه های تربیت جنسی یکی دیگر از ویژگی های عمومی است که «انسان اندیشه ورزی»

عد عقالنی در ارتباط به دلیل تکیه بر ب« چند بعدی بودن امر جنسی»مولفه های . به دست می آیداین اسناد 

به رسمیت شناختن توانایی  در صراحت به جهت« تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی تقویت» با امر جنسی و

در مولفه  هم چنین این اسناد مولفه های اصلی اند که بر این مبنا صحه می گذارند. انسان تفکر و اندیشه ورزی

تقویت »، «یگراناستقالل از دتقویت »، «قدرت تصمیم گیریتقویت »، «قابلیت گفتگوتقویت »هایی مانند؛ 

توانایی اندیشه ورزی « ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناظر به امر جنسی»و « مدیریت خود

موقعیت های مرتبط دانش آموزان در تمام  توانایی دنانسان را در عرصه عمل به رسمیت شناخته و می خواه

مبنا در مبانی فلسفی پشتیبان این اسناد پی جویی این ، امربرای روشن شدن   ارتقاء دهند. را با امر جنسی

 می گردد.

هبری بشر یکی از نمودهای فلسفه اومانیسم و به معنای محوریت عقل انسان در ر 1عقل گرایی

. این ویژگی انسان نیز متناسب با مبنای محوری این فلسفه یعنی ارزش ذاتی انسان، (1390است)واثق غزنوی، 

انسان، محور و معیار  دلیل ضمن به رسمیت شناختن تعقل در وجود انسان، خود ، به همینگرددتبیین می 

و شناخت افراد مختلف از این جهت که انسانند و از ارزش  (1395می گیرد)امری و عبداللهی، قرار شناخت 

نه عمل مانند آی نیز ذهن انسان در فرآیند شناخت، معرفت و علمذاتی برخوردارند، مورد پذیرش و معیار است. 

نمی کند و منفعل نیست بلکه شناخت در نتیجه کنش و واکنش میان ابژه یعنی واقعیت و سوژه یعنی ذهن 

به انسان وابسته است و نسبت به هر شخصی  بنابراین متعلَّق شناخت (؛1371گردد)ملکیان، انسان ایجاد می 

گردد و شناخت هر انسانی ارزشمند می تواند متفاوت باشد، به همین دلیل انسان معیار شناخت معرفی می 

همان چیزی است که دیوئی و  امر یکی از نقاط اتصال فلسفه اومانیسم و عمل گرایی و این قلمداد می گردد.
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با این تفاوت که دیوئی به عنوان یک  مید به عنوان دو فیلسوف عمل گرا در مساله شناخت بدان معتقدند.

 عمل با توجه به معیار کارآمدی استفاده می نماید. فیلسوف عمل گرا، از نتایج آن در عرصه

برای روشن شدن مفهوم اندیشمندی انسان از نظر دیوئی ابتدا به آبشخورهای فلسفه وی اشاره می 

نماییم. دیوئی در سیر تدوین تفکر و فلسفه خود از هگل و داروین متاثر بوده است. وی در ابتدا از پیروان هگل 

با اندیشه داروین و گرایش به آن، هم از ایده آلیسم هگل و هم از گرایش او به مطلق  بود ولی پس از آشنایی

دیوئی هماهنگ با دید داروین و هگل، انسان را باشنده ای زاده ی تحول و تحول »و مطلق انگاری روی گرداند. 

یعنی تاریخی برخوردار  ؛ تحول در نگاه دیوئی از دو بعد زیستی و طبیعی و فرهنگی و اجتماعی«یابنده می بیند

است. نگاه دیوئی به تحول زیستی و طبیعی بر مبنای اندیشه داروین و به تحول تاریخی و اجتماعی بر اساس 

اندیشه هگل است. تاکید دیوئی بر شدن، پویایی، تحول، نگرش تاریخی، یگانگی درون و بیرون، روان و تن و 

(. عالوه بر این دیوئی از 64، ص 1390هگلی است)نقیب زاده، هم چنین بود و نمود بر جای مانده از اندیشه 

دیگر متفکران پراگماتیسم مانند جیمز به لحاظ توجه به روانشناسی، مید به واسطه دید اجتماعی و پیرس به 

 جهت روشی متاثر است.

و آن را ابزار کرده استفاده « 1هوش»از واژه « خرد»دیوئی مبتنی بر دید طبیعت گرایانه به جای 

 نسان با تحول طبیعی پدید می آید،همانند ا می کند. هوش از نظر دیوئیسازگاری انسان با محیط تعریف 

با توجه به اهمیت مفهوم تعادل در فلسفه  (.1390ویژه انسان نیست و خاستگاهی معماگونه ندارد)نقیب زاده، 

گردد؛ یعنی تفکر و اندیشیدن از نظر دیوئی با بر هم  دیوئی، اندیشه ورزی انسان نیز از همین زاویه تبیین می

 خوردن تعادل آغاز شده و هدف از آن، بازگشت به وضعیت تعادل، برای رفع مشکل یا وضعیت بغرنج است.

کارکرد سلسله اعصاب دماغ و سازمان تن)ارگانیسم( در ارتباط »اندیشه یا اندیشیدن از نگاه دیوئی،  

، ص 1392کاردان، «)رو به رو می گرددل مسائل تازه ای است که شخص با آن با محیط و ابزاری برای ح

گزاره هایی درباره کارهایی که قرار است انجام بشود، نه درباره این که چه چیزی)در جهان( »( و افکار، 226

رابطه اندیشه از نظر دیوئی، یک  می توان گفت؛ نخست، بنابراین. (1392باقری، )«هست یا از قبل بوده است

فعال بین یک ارگانیسم زنده و محیط آن یعنی اصالت طبیعت و اصالت تجربه است نه یک عنصر ناطبیعی با 

اندیشه از نظر دیوئی شکل پیشرفته ای از رابطه بین محرک و پاسخ در  به عبارت دیگر معنای متافیزیکی؛

یم و او به طرف ما بر می گردد، سطح زیست شناسی محض است؛ یعنی همانطور که ما دوستمان را صدا می زن

دوم، با تعریف دیوئی از افکار، خصیصه بازنمایی در ولی پیشرفته تر)خسروپناه، بی تا(، اندیشه نیز همین است 

 «2کارآمدی»مفهوم  در عرصه شناخت ؛ به گونه ای کهفکر نفی شده و تنها جنبه عملی مورد تاکید قرار می گیرد

بنابراین  (.1392)باقری، می شود« حقیقت»عیار قرار گرفته و جایگزین مفهوم م یا سازگاری افکار با محیط

دیوئی ضمن به رسمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی در انسان بر اساس نگاه اومانیستی و محوریت انسان در 

نماید. به فرآیند شناخت، مبتنی بر دیدی طبیعت گرایانه و ناظر به عرصه عمل و عمل گرایی بدان توجه می 

 همین دلیل، در معرفی معیار برای شناخت نیز مفهوم تعادل اهمیت پیدا کرده و کارآمدی معیار قرار می گیرد.
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با انتقاد به واتسون، روان شناس رفتارگرای آمریکایی  نیز یکی دیگر از فیلسوفان عمل گرا 1هربرت مید

دیده گرفتن ذهن رفتار دیده شدنی معتقد است نا در فروکاستن مجموعه پیچیده ذهن و روان انسان به رفتار و

در تبیین ذهن، آن را نه یک واقعیت مستقل، بلکه هم چون دیوئی، برآمده از کنش  امری نادرست است. وی

(. بنابراین انسان ضمن 1390و واکنش های فرد با گروه، جامعه و رفتارهای جمعی می داند)نقیب زاده، 

 ورزی در کنش و واکنش میان ذهن و واقعیت به شناخت می رسد. برخورداری از توانایی اندیشه

بندورا با اجتماعی بندورا یکی دیگر از بنیان های نظری این اسناد شناخته می شود.  –نظریه شناختی

اجتماعی بر توانایی اندیشه ورزی انسان  -تاکید بر وجوه شناختی و عاملی انسان در نظریه یادگیری شناختی

، 3، پیش اندیشی2؛ چرا که ویژگی های چهارگانه عاملیت در دیدگاه بندورا یعنی قصدمندیصحه می گذارد

ویژگی قصدمندی عاملیت انسانی  .ناظر به توانایی اندیشه ورزی انسان است 5و خودتاملی 4خودواکنش سازی

واقعیت بخشیدن  به اعمال عمدی و ارادی اشاره دارد که شامل طرح ریزی راهبردها و استفاده از آن ها برای

توانایی خودواکنش سازی، پیش اندیشی شامل طرح ریزی های رو به آینده است.  به قصد و اراده انسان است.

و در نهایت ها است انتخاب ها و طرح ریزی انگیزه مند کردن خویش و تنظیم اجرای ، خلق اعمال مناسب

تمام این ویژگی ها، گرچه بر اراده  (.1393، )اشعری و حسنیخودتاملی ناظر به ارزیابی عملکردهای خود است

 و اختیار انسان نیز صحه می گذارد، اما مستقل از توانایی های شناختی یا اندیشمندی انسان نیست.

در مجموع با توجه به هر دو سند، انسان موجودی برخوردار از توانایی اندیشه ورزی شناخته می شود، 

گره  و تاثیرپذیری از آن محیط، فرآیند اندیشه ورزی انسان نیز با محیطاما به دلیل تعامل دائمی انسان و 

 مثبت و منفی خورده است، به همین دلیل در هر دو سند تاکید زیادی بر پرورش توانایی ارزیابی تاثیرات

 ، فرد مبتنی بر ارزش هایعوامل مختلف بر افکار فرد مشاهده می شود، تا با پیراستن شاخ و برگ های اضافی

  اساسی که این اسناد در مورد امر جنسی به رسمیت می شناسند، مانند احترام به تفکر در خصوص آن بپردازند.

 و اختیار اراده .6-1

و اختیار از دیگر ویژگی های عمومی است که بر اساس مولفه های تربیت جنسی اسناد بین  اراده

توانایی استقالل »، «مسئولیت پذیری»، «گیریتصمیم »مهارت های  تقویت تاکید برالمللی به دست می آید. 

که این اسناد، انسان را موجودی می دانند که از اراده و اختیار  موید این امر است «مدیریت خود»و  «از دیگران

هم زده و در شرایطی که عواملی سالمت جنسی برخوردار است و می تواند با این ویژگی معادالت محیطی را بر 

. در این جا نیز برای روشن شدن مفهوم اراده و اختیار را تهدید می نماید، تصمیم درست بگیردفرد یا دیگران 

 مراجعه می نماییم. های پشتیبان این اسنادفلسفه  بهو حدود آن 
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اندیشه اومانیسم به عنوان یکی از زیرساخت های لیبرالیسم و ترویج دموکراسی مبتنی بر آزادی و 

در ساحت عمل  انسان صاحب عقل و خرد که خود معیار شناخت قرار می گیرد، استقالل انسان است؛ یعنی

؛ استمشاهده  قابل در رویکرد تربیت جنسی لیبرالیسمنمود این نوع نگاه به اراده انسان ؛ نیز معیار قرار گرفته

مربوط و نهادهای اقتدار به افراد منتقل می شود یعنی افراد در عین تاثیرپذیری از آموزش های  در این رویکرد،

ی بر انتخاب رفتارها و نقش ها و تنظیم ایده آل ها همه مبتن اب های خود را دارند وفرهنگی و سیاسی، انتخ

 فرد است.

انسان مدنظر این اسناد، ضمن برخورداری از اراده در ارتباط با امر جنسی در خال و فارغ از تاثیر 

وی تا حد زیادی توسط عوامل محیطی محدود گردیده و تحت محیط نگریسته نمی شود، بلکه اراده و اختیار 

در فلسفه  تاثیر آن قرار می گیرد. این امر با توجه به فلسفه های پشتیبان این اسناد قابل تبیین است.

فلسفه دیوئی نیز، لیبرالیستی اراده انسان تحت لوای خرد و آزادی انسان های دیگر محدود می گردد. در 

شکل می گیرد؛ یعنی فراهم آمده از عادت هایی است که نتیجه رویارویی، « 1وضعیت »انسان در « خود»

کشش و سازگار شدن آدمی با شرایطی است که همواره او را در برگرفته اند. این شرایط شامل چگونگی های 

و اختیار  (؛ بنابراین مفهوم اراده1390زیستی و جسمانی تا چگونگی های اجتماعی و فرهنگی است)نقیب زاده، 

فرد در این ارتباط « خود»در نظر دیوئی ارتباط تگاتنگی با محیط و موقعیت فرد دارد، به گونه ای که اساسا 

 شکل می گیرد.

شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کید دیوئی بر بقای ارگانیسم، محوریت تجربه، چگونگی زندگانی، تا

می تواند به ما در روشن نمودن  «تاثیر»و  «پیوستگی»اصل و در نظر گرفتن انسان در وضعیت با توجه به دو 

اصل پیوستگی از ارتباط و پیوستگی تجربه های مختلف با یکدیگر حدود مفهوم اراده از نظر دیوئی کمک نماید. 

از برخورد درون و بیرون و تاثیرپذیری و اصل تاثیر دو سویه و  تجربه در تجربه های آینده یک و زنده بودن

(. از این رو رفتار فرد از نظر دیوئی 1387ذاری مداوم انسان در تجربه ها سخن می گوید)نقیب زاده، تاثیرگ

همواره در سلسله ای از تجربه های ناظر به محیط اتفاق می افتد و اراده انسان تا حد زیادی تحت تاثیر 

 وضعیتی است که در آن قرار دارد.

از مفهوم اراده دارد؛ بندورا با افزودن وجوه شناختی به نظریه خود،  مشابه دیوئی تلقیبندورا نیز سوم، 

انسان را صرفا موجودی تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی نمی بیند، بلکه در مقایسه با نظریه پردازان پیشین 

 با ذکر مدل علیت سه گانه و افزودن وجوه شناختی یا عاملی، موجب توسعه مفهومی عاملیت گردیده است.

قابل پرورش و تقویت است؛ زیرا  و مفهومی« اثرگذاری ارادی بر عملکرد خود و محیط»ملیت از نظر بندورا، عا

مفهوم عاملیت در این دیدگاه وابسته به توانایی های شناختی شخص و برخاسته از آن است و فرد می تواند با 

با این وجود  خود را تقویت نماید.تقویت منابع عاملیت یعنی صالحیت، خودتنظیمی، خودکارآمدی، عاملیت 

در نظریه بندورا، دستاوردهای شخصی، تجارب مشاهده ای و ترغیب اجتماعی همه با توجه به عامل بیرونی و 

محیط صورت می گیرد؛ از این رو می توان گفت جنبه فردی و ارادی در نگاه بندورا تا حد زیادی از وجه 

( و با توجه به مشاهده پاداش و تنبیه رفتارهای دیگران و 1393اجتماعی برخوردار است)اشعری و حسنی، 

                                                           
1 situation 



 

 

ری موجود در جامعه صورت می گیرد. بنابراین از نظر بندورا، وجه اجتماعی نقشی سازنده در الگوهای رفتا

  مفهوم عاملیت و اراده دارد.

رای تغییر رفتار در این اسناد مخصوصا سند آمریکا، تاکید زیادی بر ایجاد هنجارهای اجتماعی مثبت ب

در فلسفه عمل گرایی نیز اراده انسان ارتباط تنگاتنگی با  دانش آموزان در ارتباط با امر جنسی می گردد.

تجربه های فرد با رقم زدن تجربه های بعدی، به نوعی اراده فرد را  عبارتیمحیط ذیل مفهوم تجربه دارد؛ به 

ه لیبرالیسم سخن از حد خوردن آزادی بی حد و حصر انسان تجربه های بعد رقم می زند. در حالی که در فلسف

به نظر می رسد، گر چه به رسمیت در مجموع به وسیله عقل، آزادی دیگران و هنجارهای اجتماعی است؛ 

شناختن اراده و اختیار و اندیشه ورزی در این اسناد مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم است، اما در عرصه تربیت 

در این اسناد است؛ زیرا رفتار « رفتار»و شناختی حاکم است، علت این امر، اهمیت  جنسی، نظریه دیوئی

جنسی نیز یکی از اشکال رفتار به شمار می آید که چگونگی مواجهه با آن و تربیت جنسی با توجه به نظریات 

داللت بر چنان چه محتوای اسناد ضمن  عملی مانند فلسفه دیوئی و نظریات روان شناسی تعیین می گردد.

 اجتماعی است. -فلسفه لیبرالیستی، بیشتر مبتنی بر عمل گرایی و نظریه شناختی

 بر یکدیگرفرد و محیط  تاثیر متقابل .7-1

بر  به طور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. ویژگی اول در دو سطح در این مبنا دو ویژگی انسان

تاکید بر با  «چند بعدی بودن امر جنسی»مولفه های  از محیط است. انسانتاثیرپذیری  ،دو سنداین اساس 

به دلیل توجه دادن فرد به امر جنسی به عنوان یکی از زمینه  «حساسیت جنسی»وجه اجتماعی امر جنسی، 

به خوبی  «ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناظر به امر جنسی»و  های وجودی خود و دیگران

در این میان مولفه ناظر به هنجارهای  فرد از محیط در ارتباط با امر جنسی است.نشان دهنده تاثیرپذیری 

اجتماعی و فرهنگی روشن تر این مساله را نشان می دهد؛ چرا که فرهنگ به منزله لنزهایی برای دیدن، فهم 

ه ها و نظام و استدالل در مورد امور مختلف است. از سوی دیگر والدین، مذهب، داستان و اساطیر، هنر، رسان

( در شکل گیری افکار و 1393آموزشی به عنوان ابزارهای غیررسمی انتقال فرهنگ)پامال بلوتین و دیگران، 

محیط در این اسناد طیف وسیعی از عوامل مانند همساالن، والدین،  اعمال و شخصیت انسان بی تردید موثرند.

 ... را در بر می گیرد.  بزرگسال مورد اعتماد، محیط جامعه، رسانه، فضای مجازی و

پرورش تفکر »مولفه های  ویژگی دوم بر اساس این اسناد، توانایی تاثیرگذاری فرد بر محیط است.

استقالل از  تقویت»، «قدرت تصمیم گیری تقویت»، «قابلیت گفتگو تقویت»، «انتقادی ناظر به امر جنسی

نشان دهنده توانایی فرد در فراتر رفتن از « مسئولیت پذیریتقویت »و « مدیریت خودتقویت »، «دیگران

در میان مولفه های بیان شده، مولفه شرایط و اتخاذ تصمیمی مناسب برای حفظ سالمت جنسی خود است. 

های استقالل از دیگران و مسئولیت پذیری داللت بهتری بر توانایی تاثیرگذاری فرد بر محیط دارند؛ زیرا در 

ل از دیگران انتظار داریم در حالی که مجموع شرایط بیرونی فرد را به سمتی سوق می دهد، وی مولفه استقال

 .نمایددر برابر شرایط مقاومت  ،رای و عمل خود با استقالل بتواند با رجوع به اصول ارزشی ناظر به امر جنسی،

برای مسئول  وجهیباشد، اساسا  مقاومت در برابر شرایط و تاثیرگذاری نداشته اییتواناز سوی دیگر اگر فرد 

 وجود ندارد. ویدانستن 



 

 

های پشتیبان این اسناد قابل  فلسفهبا توجه به و نوع ارتباط آن ها با یکدیگر،  دو ویژگی بیان شده

در فلسفه عمل گرایی و نظریه های یادگیری اجتماعی،  ؛تاثیرپذیری فرد از محیطنخست،  تبیین است.

اجتماعی و بوم شناسی پیشگیری اجتماعی، محیط یک عامل اساسی در جریان تربیت و یادگیری  –شناختی 

در نظریه یادگیری اجتماعی، یادگیری در محیط اتفاق می افتد و یک رکن آن به شمار  ؛فرد لحاظ می گردد

اجتماعی نیز با می آید و کنترل محیط می تواند نقش موثری در تربیت فرد داشته باشد. در نظریه شناختی 

وجود افزودن عوامل شناختی، عوامل محیطی هم چنان یک رکن رفتار فرد به شمار می آید. تاکید این نظریه 

بر نقش الگوها در رفتار فرد و ایجاد الگوهای رفتاری مثبت برای تربیت افراد نشان دهنده تاثیر محیط بر افراد 

ساب و عملکرد، هم چنان عملکرد یعنی تثبیت رفتار را وابسته است. ضمن اینکه این نظریه با تمایز مفهوم اکت

به عوامل بیرونی می داند. مدل بوم شناسی اجتماعی پیشگیری نیز با تمرکز بر فرد و رابطه او با محیط اطراف 

در طی زمان به امر تربیت و یادگیری توجه می نماید که نشان دهنده تاثیر محیط بر جریان یادگیری و لزوم 

 ه و کنترل محیط است.توج

عالوه بر نظریه های یاد شده، فلسفه عمل گرایی نیز تاکید زیادی بر محیط و رابطه فرد با آن در 

همه جریان تربیت دارد. دیوئی متاثر از هگل، جدا کردن انسان از زمینه اجتماعی را نادرست می شمارد و 

آن ها در پدید آوردن حالت ها و گرایش ها، توانایی  زیرا همه» می داند؛نهادهای آموزشی  را نهادهای اجتماعی

تنها روان »( و تاکید می کند 1387نقیب زاده، «)و ناتوانی هایی که سازنده شخصیت آدمیانند، نقش دارندا ه

ترجمه عطاران «)شناسی متفاوت با یک گزارش زیست شناختی از رفتار، می تواند روان شناسی اجتماعی باشد

؛ یعنی رویارویی با شرایط و «وضعیت»از سوی دیگر، دیوئی انسان را همواره در  (109ص ، 1376و باقری، 

در فلسفه وی موید ارتباط دائمی انسان « تجربه»چگونگی های فرهنگی و اجتماعی می بیند و اساسا مفهوم 

روشن است با محیط است، به نحوی که هدف اندیشیدن در این دیدگاه، سازگاری با محیط عنوان می گردد. 

که در سازگاری، انسان از شرایط مقابل تاثیر می پذیرد. عالوه بر این، دیوئی در اصل تاثیر دو سویه، صراحتا از 

تاثیرپذیری انسان از شرایط خارجی سخن می گوید. شرایط خارجی شامل آن چه مربی انجام می دهد، روشی 

ردن او، اسباب، کتب، دستگاه ها و موادی که فرد که در اجرای امور به کار می برد، طرز برخورد و صحبت ک

استفاده می کند و مهم تر از همه وضعیت اجتماعی است که فرد در آن به فعالیت می پردازد)شریعتمداری، 

1393.) 

مقابل یکدیگر انسان، فرد و جامعه در فلسفه لیبرالیسم نیز با وجود تاکید بر فردباوری و خرد و آزادی 

و شخصیت او در ارتباط با جامعه شکل می گیرد؛ به  بلکه انسان موجودی اجتماعی است قرار نمی گیرند،

رسند که در واقع تشکیل دهنده  دون طرد یکدیگر در سنتزی به هم میجامعه پذیری و آزادی، ب» عبارت دیگر

حقق اهداف فلسفه لیبرالیسم و ت اینکه بنابراین با وجود .(263ص ، 1378بوردو، «)اصالت شخص انسان است

تمام  توسطر مفهوم آموزش تاکید ب، تاثیرپذیری فرد از محیط انکار نمی گردد. است آن مبتنی بر کنش فردی

؛ زیرا با آموزش انسان، می توان به اهداف اندیشه لیبرال مانند موید این امر استاندیشمندان فلسفه لیبرال 

یگران، دل بستگی به نوع دوستی سودمند و حد زدن بر احترام به آزادی دیگران، رعایت عدالت در ارتباط با د

 )همان(.خودپرستی خود و تعدیل خواسته های خود نایل شد



 

 

یین است. این مبنا نیز با توجه به نظریه های پشتیبان آن، قابل تب؛ بر محیط فرد گذاریتاثیردوم، 

توانایی اثرگذاری انسان ، عاملیتو بسط مفهوم جوه شناختی اجتماعی با افزودن و –بندورا در نظریه شناختی

و معتقد است انسان می تواند خارج از چارچوب تقویت رفتاری را بیاموزد.  بر محیط را به رسمیت می شناسد

 .ان را قابل پرورش عنوان می نمایدضمن این که وی، اراده در انس

محیط می نگرد و در نیز انسان را در وضعیت یعنی در کشاکش تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بر دیوئی 

این اصل نشان  بیان اصول ناظر به تجربه در اصل تاثیر بر تاثیر دو سویه عوامل درونی و بیرونی تاکید می کند.

 حیط و شکل گیری تجربه های وی است. دهنده نقش تاثیرگذار فرد در تعامل با م

فلسفه با معیار قرار دادن کنش پذیری فردی مفهومی اساسی در فلسفه لیبرالیسم است؛ زیرا این 

انسان در فرآیند شناخت و عمل، نه تنها انسان را صاحب خرد و آزاد عنوان کرده، بلکه تحقق اهداف فلسفه 

به عبارت دیگر در این فلسفه هم هدف و هم وسیله  لیبرالیسم را بر اساس کنش پذیری فردی ممکن می داند.

 ای به رسمیت شناختن توانایی تاثیرگذاری فرد بر محیط است.این به معن نیل به هر غایتی تلقی می گردد.

فرد و محیط در دو سطح  تاثیر متقابلهر دو سند بر این دو ویژگی انسان صحه می گذارند، اما 

نگریسته می شود؛ سطح نخست؛ پیش از حالت برانگیختگی جنسی، در این سطح فرد تا حد خوبی می تواند 

 ن دلیل با تقویت مهارت های مختلف می توانیم این انتظار را داشته باشیم کهخود را کنترل نماید، به همی

بر  فرد و محیط تاثیر و تاثرتعامل  پیش از رسیدن به نقطه آخر در فیلترهای قبلی متوقف گردد؛ از این رو

ثیرپذیری در این سطح به نفع فرد است، سطح دوم، در حالت برانگیختگی جنسی، در این حالت امکان تا یکدیگر

فرد از محیط به دلیل ویژگی های امر جنسی بسیار بیشتر از تاثیرگذاری از محیط است، به همین دلیل در 

فرد و محیط به نفع محیط رقم می خورد، با این وجود اراده و اختیار از انسان سلب نشده  تاثیر متقابلاین جا 

 وب محیط نگردد.و تا حد امکان تالش می نماییم فرد در این مرحله هم مغل

 در تربیت جنسی ایران آموزش و پرورش اسناد پشتیبان. مبانی انسان شناسی 2

 فصلدر در اسناد ایران بیش از مولفه های ناظر به تربیت جنسی با مبانی انسان شناختی مواجهیم. 

د. در این بخش تالش یاستخراج گرد ناظر به تربیت جنسیمولفه شش ، سناد ایرانپیش بر اساس داده های ا

ناظر به این مولفه ها استخراج گردد؛ از این رو برخی مولفه های انسان شناختی می گردد مبانی انسان شناسی 

مولفه های تربیت جنسی برآمده از اسناد  ؛ زیرارایج در دیدگاه اسالمی در این بخش ممکن است دیده نشود

نباید این مبانی مساوی مبانی انسان شناختی اسالمی تلقی ، داللت بر چنین مبنایی ندارند و منتخب پژوهش

 این مبانی عبارتند از: گردد.

 به رسمیت شناختن نیاز جنسی. 2-1

نخستین مبنای انسان شناسی که با توجه به مولفه های مستخرج از اسناد ایران به دست می آید، به 

 از میل یا غریزه دانستن آن انسان صرف نظررسمیت شناختن نیاز جنسی به عنوان یکی از نیازهای طبیعی 

، ناظر بر این مبنا است که یکی از ویژگی های عمومی انسان ها، «مهار و کنترل خویشتن»مولفه است. 

 برخورداری آن ها از نیاز جنسی است.



 

 

در اسناد ایران برای نیاز جنسی واژه های مختلفی بیان شده است. صرف نظر از این مساله در تمام 

برای امر جنسی انسان استفاده شده است، این صفت نشان دهنده طبیعی بودن و « طبیعی»ها، از صفت  آن

غیر ارادی بودن وجود این نیاز در انسان است؛ به همین دلیل، دلیلی برای ناپاک یا زشت شمردن این جنبه 

تربیت  حیات طیبه وله و معیار ر در نظام معیار اسالمی به عنوان وسیاز وجود انسان وجود ندارد. از سوی دیگ

با  حیات طیبه، امر جنسی به هیچ وجه ناپاک و بد تلقی نمی گردد. مراتب مقدماتی جنسی به عنوان یکی از

بیش از آن که  واژه های اسناد ایران ناظر به امر جنسی و رویکرد مواجهه با آن، این وجود مطالعه و بررسی

چنان  د به نیاز جنسی حکایت می کند،اسنان سی باشد، از نگاه منفی اینشان دهنده نوع نگاه مثبت به امر جن

نامیده و  «مهار»( در پژوهشی گفتمان اسناد ایران در خصوص تربیت جنسی را گفتمان 1395چه حاجی پور)

بخش واژه شناسی پژوهش حاضر در  .عنوان می نمایدنشان دهنده نگاه پلید و ناپاک به نیاز جنسی  آن را

  این امر است. موید نیز «مهار و کنترل خویشتن»و مولفه از جنسی مورد نی

به دلیل عدم تناسب با شان و اهداف  را ، ذات و نتایج عمل و تحریک جنسیبدبینی جنسی متافیزیکی

به دلیل کارکرد ویژه آن در تولید مثل و صرفا در ارتباط با جنس مخالف  شمرده شده، اما و پلید عالیه انسان بد

به  به دلیل کارکرد آن در تهییج افرادارزشی ابزاری دارد و  همو قالب ازدواج پذیرفته می شود. لذت جنسی 

 است، پذیرفته می شود. تولید مثل برقراری رابطه ای که نتیجه آن

ما را به چنین نگاهی به امر جنسی نزدیک نموده است؛ نگاهی  ،یمواجهه فعلی اسناد ما با امر جنس

که در آن امر جنسی به نوعی پلید شمرده شده و باید تا زمان ازدواج به عنوان تنها جایگاه مشروع پاسخگویی 

به این نیاز، بدون صحبت و آموزش، مهار و کنترل گردد. لذت جنسی نیز جایگاهی در نگاه فعلی اسناد ما به 

جنسی ندارد و تنها مساله مهم، ازدواج و تعریف نقش های مادری و پدری با توجه به کارکرد تولید مثل امر 

در این دیدگاه روابط جنسی  دارانه نزدیک نموده است.پرهیزمهمین مساله ما را به رویکرد تربیت جنسی  است.

و از دست دادن روابط خوب پس  خارج و پیش از ازدواج موجب احساس گناه، افسردگی، بیماری های مقاربتی

از ازدواج خواهد شد. تاکید بر نقش های زنانه و مردانه و پرورش آن ها، زهد اخالقی و دستورات مذهبی از 

 .اجزای اساسی این رویکرد تربیتی می باشد

ی دارانه زندگی انسان را در ارتباط با بعد جنسی با توجه به دو دوره مورد توجه قرار مپرهیزمرویکرد 

مربوط به دوران پیش از ازدواج و نیاز جنسی آن؛ اصل مورد پذیرش این رویکرد برای این دوران،   نخست،دهد. 

است و رابطه جنسی در این دوران غیرمناسب و غیراخالقی است. از این رو ارائه اطالعات در زمینه  پرهیزتنها 

 پرهیزو تنها  استنادرست ه جنسی زود هنگام، جوانان به رابط تشویق به دلیلرابطه جنسی، پیشگیری و ایدز 

مربوط به دوران پس از ازدواج و زمان پاسخگویی  دوم. و کف نفس در ارتباط با امر جنسی آموزش داده می شود

در این  ضمن این که این رویکرد ازدواج را تنها راه پاسخگویی به نیاز جنسی مطرح می کند. به نیاز جنسی؛

بنابراین نیاز است مواجهه ما با نیاز جنسی مطابق نظام دوران نیز فرد باید از ارزش های اخالقی پیروی کند. 

 معیار اسالمی و با توجه به مالحظات امروز روشن گردد.

 

 



 

 

 تفاوت ظرفیت های جنسیتیبه رسمیت شناختن . 2-2

سی بر اساس مولفه های به دست آمده از عمومی انسان ناظر به تربیت جنیکی دیگر از ویژگی های 

و « دانش جسمی و جنسیتی»اسناد ایران، تفاوت ظرفیت های جنسیتی است. این مبنا بر اساس مولفه های 

مواجهه اسناد ما با دوران بلوغ دانش  قابل تبیین است.« توجه به مالحظات فرهنگی و نظام معیار اسالمی»

 .آموزان به صورت جنسیتی، بیش از هر چیز مبتنی بر مالحظات فرهنگی و نظام معیار اسالمی است

به شمار می آید.  حوزه تربیت جنسی در اسناد ایراننظام معیار اسالمی اصلی ترین مالحظه فرهنگی  

با توجه به نظام معیار اسالمی، همه انسان ها در عین برابری در آفرینش، با یکدیگر تفاوت هایی دارند. چنان 

همه »چه یکی از مبانی انسان شناسی در سند مبانی نظری تحول بنیادین به بیان این مطلب می پردازد که: 

مبتنی بر این مبنا می توان «. تکالیف عادالنه برخوردارند انسان ها، بر حسب آفرینش برابرند و از حقوق و

 گفت:

، همه انسان ها در آفرینش از یک اصل)آدم و حوا( هستند و هیچ یک در آفرینش بر دیگری نخست 

 برتری ندارد. 

، برابری در آفرینش به معنای عدم وجود تفاوت های طبیعی مانند نژادی، جنسی، وراثتی یا قومی دوم

 سان ها نیست، بلکه انسان ها در عین وجود این تفاوت ها با یکدیگر برابرند.میان ان

، برابری انسان ها به معنای یکسان بودن آن ها از لحاظ حقوق و تکالیف نیست، بلکه تفاوت های سوم 

طبیعی، ظرفیت های مختلف افراد و تالش متفاوت افراد تعیین کننده حقوق و تکالیف به طور عادالنه 

 (. 63سند مبانی نظری تحول بنیادین، صاست)

بر این اساس، یکی از تفاوت های طبیعی موجود میان انسان ها در عین برابری در آفرینش، تفاوت 

تفاوت های جسمانی و  باید های جنسی است؛ از این رو در عین در نظر گرفتن استلزامات برابری زن و مرد،

به رسمیت شناخته شده و در تربیت جنسی لحاظ  ( 1385و دیگران،  1روانی اثبات شده میان زن و مرد)ماسن

تفاوت های بیان شده موجب ایجاد تفاوت در نقش های محول شده به زنان و مردان می گردد؛ به عنوان گردد. 

نمونه، یکی از نقش های مهم برای زن، نقش مادری و برای مرد، نقش پدری است، تربیت صحیح جنسی 

در کنار توجه به نقاط اشتراک زن و مرد در ارتباط با امر جنسی، آن ها را برای نقاط تفاوت اقتضاء می کند 

شان در ارتباط با امر جنسی و حوزه های مربوط به نقش جنسیتی آماده نماییم. بنابراین زن ضمن شناخت 

د، مرد نیز ضمن خود در رابطه جنسی، ویژگی های طرف مقابل به عنوان مرد را شناخته و مراعات می نمای

شناخت خود، تفاوت ویژگی های زن با خود را به رسمیت شناخته و رعایت می کند. این مساله موجب تفاهم 

زن و مرد در ارتباط جنسی و رضایت زناشویی می گردد. از سوی دیگر یکی از پیامدهای مهم مرتبط با امر 

یز ضمن اشتراک زن و مرد در انسانیت، به واسطه جنسی، به بارداری و فرزندآوری باز می گردد. در این مهم ن

در  اشتراکتفاوت های موجود در ساختار فیزیکی و روانی آن ها، ذیل نقش جنسیتی پدر و مادر، ضمن 

این نقش  اجرای وظایفی مانند محبت و توجه به کودک، ایجاد امنیت روانی در محیط خانواده، تفاوت هایی در
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به عنوان نمونه مادر با شیردهی و حضور کافی و با کیفیت در  چشم می خورد. ها برای تربیت بهتر کودک به

کنار کودک در اجرای این نقش ها تالش می نماید، در حالی که ممکن است پدر، ضمن محبت به کودک با 

بنابراین تفاوت نقش های جنسیتی ممکن است  محبت به مادر و کمک به وی در این جهت تالش نماید.

 عث ایجاد نقش های متفاوت نگردد، بلکه موجب تفاوت در تحقق وظایف مشترک گردد.همواره با

 . کرامت2-3

و راهبردهای حیا، « حفظ کرامت نفس»مبنای کرامت بیان کننده ارزش ذاتی انسان است. مولفه 

اسالمی از کرامت انسان به علت پشتیبانی نظام معیار عفاف، تقوا داللت بر ارزش و کرامت نفس انسان دارند. 

 یکی از مبانی انسان شناختی اساسی است.، اسناد ایران

کرامت انسان به واسطه  .1خداوند در قرآن کریم بر اعطا کرامت و فضیلت به انسان تاکید نموده است

مقام خلیفه اللهی اوست؛ زیرا جانشین موجودی کریم، کریم است، به همین دلیل اگر انسان از مقام جانشینی 

خداوند تنزل یابد، کرامت خود را از دست می دهد. در واقع انسان برخوردار از کرامت ذاتی، در ارتباط با کرامت 

 .2ام خلیفه اللهی و کرامت، یا در غیر جانشینی خداوند و مقام حیوانیاز دو وضعیت برخوردار است؛ یا در مق

، «کرامت، ناظر به شرافت ذاتی شی ء است که ویژه اوست و مقایسه با غیر در آن لحاظ نمی شود»

اما فضیلت که رکن اصلی آن مقایسه با دیگری است به معنای برتری انسان بر دیگر موجودات به واسطه بیشتر 

زی که دیگر موجودات دارند و یا اساسا داشتن چیزهایی ست که دیگر موجودات از آن بی بهره داشتن چی

(. چنان چه خداوند نوع انسان را به گونه ای آفریده است که نسبت به سایر 262، ص 1392اند)جوادی آملی، 

 .موجودات از مزایای بیشتری نظیر عقل و آزادی برخوردار است

؛ به همین و می تواند از دست رود به معنای همیشگی بودن آن نیست نساندر ا ذاتی بودن کرامت 

به واسطه ی سعی و تالش انسان می تواند  از سوی دیگربر حفظ کرامت انسانی تاکید می گردد.  همواره دلیل

قوا ارتقا یابد. این نوع کرامت که حاصل تالش انسان در پرتو ایمان و عمل صالح و ت کرامت به مراتب باالتر

 (.61است، کرامت اکتسابی نامیده می شود)سند مبانی نظری تحول بنیادین، ص 

مبنای کرامت در ارتباط با امر جنسی بدین معناست که انسان دارای نیاز جنسی، از جانب خداوند 

 کریم معرفی شده و به واسطه داشتن توانایی هایی چون تفکر و تعقل، آزادی، اراده و اختیار نسبت به سایر

موجودات از جایگاه برتری برخودار است. بنابراین از انسان دارای این توانایی ها انتظار می رود در مواجهه با 

امر جنسی رفتاری متفاوت داشته باشد. این رفتار در وهله نخست باید متضمن حفظ کرامت ذاتی باشد که 

ر به فکر و عمل در خصوص این نیاز لحاظ عقالنی ناظ دینی و خداوند به انسان عطا کرده است. یعنی الزامات

در مولفه های برآمده از اسناد ایران به صورت مهار و کنترل  نفس در ارتباط با امر جنسی گردد. حفظ کرامت

 .معرفی شده استنیاز جنسی 
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امکان دست یابی انسان به مراتب باالتری از کرامت وجود دارد که وابسته به ایمان و  از سوی دیگر 

مالحظات  با این که .نامیده می شود« کرامت اکتسابی»و به همین دلیل،  عمل فرد در نظام معیار اسالمی است

خص نیست، اما وجود ر جنسی در اسناد ایران مشناظر به دست یابی انسان به کرامت اکتسابی در ارتباط با ام

در مرتبه کرامت  مفاهیمی چون حیا، عفاف، تقوا، خویشتن داری، مهار، کنترل مثبت و منفی در اسناد ایران

حفظ و نگهداری خود در پرهیز از انجام دادن اعمال موجب تحریک نشان دهنده تاکید این اسناد بر  اکتسابی

ام تحریک جنسی است. عالوه بر این در مفهوم ر هنگجنسی و حفظ و نگهداری خود در دوری از فعل حرام د

بیرونی می تواند خود شخص، دیگران،  ناظرحیا بر درک حضور ناظر بیرونی تاکید می گردد. بیان شد که 

می توان در سطح اول  در این مفهوم، ناظرین توجه به طیففرشتگان، پیامبران و امامان و خداوند باشد. با 

یا را با توجه به درک نظارت دیگران در وجود متربی پرورش داد و در مرحله کرامت برای حفظ کرامت نفس، ح

 اکتسابی، متربی را قادر ساخت با توجه به درک نظارت دائمی خداوند بر اعمال وی، نفس خود را مهار نماید.

رت و نظارت مفاهیم انتزاعی نظانکته مهم در این خصوص، توجه به توانایی متربی در سنین مختلف در درک 

 خداوند، فرشتگان و پیامبران و امامان است. 

 اختیار اراده و. 2-4

یکی دیگر از ویژگی های عمومی انسان در تربیت جنسی که با توجه به مولفه های برآمده از اسناد 

، «خویشتنکنترل و مهار »ایران به دست می آید، برخورداری انسان از قدرت اراده و اختیار است. مولفه های 

موید برخورداری انسان از قدرت اراده و اختیار « مسئولیت پذیریتقویت »و « مهارت تصمیم گیریتقویت »

است؛ زیرا در هر سه مولفه با به رسمیت شناختن توانایی اراده و اختیار در انسان می توان انتظار داشت فرد 

و دیگری مسئولیت پذیر باشد. در غیر این صورت نفس خود را مهار کرده، تصمیم درست بگیرد و در برابر خود 

بدون بهره مندی انسان از قدرت اختیار، واکنش انسان در مواجهه با نیاز جنسی دو حالت بیشتر نخواهد داشت 

و در هر دو حال نمی توان انتظار دیگری غیر از آن چه محقق شده است، از فرد داشته باشیم؛ نخست؛ مبارزه 

به نظر می رسد با جنسی در هر موقعیتی، دوم، پاسخ دائمی به نیاز جنسی در هر موقعیتی. و مهار دائمی نیاز 

نفس در ارتباط با امر جنسی است؛ توجه به مولفه های اسناد ایران، تنها کارکرد اراده و اختیار در انسان، مهار 

 چرا که تنها مسیر پیش روی نیاز جنسی مطابق این اسناد، خویشتن داری است.

که خداوند به انسان داده است و زمینه مسئولیت و تکلیف در  یکی از امتیازاتی استزادی و اختیار آ 

، بنابراین با این که 2و بر انتخاب گری او تاکید می نماید 1قرآن بر آزادی انسان تصریح می کند» انسان است.

توجهی بر وجود انسان دارند... ولی این در نظام هستی و به اذن خداوند هم شرایط وراثتی و محیطی آثار قابل 

  (.64-65سند مبانی نظری تحول بنیادین، صص «)امور به هیچ وجه نافی اختیار و اراده آدمی نیستند

آزادی و اختیار در انتخاب و عمل به محدوده خاصی از زندگی انسان مربوط نمی شود، بلکه تمام ابعاد 

گیرد. بنابراین در این محدوده نیز انسان مسئول انتخاب ها و اعمال وجود او از جمله بعد جنسی را در بر می 

از سوی دیگر این مبنا، انسان را از حیث . خویش بوده، انتخاب ها و اعمال درست و غلط معنا پیدا می کند
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امل آزادی و اجبار در جایی میان این دو قرار می دهد، یعنی انسان به طور کامل آزاد نیست و عواملی مانند عو

محیطی، وراثتی بر او تاثیر می گذارند. یکی از عوامل محیطی مهم در زمان حاضر مربوط به گسترش فناوری 

اطالعات و سرعت و سهولت در عبور از مرزهای مکانی و زمانی با دسترسی به اینترنت و اطالعات گوناگون از 

رد مخاطب این اطالعات، آموزشی در منابع معتبر و نامعتبر در حیطه جنسی است. این در حالی است که ف

جهت تشخیص اعتبار منابع یا اطالعات مزبور ندیده است. با این وجود، این مبنا در سوی دیگر نداشتن آزادی 

کامل، از سلب نشدن اختیار انسان توسط شرایط سخن می گوید. یعنی انسان این توانایی را دارد در موقعیتی 

ستان یا شرایط طبیعی فرد در ارتباط با نیاز جنسی و ضعف او در مقابل این که همه شرایط اعم از محیطی، دو

 نیاز او را تحت فشار قرار می دهند، با استفاده از توانایی های خود تصمیم درست بگیرد و به آن عمل کند. 

البته به نظر می رسد چنین انتخاب ها و عمل هایی زمانی ممکن است که فرد مراحل قبل را به 

ی طی کرده باشد. یعنی عقل در ادراکات نظری و عملی و التزام عملی مسیر صحیح را طی کرده باشد. درست

از سوی دیگر باید آگاهی ها و توانایی های الزم در جهت تربیت جنسی به او داده شده باشد. در غیر این 

ندارد، نمی  زش های خوداهداف و باورها و ارشناخت واقعی از خود، نیاز جنسی خود، صورت از انسانی که 

بار تصمیم گیری  انتظار داشت در موقعیت های دشوار تصمیم درستی بگیرد. به عبارت دیگر نباید تمام توان

 را بر روی دوش حلقه آخر گذاشت. سهم اشتباه و

 بر یکدیگر تاثیر متقابل فرد و محیط. 2-5

 گیرد:مورد توجه قرار می در این مبنا دو ویژگی انسان در دو سطح 

 است. مولفه «تاثیرپذیری انسان از محیط»ویژگی اول بر اساس این اسناد آموزش و پرورش ایران،  

اتصاف « شدت»با توجه به واژه شناسی نیاز جنسی در اسناد ایران، به صفت « به رسمیت شناختن نیاز جنسی»

تاثیرگذار بر انسان در تربیت گی های امر جنسی از شرایط درونی رد، به همین دلیل می توان گفت ویژدا

در وجه مالحظات  «نظام معیار اسالمی تاکید بر توجه به مالحظات فرهنگی و» جنسی است. عالوه بر این مولفه

بر  این مولفه وجود داللت این بافرهنگی از تاثیرپذیری انسان از فرهنگی محیط خود حکایت می کند. 

 مالحظات ندارد؛ زیرا در این مولفه صرفا توجه بهتاثیرپذیری انسان از شرایط، داللت چندان قوی بر این امر 

، بدون آن که انتظار داشته باشیم تاکید بر نظام معیار اسالمی ناظر به امر جنسی دیده شده است فرهنگی و

 . ی از تاثیرات آن ها باشدفرد بتواند به ارزیابی مالحظات بپردازد و متوجه تاثیرپذیر

انسان، به دلیل نیازمندی یا کمال جویی و به لحاظ ساختار شخصیت، موجودی اجتماعی »

(؛ از این رو هویت او یعنی بینش، نگرش، کنش و منش انسان تا 70مبانی نظری تحول بنیادین، ص «)است

می گیرد. توجه به مالحظات فرهنگی  حد قابل توجهی متاثر از نظام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجتماع شکل

در ارتباط با امر جنسی به جهت تاثیری است که این عوامل می تواند بر کیفیت تربیت جنسی داشته باشد. 

توجه به این مالحظات همواره به معنای نقش منفی آن ها در امر تربیت نیست، بلکه می تواند تاکید بر نقش 

 تربیت جنسی انسان باشد. مثبت و سازنده ی عوامل بیرونی در 



 

 

در توضیح این مبنا باید گفت، برخورداری انسان از استعدادهای فراوان به معنای نبود محدودیت ها 

و خطرات بیرونی و درونی برای انسان نیست. همان طور که انسان تالش می کند با استفاده و پرورش استعدادها 

مختلف رو به رو است)سند مبانی نظری تحول بنیادین،  موجبات رشد خود را فراهم کند، با محدودیت های

خواست انسان از جمله در مورد « شدت»(. به عنوان نمونه تعریف و تحلیل واژه شهوت نشان از کیفیت 69ص 

میل جنسی است، خود این امر زمینه ساز محدودیتی درونی برای انسان باشد؛ چرا که با وجود راه هایی برای 

 اثیرپذیری انسان از این مساله امری ناگزیر است.کنترل این امر، ت

حفظ کرامت ». مولفه های است «توانایی انسان در مقاومت در برابر شرایط»ویژگی دوم ناظر به 

نشان دهنده توانایی انسان « مسئولیت پذیری»و « قدرت تصمیم گیری»، «مهار و کنترل خویشتن»، «نفس

ته باید توجه نمود در اسناد ایران، ارتباط فرد و محیط در خصوص امر در مقاومت در برابر شرایط هستند. الب

جنسی مورد بررسی قرار نمی گیرد تا بتوان بر اساس آن از کیفیت تاثیرگذاری انسان بر شرایط سخن گفت، 

رایطی در تمام مولفه های برآمده از اسناد ایران، تنها انتظار ما این است که متربی بتواند نفس خود را در هر ش

مهار نماید و ارتباط این راهکار با سالمت جنسی و داده های علمی روشن نیست. بنابراین این مبنا با توجه به 

 اسناد ایران، مولفه نحیف و ضعیفی تلقی می گردد.

انسان، به »بر این مبنا صحه گذاشته و بیان می کند:  70سند مبانی نظری تحول بنیادین در صفحه 

ا کمال جویی و به لحاظ ساختار شخصیت، موجودی اجتماعی است و هویت او تا حد قابل دلیل نیازمندی ی

توجهی)به خصوص در آغاز زندگی( در عرصه زندگی اجتماعی ساخته و پرداخته می شود. یعنی بینش، گرایش، 

به آن پایه  کنش و منش انسان از نظام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجتماع تاثیر می پذیرد، هر چند این تاثیر

نیست که او را به صورت تابعی مطلق از وضع محیط اجتماعی در آورد؛ بنابراین هم باید شرایط اجتماعی را به 

مثابه عاملی بسیار موثر بر شخصیت و نحوه زندگی افراد در نظر بگیریم و هم می توان با تکیه بر اراده فردی 

 «.در برابر این تاثیر اجتماعی مقاومت کرد

 در اسناد ایران نیز فرد و محیط تاثیر متقابلسند بر این دو ویژگی انسان صحه می گذارند، اما  هر دو

با توجه به در دو سطح نگریسته می شود؛ سطح نخست؛ پیش از حالت برانگیختگی جنسی، در این سطح 

جب برانگیختگی هر گونه سخن یا اشاره به امر جنسی مو ،گفتمان سکوت و ممنوعیت حاکم ناظر به امر جنسی

است، از این رو برخالف اسناد بین المللی در این سطح محیط بر فرد غالب است، زیرا به محض اشاره به امر 

فرد و محیط در این سطح سی تشویق می شود، بنابراین تاثیر متقابل جنسی فرد تحریک شده و به رابطه جن

تنها راهکار و امر ارائه شده مبتنی ر این حالت سطح دوم، در حالت برانگیختگی جنسی، د به نفع محیط است.

بر کنترل و مهار خود است، از این رو در این سطح یعنی در حالتی که اراده و اختیار فرد در ارتباط با امر 

 است. فردفرد و محیط در این سطح به نفع  تاثیر متقابلجنسی دچار اختالل است، انتظار کامل از فرد داریم و 

در  شناختی تربیت جنسی بر اساس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایرانمبانی انسان 

 آمده است: (1-4)صفحه بعدجدول 

 



 

 

 

 (: مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران1-4جدول)

 اسناد  مبانی انسان شناختی پشتیبان

 بین المللی
آموزش و  اسنادپشتیبان  ان شناختیانسمبانی 

 ایران پرورش
 

 ذو ابعاد بودن وجود انسان  -

به رسمیت شناختن نیاز جنسی به عنوان  -

 نیاز انسانی 

 جنسی لذتبه رسمیت شناختن  -

در « تفاوت»به رسمیت شناختن مفهوم  -

 ارتباط با امر جنسی

 ارزش ذاتی انسان -

به رسمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی  -

 در انسان

 اختیار اراده و -

 بر یکدیگرفرد و محیط  تاثیر متقابل -

 
 به رسمیت شناختن نیاز جنسی -

 ییتبه رسمیت شناختن تفاوت های جنس -

 کرامت -

 اراده و اختیار -

 بر یکدیگر فرد و محیط تاثیر متقابل -

 

اسناد بین المللی و اسناد پشتیبان مبانی انسان شناختی تربیت جنسی  یتطبیقبررسی  .3

 آموزش و پرورش ایران

مبانی  یتطبیق بررسی به دنبال پاسخ گویی به بخش دوم سوال سوم پژوهش یعنی در این بخش

این که نمی توان در مورد با توجه به  انسان شناختی به دست آمده از اسناد بین المللی و اسناد ایران هستیم.

کدام از مبانی مشترک مبانی انسان شناختی از کمرنگ یا پررنگ بودن مبانی سخن گفت، در این بخش، هر 

در اسناد به طور ویژه به طور تطبیقی در اسناد بررسی می گردد و در نهایت در مورد مبانی غائب در اسناد 

الزم به ذکر است در این بخش بررسی تطبیقی روی مبانی انسان شناختی  ایران توضیحاتی ارائه می گردد.

این رو نباید مبانی انسان شناختی اسناد ایران مساوی مبانی  است؛ از ایرانو اسناد  بین المللیپشتیبان اسناد 

 انسان شناختی اسالمی ناظر به تربیت جنسی تلقی گردد.

 به رسمیت شناختن نیاز جنسی / نیاز جنسی به عنوان نیاز انسانی به رسمیت شناختن. 3-1

مبنای به دست آمده بر اساس اسناد بین المللی و اسناد ایران ناظر به رسمیت شناختن نیاز  خستینن

نیاز جنسی در اسناد بین المللی در وهله نخست به عنوان یک جنبه طبیعی، سالم و  جنسی در انسان است.

به عنوان یک واقعیت در ارتباط با امر جنسی « لذت»نرمال وجود انسان معرفی می گردد و در وهله بعد مفهوم 

؛ یعنی هدف تجویز امر جنسی نیست، بلکه هدف توصیف لذت جنسی در انسان به رسمیت شناخته می شود



 

 

های موجود در اوست. به گونه ای که با توجه به این اسناد می توان گفت، نوع نگاه  تواناییبه عنوان یکی از 

 ند.به امر جنسی از متافیزیک خوش بینانه جنسی پیروی می ک

تحلیل این واژه ها و رویکرد  ا واژه های مختلفی معرفی گردیده است.در اسناد ایران، نیاز جنسی ب

نیاز جنسی در چهارچوب متافیزیک بدبینانه جنسی دهنده به رسمیت شناختن مواجهه اسناد با هر کدام نشان 

این نیاز با  دلیل عدم تناسببه  است؛ یعنی در عین به رسمیت شناختن و ضرورت پاسخگویی به نیاز جنسی،

علت اصلی پذیرش و پاسخ گویی به آن به کارکرد ویژه آن در تولیدمثل باز می  ،شان و مقام واالی انسانی

، به صورت ابزاری داردگردد. لذت جنسی نیز با توجه به نقش انگیزشی که در تهییج افراد به تولید مثل 

جهت تعیین ضابطه برای مهار نیاز جنسی مگر در صورت  از سوی دیگر تمام تالش در پذیرفته می شود.

 ضرورت است، که حد ضرورت در این نگاه، رابطه دو جنس مخالف در قالب ازدواج است.

با روشن شدن نوع نگاه اسناد به نیاز جنسی، تذکر این مهم ضروری است که تبعیت از متافیزیک 

قلمداد گردد، چنان چه در فصل دوم بیان  تربیت جنسیاسناد بین المللی  تبعیت ازخوش بینانه نباید مساوی 

گردید، رویکردهای تربیت جنسی مطرح ذیل هر کدام از این نوع نگاه به امر جنسی می تواند در طیفی قرار 

-گیرند، بنابراین می توان ضمن داشتن نگاه مثبت و خوش بینانه به امر جنسی، آن را تنها در الگوی زنانه

  مردانه و در قالب ازدواج به رسمیت شناخت.

به رسمیت شناختن تفاوت  / هوم تفاوت در ارتباط با امر جنسیبه رسمیت شناختن مف. 3-2

 ای جنسیتیه

یکی دیگر از مبانی به دست آمده در اسناد، به مفهوم تفاوت در ارتباط با امر جنسی اشاره می کند. 

اتکاء دارد؛ بدین معنا که در این اسناد، مفهوم « ارزش ذاتی انسان»ر مبنای مفهوم تفاوت در اسناد بین المللی ب

تفاوت و احترام به تفاوت ها مبتنی بر ارزشی است که ذاتا برای انسان ها قائل است؛ به همین دلیل انسان ها 

کمیت و کیفیت امر شایسته احترام و با یکدیگر برابرند. با توجه به این مطلب، تفاوت های افراد در ارتباط با 

در مورد تفاوت های ناظر به جنسیت نیز، اصل  جنسی به رسمیت شمرده شده و مورد احترام قرار می گیرد.

تفاوت های واقعی موجود  در مورد برخی ارزش و برابری زن و مرد در ارتباط با امر جنسی است، مگر ،اولیه

از  باید مالحظات ویژه آن در نظر گرفته شود.مرد)تفاوت های موجود در ویژگی ها و آثار بلوغ( که میان زن و 

این رو تفاوت های برآمده از فرهنگ های مختلف به عنوان کلیشه های جنسیتی شناخته شده و مردود اعالم 

 می گردد.

اتی انسان)چه زن و چه مرد(، با در اسناد ایران ضمن اشاره به برابری انسان ها در آفرینش و کرامت ذ

توجه به حاکمیت نظام معیار اسالمی بر امر جنسی، تفاوت در ارتباط با کیفیت امر جنسی به هیچ وجه به 

حظات خاص آن مجاز رسمیت شناخته نمی شود و ارتباط جنسی تنها میان دو جنس مخالف و با ضوابط و مال

 تفاوت های جنسیتیبه امر جنسی در اسناد ایران مسکوت است. اعالم می شود. در مورد تفاوت های کمی ناظر 

 تکالیف افراد باید حقوق و ؛ بدین معنا کهمورد توجه قرار می گیرنددر جهت تحقق عدالت  نیز در اسناد ایران

تفاوت هایی که نظام معیار اسالمی و فرهنگ ایران میان  و باشد و خصوصیات افراد سطح توانایی متناسب با

 می کند، به رسمیت شناخته می شود. س زن و مرد لحاظدو جن



 

 

تفاوت افراد در بخش کمی ناظر به امر جنسی با توجه به نظام معیار اسالمی قابل پذیرش است، اما 

اظهارات جنسیتی به دلیل تقابل با نظام معیار اسالمی به هیچ وجه  فراد در گرایش های جنسی وتفاوت های ا

، تا بخشی از معنای مورد نظر این اسناد می گردد. در مورد تفاوت های جنسیتی نیزقابل پذیرش نبوده و رد 

همراهی مشکل ایجاد نمی نماید؛ زیرا در نگاه اسالمی نیز زن و مرد در ارزش انسانی با یکدیگر برابرند، مبتنی 

ن المللی، ضمن به بر تفاوت های میان ایشان، نقش ها و تکالیف آنان با یکدیگر متفاوت است، در اسناد بی

رسمیت شناختن ارزش انسان و برابری جنسیتی در تمام عرصه ها، تفاوت های جسمی و روانی واقعی ناظر به 

بلوغ در مورد زن و مرد پذیرفته شده است. از سوی دیگر چنان چه در سند آمریکا می بینیم، مفهوم نقش 

دانش آموزان روشن گردد، در حالی که در این های جنسیتی و حدود آن یکی از مواردی است که باید برای 

و نمی توان گفت به نقش های جنسیتی قائل  زمینه سند یونسکو همواره بر برابری جنسیتی تاکید می نماید

جنسیتی با ما بنابراین به نظر می رسد سند آمریکا در کلیت به رسمیت شناختن تفاوت نقش های  .است

مواضع سند یونسکو در این حوزه سازگاری کامل با نظام معیار اسالمی همراهی بیشتری دارد، در حالی که 

  ندارد.

 کرامت / ارزش ذاتی انسان. 3-3

مبنای به دست آمده از مولفه های اسناد بین المللی در تربیت جنسی از ارزش ذاتی انسان مبتنی بر 

(، 2011م مطابق گزارش جونز)فلسفه لیبرالیسم و اومانیسم حکایت می کند. ضمن اینکه پیش از این دیدی

آموزش جنسی جامع یکی از برنامه هایی است که ذیل رویکرد لیبرال قرار می گیرد و وام دار مفاهیم کلیدی 

انسان از ارزش ذاتی برخوردار است، اما ارزش ذاتی انسان در ارتباط با امری این رویکرد است. در این دیدگاه 

ارزش های ناظر به امر جنسی توسط  یل نقطه آخر هم خود انسان است وفراتر نگریسته نمی شود، به همین دل

 خود او تعیین می گردد.

عنایت ویژه » ،در این مبنا در اسناد ایران، مبنای به دست آمده از کرامت ذاتی انسان حکایت می کند.

 ویژگی معنای به خصوص این در ذاتی تعبیر ،البتهخداوند به همه انسان ها، کرامتی خداداد و ذاتی است)

 این از استفاده حسن با تواند می آدمی ولی برخوردار است (است کرامت نوع این اکتسابی غیر و خدادادی

مزایای اعطایی به مقام خلیفه اهلل دست یابد و مسجود فرشتگان گردد و می تواند با انتخاب نادرست  و امکانات

ت بدهد، چنان چه برخی آیات قرآن حکایت از آن دارد خود چنان عمل کند که همین کرامت خداداد را از دس

( یا برخی بدترین جنبنده نام گرفته اند)انفال: 179که گروهی از انسان ها از چهارپایان بدترند)اعراف: 

 .(61-62سند مبانی نظری تحول بنیادین، ص («)22

« ارزش ذاتی انسان»مبنای می توان گفت نبض تفاوت های موجود اسناد بین المللی و اسناد ایران در 

تفاوت ارزش انسان در اسناد بین المللی و کرامت انسان در اسناد ایران به منبع اعطاء آن  می زند؛« کرامت»یا 

باز می گردد؛ در فلسفه لیبرالیسم، اصالت با انسان است و ارزش ذاتی انسان قائم به وی و تحت هیچ شرایطی 

، به رویکرد اسالمی، کرامت انسان از جانب خداوند به وی اعطاء شده از وی سلب نمی شود، در حالی که در

و در صورت عدم  همین دلیل ارزش های انسان ناظر به امر جنسی در ارتباط با امر فراتری تعریف می گردد

بنابراین می توان گفت در . ، قابل از دست رفتن استرعایت مالحظات تعیین شده در حفظ کرامت نفس



 

 

می، کرامت نفس به منزله موقعیتی است که در صورت عدم رعایت ضوابط مربوط به آن، از انسان رویکرد اسال

مبنای اسالمی، انسان پیش از هر چیز در برابر موقعیتی که دارد، مسئول است، به بر اساس .شود سلب می 

ای حفظ کرامت مانند حیا، عفت و تقوا و پرورش توانایی کنترل و مهار خویشتن بری مفاهیمهمین دلیل 

 . در ارتباط با امر جنسی مطرح استانسانی 

مبتنی بر تفاوت بنیادین در مورد ارزش و کرامت انسان، رویکرد مواجهه اسناد با امر جنسی متفاوت 

در  مواجهه با انسان حق مدارانه است،است. در رویکرد لیبرالیستی و پراگماتیستی حاکم بر اسناد بین المللی، 

از  رویکرد اسالمی کرامت اعطاء شده به انسان مشروط به حفظ آن با رعایت ضوابط تعیین شدهصورتی که در 

با این وجود، یک نقطه اشتراک حداقلی میان  اساسا انسان مکلف است. و می توان گفتاست،  جانب خداوند

ر سوی دیگر، این دو دیده می شود؛ در فلسفه لیبرالیسم، سود انسان محور سنجش امور قرار می گیرد. د

خداوند به عنوان خالق انسان و آگاه به حقیقت وجود انسان، آموزه های به حقی در جهت مصلحت انسان صادر 

 ت، بنابراین می توان مصلحت انسان را در عمل به احکام اسالمی نشان داد.کرده اس

 . اراده و اختیار3-4

یکی از مبانی مشترک در اسناد بین المللی و اسناد ایران ناظر به وجود اراده و اختیار در انسان در 

البته در خصوص هر کدام از اسناد، ذکر یک نکته ضروری است؛ در مورد اسناد بین ارتباط با امر جنسی است. 

د گرچه جایگاه وثیقی در میان مولفه المللی تذکر این نکته ضروری است که مفهوم اراده و اختیار در این اسنا

فارغ از تاثیر گذاری شرایط های تربیت جنسی و نقش پررنگی در عمل افراد در حیطه عملکرد جنسی دارد، اما 

 بر انسان نیست.

در اسناد ایران نیز، اراده و اختیار انسان در ارتباط با امر جنسی به رسمیت شناخته می شود، به حدی 

مربوط نکته قابل تذکر در اسناد ایران در تمام موقعیت ها بتواند خود را مهار و کنترل نماید.  که انتظار می رود

مولفه  ، در حالی کهبه کمرنگ بودن این مولفه در مجموعه مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد ایران است

حکایت می کند، امری از توانایی صددرصدی فرد در غلبه بر شرایط و نفس خود « مهار و کنترل خویشتن»

به نظر می رسد، هدف نهایی در تربیت جنسی مدنظر اسناد . که با واقعیت های نیاز جنسی همخوانی ندارد

ایران، مهار و کنترل خود است، اما فرآیند تحقق آن در موقعیت های عملی که دانش آموز با آن مواجه است، 

به  راه رسیدن»از « هدف»تفکیک ایران، ر اسناد بنابراین یکی از ضروریات تربیت جنسی د روشن نیست.

این نکته خللی به تربیت جنسی به عنوان یکی از مراتب مقدماتی حیات طیبه  است. در تربیت جنسی« هدف

وارد نمی کند، یعنی در عین این که هدف غایی تربیت در هر کدام از ساحات تربیت، قرب الهی تعریف می 

 گردد، ضروری است هدفی برای روشن شدن مسیر راه تربیت جنسی با توجه به ویژگی های آن تعیین گردد.

عنوان نمونه روشن گردد منظور از سالمت جنسی در دوره های مختلف زندگی دانش آموزان به چه معناست به 

 .(نظیر کاری که در ساحات دیگر تربیت صورت گرفته استاز چه معیارهایی برخوردار است) و

 

 



 

 

 بر یکدیگرفرد و محیط  تاثیر متقابل. 3-5

مبنای انسان شناختی که در اسناد بین المللی و اسناد ایران مشترک است، ناظر به تاثیرپذیری  آخرین

تاثیر و اسناد آموزش و پرورش ایران از این مبنا در اسناد بین المللی و تاثیرگذاری فرد نسبت به محیط است. 

حیط حکایت کرده و در دو سطح فرد و محیط و به عبارتی تاثیرپذیری فرد از محیط و تاثیر وی بر م متقابل

نگریسته می شود و در هر دو سطح، نتیجه به دست آمده از اسناد مخالف یکدیگر است؛ در سطح نخست یعنی 

حالت پیش از برانگیختگی، اسناد بین المللی با تقویت مولفه های مربوط تالش می نمایند فرد بتواند پیش از 

 تاثیر متقابلبه عبارتی  متوقف گردد، ی و برقراری ارتباط جنسییعنی حالت برانگیختگ رسیدن به نقطه آخر

فرد و محیط به نفع محیط است، در حالی که در اسناد ایران، در این مرحله هر گونه سخن گفتن یا اشاره به 

، از این رو در این انگاشته می شودتحریک و تشویق شخص به عمل جنسی موجب امر جنسی ممنوع است و 

 به نفع محیط حکایت می کنند. بر یکدیگر فرد و محیط تاثیر متقابل درد ایران مرحله، اسنا

در سطح دوم، یعنی زمانی که فرد در حالت برانگیختگی قرار دارد، در اسناد بین المللی، جهت این 

نیز  به نفع محیط تغییر می کند، با این وجود به دلیل وجود اراده و اختیار در انسان، در این مرحله ارتباط

امکان هایی به فرد ارائه می گردد تا بتواند خود را حفظ نماید، در حالی که در اسناد ایران پس از رسیدن به 

حالت برانگیختگی، باید اراده صددرصدی فرد وارد میدان شده و مهار نفس را در دست بگیرد، یعنی جهت این 

 به سوی فرد است.  ارتباط

 پشتیبان اسناد بین المللی سایر مبانی انسان شناختی. 3-6

مساله مورد بررسی در مورد این مبانی اینست  مبانی مذکور تنها در اسناد بین المللی موجود است.

 اد ایران در تعارض است یا خیر.که آیا با سایر مبانی به دست آمده از اسن

 ذو ابعاد بودن وجود انسان. 3-6-1

این رو ضروری است نگاه ما به انسان در ارتباط با امر  بعد جنسی یکی از ابعاد وجود انسان است؛ از

جنسی، نگاهی کل گرایانه باشد. هم چنین امر جنسی خود از ابعادی برخوردار است که سازنده آن است و باید 

این امر موجب می گردد، وجود یکپارچه انسان در تربیت یک  تربیت جنسی با توجه به این ابعاد صورت گیرد.

 نشده و به تاثیر تربیت در ابعاد مختلف انسان بر یکدیگر توجه گردد. بعد تکه تکه

 لذت جنسی به رسمیت شناختن .3-6-2

نظام معیار  در حالی که ،دارندنیاز جنسی  حکایت از نوع نگاه منفی به اسناد آموزش و پرورش ایران

عنوان نیاز پاک و غیرپلید  به را نه تنها نیاز جنسی به عنوان مبنای تحقق حیات طیبه در اسناد ایران، اسالمی

نیز به عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با آمیزش « لذت»مفهوم  ، بلکهبه رسمیت می شناسد (1396)ثابت، انسان

عالوه بر این، تحلیل مفهوم نیاز هم نشان دهنده . (1375جنسی در روایات اسالمی طرح می گردد)صدری، 

، «خواسته»، ضمن تفکیک آن از مفهوم در تحلیل مفهوم نیاز 2و پیترز 1هرستچنان چه مثبت بودن آن است، 

                                                           
1  Hirst, Paul Heywood 
2 Peters, Richard Stanly 



 

 

را مفهومی ارزشی می دانند؛ خواسته، آن چیزی است که فرد می خواهد و ممکن است مطلوب و ارزشمند  نیاز

راین اگر (. بناب1389یت می کند)هرست و پیترز، نباشد اما نیاز در ذات خود از ارزشمندی و مطلوبیت حکا

رابطه جنسی را یک نیاز طبیعی هم چون غذا خوردن در نظر بگیریم، همان طور که پس از خوردن یک غذای 

خوب احساس لذت خود را ابراز می کنیم، در صورتی که رابطه جنسی نیز به طور صحیح صورت گیرد، یکی 

 (. 1375از آثار روحی آن احساس لذات خواهد بود)کیهان نیا، 

 تن توانایی اندیشه ورزی در انسانرسمیت شناخ به. 3-6-3

اندیشه ورزی نه تنها یکی از ویژگی های مهم مورد تاکید در اسناد ایران، بلکه یکی از امتیازات مبنای 

این ویژگی هیچ تعارضی با مبانی پشتیبان اسناد ایران ندارد، بلکه جای  نه تنها است؛ بنابراین یکرامت انسان

ابتدایی ترین تاثیر این امر در تربیت جنسی، تغییر مواجهه  اسناد ایران موجب شگفتی است.خالی این مبنا در 

با نظام آموزش و پرورش در ارتباط با امر جنسی با متربیان است و موجب می گردد متربی به عنوانی ماشینی 

ان دیگری، متربی به در دوره گذار از سنت به مدرنیته بیش از هر زم نگریسته شود، در حالی که یک دستور

نباشد، احتمال  با امر جنسی با توجه به این امرتناسب آموزه ها با عقل توجه می کند و اگر رویکرد مواجه ما 

بر اساس باید مواجهه ما با متربی  از سوی دیگر با توجه به مبنای کرامت، بیشتری برای شکست وجود دارد.

تکالیف متربی، وی را به مبنای کرامت ارجاع می دهیم، در تربیت باشد؛ یعنی همان طور که در بیان  این مبنا

 آموزش و پرورشدر تربیت جنسی، متربی و نظام  به عبارت دیگر، وی نیز با توجه به همین معنا رفتار نماییم.

نظام تعلیم و تربیت باید پیش از متربی بر  ؛ از این رومانند مردم و حاکمانند و هر دو حقوق و تکالیفی دارند

 مبنای آن چه امر می نماید، عمل کند.

با وجود ضرورت به رسمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی در انسان به عنوان یکی از مبانی تربیت 

زیرا جنسی، این امر ضرورتا به معنای پذیرش این مبنا چنان چه در اسناد بین المللی بیان می گردد، نیست. 

، است، در حالی که در مبانی پشتیبان اسناد بین المللی« حقیقت»در نظام معیار اسالمی، معیار شناخت، 

انسان و کارآمدی او معیار قرار می گیرد و این با نظام معیار اسالمی سازگار نیست؛ از این رو ضمن پذیرش 

 ابق نظام معیار اسالمی آن را تبیین نمود.ضرورت به رسمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی در انسان، باید مط

( قابل مشاهده 2-4تطبیقی مبانی انسان شناختی اسناد بیان گردید، در جدول زیر) خالصه آنچه در بررسی

 است:

 

 

 

 

 

 



 

 

 (: بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران2-4جدول)

 مبانیارتباط  مبانی 

در مبانی متناظر 

اسناد بین المللی 

 و اسناد ایران
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 مقدمه

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان 

در جهت نیل به این هدف، این پژوهش آن بر اساس اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران است. 

هداف و سواالت در پنج فصل تکوین گردید؛ فصل اول به کلیات پژوهش مانند بیان مساله، ضرورت مساله، ا

 پژوهش، روش پژوهش، واژگان کلیدی و پیشینه پژوهشی این موضوع پرداخت.

در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش در سه بخش ارائه گردید؛ در بخش اول، با توجه به اهمیت مبانی 

ناظر انسان شناختی اسالمی در تحقق اهداف هر کدام از ساحات تربیت از جمله تربیت جنسی، مبانی اسالمی 

، در بخش دوم به دلیل توجه این ارائه گردید در این زمینه، (1387باقری) پژوهشبه تربیت جنسی با توجه به 

مطرح در مورد تربیت  ناظر به امر جنسی، چهار رویکرد دیدگاه متافیزیکیپژوهش به اسناد بین المللی، دو 

دارانه پرهیزمجنسی و برنامه تربیت جنسی جامع به دلیل ابتنای اسناد بین المللی بر آن و رویکرد تربیت جنسی 

به دلیل نزدیکی با نوع نگاه اسناد ایران در تربیت جنسی مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت بخش سوم این 

مبانی نظری تحول »ناد بین المللی در تربیت جنسی و پنج سند، فصل، دو سند آمریکا و یونسکو به عنوان اس

، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، « بنیادین در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

پروتکل الحاقی »و « نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان»، «سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران»

به عنوان اسناد ایران در تربیت جنسی به « سنین بلوغ در دختران و پسران -از رفتارهای پرخطرپیشگیری 

 طور اجمالی معرفی گردید.

با عنوان تبیین و بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی بر اساس اسناد بین المللی و فصل سوم 

ناظر به تبیین مولفه های تربیت اسناد آموزش و پرورش ایران، از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اول 

جنسی بر اساس بین المللی، ابتدا به معرفی مفهومی این اسناد پرداخته و سپس مولفه ها تبیین می گردد. 

بخش دوم ناظر به اسناد ایران، متناظر با شیوه کار در اسناد بین المللی، ابتدا اسناد ایران به طور مفهومی 

ی نیاز جنسی در اسناد ایران، مولفه های تربیت جنسی بر اساس اسناد معرفی گردیده و پس از واژه شناس

 سهبخش سوم این فصل نیز، پس از تبیین مولفه ها ناظر به بررسی تطبیقی آن ها در . ایران تبیین می گردد

قسمت، مولفه های غائب در اسناد ایران، مولفه های مشترک با گستره متفاوت و مولفه های با مبنای متفاوت 

 می پردازد.  

با عنوان تبیین و بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد بین المللی و  فصل چهارم

اسناد آموزش و پرورش ایران، سه بخش دارد، در بخش اول و دوم بر اساس مولفه های به دست آمده در فصل 

نی مورد بررسی تطبیقی قرار می سوم، مبانی انسان شناختی تبیین می گردد و سپس در بخش سوم، این مبا

 گیرد. 

از مباحث مطرح شده در فصول پیش نتیجه گیری  جمع بندی وپژوهش به  این فصلدر نهایت 

اختصاص دارد و در دو بخش ارائه می گردد؛ در بخش نخست، به سه پرسش پژوهش پاسخ داده خواهد شد و 

 نظری و عملی ارائه می گردد.در بخش دوم، پیشنهادهای پژوهش در دو بخش پیشنهادهای 



 

 

 .پاسخ به پرسش های پژوهش1

سه سوال اصلی شکل گرفت؛ از این رو در اینجا پاسخ هر کدام از این پژوهش در جهت پاسخگویی به 

 سواالت به طور خالصه بیان می گردد:

 پاسخ به پرسش نخست پژوهش .1-1

خگویی به پرسش در جهت پاس ت جنسیاسناد بین المللی تربی دو سند آمریکا و یونسکو به عنوان بررسی

نخست پژوهش)مولفه های مفهوم تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی آن بر اساس اسناد بین المللی 

چند بعدی بودن  -1مولفه مفهومی؛  11 ، مبتنی برکدامند؟( نشان می دهد، تربیت جنسی مدنظر این اسناد

 تقویت -5تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی،  تقویت -4حساسیت جنسی،  -3دانش جنسی،  -2امر جنسی، 

 -9مدیریت خود،  تقویت -8استقالل از دیگران،  تقویت -7قدرت تصمیم گیری،  تقویت -6قابلیت گفتگو، 

 تقویت -11و  دیگران خود و احترام به -10ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناظر به امر جنسی، 

 مسئولیت پذیری است.

مبنای انسان شناختی پشتیبان اسناد بین المللی به دست  8مبتنی بر مولفه های یازده گانه بیان شده، 

نیاز جنسی به عنوان به رسمیت شناختن   -2ذو ابعاد بودن وجود انسان،  -1؛ . این مبانی عبارتند ازمی آید

در ارتباط با امر « تفاوت»م به رسمیت شناختن مفهو -4لذت جنسی، به رسمیت شناختن  -3، نیاز انسانی

 -8ر و اراده و اختیا -7به رسمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی در انسان،  -6ارزش ذاتی انسان،  -5جنسی، 

 .بر یکدیگر فرد و محیط تاثیر متقابل

 پاسخ به پرسش دوم پژوهش .2-1

« مبانی نظری تحول بنیادین در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران»بررسی پنج سند، 

نقشه جامع »، «سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، 

« لوغ در دختران و پسرانسنین ب -پروتکل الحاقی پیشگیری از رفتارهای پرخطر»و « سالمت نوجوانان و جوانان

در جهت پاسخگویی به سوال دوم پژوهش)مولفه های مفهوم تربیت به عنوان اسناد آموزش و پرورش ایران 

، نشان می دهد تربیت (جنسی و مبانی انسان شناختی آن بر اساس اسناد آموزش و پرورش ایران کدامند؟

دانش  -3مهار و کنترل خویشتن،  -2مت نفس، حفظ کرا -1مولفه مفهومی؛  6جنسی مدنظر این اسناد، بر 

مهارت تصمیم  تقویت -5نظام معیار اسالمی،  تاکید بر توجه به مالحظات فرهنگی و -4جسمی و جنسیتی، 

 است.استوار مسئولیت پذیری  تقویت -6گیری و 

ورش ایران مبنای انسان شناختی پشتیبان اسناد آموزش و پر 5مبتنی بر مولفه های شش گانه بیان شده، 

به رسیمت شناختن تفاوت  -2به رسمیت شناختن نیاز جنسی،  -1به دست می آید. این مبانی عبارتند از: 

 .بر یکدیگر فرد و محیط تاثیر متقابل -5اراده و اختیار،  -4کرامت،  -3های جنسیتی، 

 

 



 

 

 پاسخ به پرسش سوم پژوهش .3-1

تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی بررسی تطبیقی مولفه های پاسخگویی به پرسش سوم پژوهش)

پشتیبان آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران نشان دهنده چه نتایجی است و می تواند چه 

بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی بر اساس اسناد بین جهت (، دستاوردهایی برای ما داشته باشد؟

 شان دهنده چهار نتیجه است؛المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران ن

 -1در این دسته مولفه هایی مانند؛  برخی مولفه های تربیت جنسی در اسناد ایران غائب است. -1

 تقویت -4تفکر انتقادی ناظر به امر جنسی،  تقویت -3حساسیت جنسی،  -2چند بعدی امر جنسی، 

 استقالل از دیگران قرار می گیرد. تقویت -5قابلیت گفتگو، 

برخی مولفه های تربیت جنسی ضمن اشتراک میان اسناد بین المللی و اسناد ایران، در اسناد  -2

دانش جنسی/ دانش جسمی و  -1 ؛در این بخش دو گانه هایکمتری برخوردار است.  قوتایران از 

حظات توجه به مال/  ارائه و ارزیابی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناظر به امر جنسی -2، جنسیتی

مهارت تصمیم گیری  تقویتقدرت تصمیم گیری /  تقویت -3نظام معیار اسالمی،  تاکید بر هنگی وفر

در این بخش ضمن اشتراک میان مولفه های اسناد بین قرار می گیرد.  پذیریمسئولیت  تقویت -4و 

از اسناد المللی و اسناد ایران می بینیم، اسناد بین المللی در تعریف و عمل به این مولفه ها جلوتر 

ایرانند. منعی برای پذیرش مولفه های مذکور با توجه به اسناد ایران وجود ندارد و به نظر می رسد علت 

اصلی کمرنگ بودن این مولفه ها در اسناد ایران مربوط به نبود کار جدی در تربیت جنسی در نظام 

توجه به ویژگی های عصر  نسی است؛ زیرا باآموزش و پرورش و حاکمیت گفتمان سکوت در مورد امر ج

حاضر، تردیدی در باب پرورش مهارت های زندگی ناظر به امر جنسی و ارائه دانش صحیح جنسی 

 وجود ندارد. متناسب با نظام معیار اسالمی به دانش آموزان

برخی مولفه ها در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران از مبنای متفاوت  -3

 تقویت -2و  / حفظ کرامت نفس احترام به خود و دیگران -1بخش دوگانه های؛  در این برخوردارند.

 . ، که از مبنای متفاوت برخوردارندقرار دارد مهار و کنترل خویشتنمدیریت خود / 

اسناد بین المللی بر لزوم احترام به خود و دیگران در  :احترام به خود و دیگران/ حفظ کرامت نفس

ارتباط با امر جنسی تاکید می کنند، در حالی که در اسناد ایران، تاکید بر حفظ کرامت نفس است. 

به مبنای این مولفه باز می گردد؛ این مولفه بر  خود و دیگرانمالحظات مربوط به مولفه احترام به 

ه انسان ها را صرف نظر از گرایش جنسی، وضعیت سالمت، نژاد، رنگ و هممبنای ارزش ذاتی انسان، 

دین قابل احترام می داند. در حالی که اسناد آموزش و پرورش ایران مبتنی بر نظام معیار اسالمی ضمن 

به رسمیت شناختن مفهوم احترام به انسان ها، در موارد گرایش های جنسی، اظهارات جنسیتی، 

اثیری در احترام به آنان ندارد. تی دارند، اما رنگ، نژاد و وضعیت سالمت افراد تجنسیت و دین مالحظا

تمام مالحظات مربوط به این موارد، دایر مدار حاکمیت نظام معیار اسالمی یعنی عامل دین، بر امر 

زیرا جنسی است؛ مبتنی بر آن، گرایش های جنسی به رسمیت شناخته نشده و انحراف اعالم می شود؛ 

، ارتباط جنسی دو جنس مخالف است و سایر ا الگوی مجاز ارتباط جنسی در نظام معیار اسالمیتنه

اشکال ارتباط جنسی رد می گردد. در موارد اظهارات جنسیتی و جنسیت نیز مبتنی بر تفاوت های 



 

 

 موجود میان زن و مرد ضمن وجود اشتراک، از نقش های متفاوتی برخوردار بوده و باید در اظهار آن

مساله دیگر، حوزه عمل این مولفه ها است؛ در اسناد بین المللی، انسان از  نیز متفاوت عمل نمایند.

ارزش ذاتی برخوردار است و شایسته احترام؛ از این رو فرد باید به خود و در وهله نخست به بدن خود 

خداوند از کرامت برخوردار  و سپس به دیگران احترام بگذارد، در حالی که در اسناد ایران، انسان از جانب

است و باید کرامت وجود را حفظ نماید و شاهدی بر دال به احترام به دیگری در ارتباط با امر جنسی 

 دیده نمی شود.

مدیریت خود نسبت به مهار و کنترل خویشتن، مفهومی : مدیریت خود/ مهار و کنترل خویشتنتقویت 

اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران در حرکت  گسترده تر است؛ این تفاوت ناظر به رویکرد

از حالت موجود به حالت مطلوب است. در اسناد بین المللی به دلیل تاللو بیشتر حالت موجود، ضمن 

به رسمیت شناختن وضعیت موجود، تالش در جهت بهینه ساختن آن است؛ از این رو با توجه به تفاوت 

لت موجود تالش می گردد با پرورش مدیریت خود در دانش آموزان، از های کمی و کیفی ناظر به حا

میان امکان های مختلف که متناسب با تعریف سالمت جنسی در این اسناد است، عمل نمایند، در حالی 

که در اسناد ایران با توجه به حاکمیت نظام معیار اسالمی، حالت مطلوب از تاللو بیشتری برخوردار 

ار موجود در مواجهه با امر جنسی، کنترل و مهار خویش است. در این مولفه با توجه است و تنها راهک

به مبنای متفاوت آن، مساله از این جهت مورد بررسی قرار می گیرد که باید در مسیر تحقق حالت 

مطلوب، حالت موجود نیز مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تفاوت ظرفیت های جنسی در افراد و 

 پرورش این ویژگی در دانش آموزان روشن گردد.  فرآیندهای زمان حاضر بازتعریف و  واقعیت

بخش دوم پرسش سوم پژوهش، بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد بین المللی و اسناد 

 پشتیبان این اسناد و سپس مبانی اختصاصی در متناظر ایران است. در این بخش، ابتدا مبانی انسان شناختی

 اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد:

اسناد  :نیاز جنسی به عنوان نیاز انسانی / به رسمیت شناختن نیاز جنسی به رسمیت شناختن -1

بین المللی و آموزش آموزش و پرورش ایران ضمن به رسمیت شناختن نیاز جنسی در انسان، از دو نگاه 

به امر جنسی حکایت می کنند؛ در حالی که نخست، نگاه نظام  متفاوت خوش بینانه و بدبینانه نسبت

معیار اسالمی نسبت به امر جنسی به نوع نگاه مثبت به امر جنسی نزدیک تر است و دوم، به رسمیت 

شناختن نگاه مثبت به امر جنسی به معنای گام برداشتن در مسیر اسناد بین المللی نیست و می توان 

 حظات نظام معیار اسالمی را اجرا نمود.ضمن داشتن نگاه مثبت، مال

ه رسمیت شناختن تفاوت های بهوم تفاوت در ارتباط با امر جنسی / به رسمیت شناختن مف -2

مفهوم تفاوت را در سطح کمی و کیفی امر اسناد بین المللی بر مبنای ارزش ذاتی انسان،  :جنسیتی

میزان نیاز، مورد پذیرش و امری ثابت  د. تفاوت افراد در سطح کمی یعنینجنسی به رسمیت می شناس

شده است، اما تفاوت کیفی ناظر به امر جنسی با توجه به حاکمیت نظام معیار اسالمی در تربیت جنسی 

رد می گردد؛ زیرا تنها الگوی مجاز ارتباط جنسی در نظام معیار اسالمی،  حالتدانش آموزان جز در یک 

پذیرفته شده ناظر به تفاوت در این نظام مربوط به  حالتارتباط جنسی دو جنس مخالف است. تنها 

تفاوت های جنسیتی است؛ یعنی زن و مرد در عین برابری در آفرینش و انسانیت، از تفاوت های 



 

 

بنابراین ضمن  برخوردارند که در تربیت جنسی آنان اثرگذار است و باید در تربیت جنسی لحاظ گردد.

ن مبنا، باید تفاوت ظرفیت های جنسی در انسان ها)تفاوت در سطح پذیرش تفاوت بنیادین در مورد ای

 کمی( در اسناد ایران به رسمیت شناخته شده و متناسب با آن، مالحظاتی در نظر گرفته شود.

مرکز ثقل اسناد بین المللی، ارزش ذاتی انسان است، در حالی که در  :ارزش ذاتی انسان / کرامت -3

خود اوست و از او یعنی در اسناد بین المللی، ارزش انسان قائم به ت. اسناد ایران، کرامت انسان اس

جدایی ناپذیر است، در حالی که در اسناد ایران، کرامت امری اعطایی از جانب خداوند و قابل سلب 

،به عبارتی نگاه این است، به همین دلیل انسان در وهله نخست باید در جهت حفظ کرامت تالش نماید

. بنابراین تردیدی در تفاوت ذاتی انسان در ارتباط با امری فراتر با یکدیگر متفاوت است اسناد به ارزش

در فلسفه لیبرالیستی و بنیادین این مبنا در اسناد وجود ندارد، اما الزم است به یک نکته توجه نماییم. 

رو گرچه در تعیین  سکوالریسم به معنای جدایی دین از اهداف است نه از ابزارها؛ از این پراگماتیستی،

حرکت بر ؛ دین به عنوان ابزار استفاده کرد اهداف، دین نقشی ندارد، اما در نیل به اهداف، می توان از

نظام معیار اسالمی به عنوان عنصر حاکم بر مبانی و اهداف امر تربیت از  .مبنای سودمندی انسان است

جمله تربیت جنسی نیز نفع و مصلحت انسان را در عمل به آموزه های دین عنوان می نماید، بنابراین 

آموزه های دین، نه تنها در جهت تربیت جنسی تالش مدافعان نظام معیار اسالمی در نشان دادن منافع 

که تا کنون  یتالش است؛ ، بلکه در جهت تحقق دیگر اهداف نظام آموزشی در باب هویت جهانیمتربیان

 پذیرش به سمت را آنانصورت نگرفته و ضمن عدم برخورداری متربیان از این نظام در تربیت جنسی، 

 است. سوق داده آموزه های غربی

در مواجهه  ی و اسناد آموزش و پرورش ایراناسناد بین المللاین مبنا با توجه به تفاوت  :اراده و اختیار -4

با حالت موجود و حالت مطلوب، به طور متفاوت در این اسناد تبیین شده است. در اسناد بین المللی 

تاثیر شرایط بر مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم، انسان آزاد و صاحب اختیار معرفی می گردد، با این وجود 

در اسناد ایران، اراده و اختیار یکی از امتیازات اعطایی از جانب انسان و اراده و اختیار او نفی نمی گردد. 

از مجموع شرایط درونی و بیرونی  و ضمن تاثیرپذیری خداوند و موجب تکلیف انسان در برابر اوست

در اسناد تفاوت  نیز بنابراین این مبنا .ماید، اختیار از انسان سلب نمی گردد و می تواند عمل نانسان

 بنیادین دارد.

اراده و اختیار یکی از توانایی های انسان است که در اسناد  :بر یکدیگر فرد و محیط تاثیر متقابل -5

بین المللی و ایران در ارتباط با امر جنسی به رسمیت شناخته شده است، اما این به معنای توانایی تام 

تاثیر شرایطی قرار دارد که ضمن  تحتل اراده خود در جهت مشخص نیست، بلکه انسان انسان در اعما

تاثیر و تاثر فرد و محیط در ارتباط با امر اثر گذاری بر وی، موجب سلب قدرت اراده از وی نمی گردد. 

، اسناد بین المللی فرد را از مرحله پیش از برانگیختگی جنسیجنسی در دو سطح متصور است؛ در 

قدرت تاثیر بیشتری برخوردار می بینند، از این رو تالش می نمایند با تقویت مهارت های مرتبط با امر 

جنسی، او را از رسیدن به نقطه آخر بازدارند، در حالی که اسناد ایران در این مرحله هر گونه اشاره به 

اسناد مرحله برانگیختگی جنسی در منوع اعالم می نمایند. امر جنسی را موجب تحریک فرد دانسته و م

فرد و محیط را به نفع محیط می دانند، یعنی در این مرحله اراده و اختیار  ارتباطبین المللی، جهت 

فرد به اندازه حالت پیش کارآمد نیست، با این وجود از وی سلب اختیار نشده و راه هایی برای خروج 



 

 

ب به وی ارائه می دهند، در حالی که اسناد ایران در این مرحله می خواهند فرد فرد از موقعیت نامناس

 فرد و محیط به نفع محیط تغییر جهت می دهد. ارتباطبتواند خود را کنترل نماید و به عبارت دیگر، 

« لذت جنسی»، «ذو ابعاد بودن وجود انسان»مبانی مبانی اختصاصی پشتیبان اسناد بین المللی:  -6

که از مولفه های تربیت  هستنددیگر مبانی « سمیت شناختن توانایی اندیشه ورزی در انسانبه ر»و 

ناد بین المللی به دست آمده اند و تعارضی با سایر مبانی انسان شناختی پشتیبان اسناد ایران جنسی اس

ناظر به امر  مبنای اندیشه ورزی ضمن پذیرش اصل با ذکر این نکته کهو نظام معیار اسالمی ندارند. 

 باید با توجه به نظام معیار اسالمی بازتعریف گردد. جنسی،

 های پژوهشی پیشنهاد .2

این پژوهش در دو بخش پیشنهاد های نظری و کاربردی تدوین شده است؛ پیشنهاد های نظری  پیشنهادهای

کاربردی برای عرصه  های دیگر در آینده و پیشنهادهای کاربردی ناظر به موارد ناظر به انجام پژوهش های

 عمل است.

 پیشنهادهای نظری . 2-1

 نظام معیار اسالمی مورد  اسناد بین المللی و مولفه ها و مبانی انسان شناختی تربیت جنسی بر اساس

 تطبیق قرار گیرد تا میزان فاصله اسناد ایران از نظام معیار اسالمی در امر تربیت جنسی روشن گردد.

  نای نظام معیار اسالمی و نظریات روان شناسی که سنین مختلف بر مبجنسی برای مفهوم سالمت

 تناقضی با آن ندارد، تعریف گردد.

  اهداف تربیت جنسی برای سنین مختلف بر مبنای نظام معیار اسالمی و با توجه به واقعیت های

 وجودی نوجوانان و جوانان تبیین گردد.

  اسناد آموزش و پرورش ایران در ارتباط با امر جنسیبه عنوان راهبردهای اساسی مفاهیم حیا و عفاف 

و روش های پرورش این مفاهیم در متربیان به عنوان نیازی چند بعدی و ویژگی های عصر حاضر 

 گردد. تبیین

  مفهوم کنترل و مهار خویشتن با توجه به سنین مختلف در ارتباط با امر جنسی تعریف و فرآیند

 دد.پرورش آن در متربیان تبیین گر

 ب با عرصه عمل امر جنسی برای سنین مختلف و متناسدر ارتباط با  مولفه کنترل و مهار خویشتن

  تبیین گردد.

 .مولفه کرامت نفس در ارتباط با امر جنسی برای سنین مختلف و متناسب با عرصه تبیین گردد 

  برای شناخت وضعیت موجود نوجوانان و جوانان مرتبط با امر جنسی تعریف  توصیفیپژوهش های

 گردد تا بتوان بر مبنای شناخت حالت موجود به سوی حالت مطلوب حرکت نمود.

 پیشنهادهای کاربردی.2-2

  در وهله نخست، تصمیم راسخ برای ورود به عرصه تربیت جنسی متربیان اتخاذ عامالن عرصه تربیت

 نمایند.



 

 

 ن عرصه تربیت، تربیت جنسی را ناظر به دو فاز؛ قبل برانگیختگی و حالت برانگیختگی ببینند.عامال 

 .امر جنسی با توجه به بعد اجتماعی آن و پیامدهایی که در سطح جامعه دارد، نگریسته شود 

  یابد.نوع نگاه عامالن تربیت متناسب با مبانی و اهداف تربیت جنسی مدنظر نظام معیار اسالمی، تغییر 

  پژوهش های عرصه فلسفه تعلیم و تربیت باید در کنار نظریات روان شناسی غیرمتناقض با نظام معیار

 اسالمی مورد توجه قرار گیرد تا حرکت در عرصه عمل تناسب بیشتری با حالت موجود داشته باشد.

 نگاهی چند بعدی داشته باشند و تربیت بعد جنسی  نسبت به امر جنسی در انسان، باید عامالن تربیت

، این امر موجب می گردد. به منزله امری جسمانی صورت گیرد در انسان نباید به صورت تک بعدی

 .  داشته باشندامکان های متعددی برای تحقق مولفه های تربیت جنسی 
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 منابع فارسی.1

، قابل بازیابی تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (.1391) ایران اسالمی جمهوری ملّی درسی برنامه

 .http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/652.pdf   در آدرس:

یرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، قابل بازیابی در دب: مشهد(. 1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)

 آدرس: 

https://library.tebyan.net/f/Viewer/Switcher/236256/0. 

 وزارت سالمت یتقاار و زشموآ فترد(. تهران: 1393«)زندگی عاری از اچ.آی.وی/ایدز»راهنمای خودمراقبتی 

قابل بازیابی در ، ورشپر و زشموآ وزارت ستیرتند و سالمت فترد و پزشکی زشموآ و نمادر ،شتابهد

 آدرس: 

www.mahabad.umsu.ac.ir/uploads/HIV.pdf. 

(. تهران: دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، قابل بازیابی در 1394سند سالمت جوانان)

 آدرس:

www.sbmu.ac.ir/uploads/سند_ملی_جوانان.pdf. 

دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت تهران:  .(1393))نسخه پیش نویس(سند سالمت جوانان

 قابل بازیابی در آدرس: ،بهداشت

 www.sbmu.ac.ir/uploads/سند_ملی_جوانان.pdf. 

(. تهران: شورای تغییر بنیادی نظام آموزش 1367طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران)

 و پرورش، قابل بازیابی در آدرس: 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/345287. 

هوری اسالمی ایران، قابل (. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جم1388منشور حقوق بیمار)

 بازیابی درآدرس:
www.pec.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2016/07/85877_orig.pdf. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با همکاری (. 1391نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان)

نقشه جامع سالمت  ،ن اصفهانستاا شتابهد مرکز کترمشا و سهرمد و ننااجو ن،ناانوجو سالمت حدوا

 .www.abzums.ac.ir : آدرسدر  بازیابیقابل  .جوانان    نوجوانان و 

درآمدی بر معنا، ضرورت و کاربرد (. 1386ذبیح اهلل)ابراهیمی دینانی، آرزو؛ نوروزی، رضا علی؛ خنجرخانی، 
-142، صص (73)16، مصباح)علوم انسانی دانشگاه امام حسین)ع(( مجله .تتربیتفکر انتقادی در تعلیم و 

113. 

http://www.mahabad.umsu.ac.ir/uploads/HIV.pdf
http://www.abzums.ac.ir/


 

 

واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت (. 1394یاقت دار، محمدجواد)ابراهیمی هرستانی، اصغر؛ مهرام، بهروز؛ ل
-40، صص (44)12 پژوهش در برنامه ریزی درسی، .آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلیجنسی دانش 

26. 

ارتباط تصویر بدن و رفتار دوستانه با رضایت زناشویی (. 1391ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ سهرابی، زهره)
 .15-28(، صص 2)2. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، در زوجین

)حسن رفیعی؛ محسن ارجمند و حسن حمیدپور،  هیلگارد  (. زمینه روانشناسی1386هیلگارد) اتکینسون و

 ، تهران: انتشارات ارجمند.2چ  ،2مترجمان(. ج 

انتشارات  :تهران .23چ  ،3ج  نواده و فرزندان در دوره ابتدایی.(. خا1389استادان طرح جامع آموزش خانواده)

 .انجمن اولیا و مربیان

دو  .از دیدگاه قرآن و اومانیسم« ناسیانسان ش»ی بررسی مقایسه ا(. 1395هی، کبری)امری، مرضیه و عبدالل

 .53-66صص  (،1)1 اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر. -فصلنامه علمی

بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت (، 1390رقیه)امینی، محمد؛ تمنایی فر، محمدرضا؛ پاشایی، 
پژوهشی پژوهش  -مجله علمی .از دیدگاه دبیران و دانش آموزان جنسی در برنامه درسی مقطع متوسطه

 .169 -202، صص (1)1، های برنامه درسی

 .انتشارات سخن ، تهران:2چ ، 1ج  (. فرهنگ بزرگ سخن.1381نوری، حسن)ا

 .انتشارات سخن ، تهران:2چ ، 5ج  (. فرهنگ بزرگ سخن.1381نوری، حسن)ا

 .انتشارات سخن ، تهران:1چ ، 6ج  (. فرهنگ بزرگ سخن.1381نوری، حسن)ا

 .انتشارات سخن ، تهران:1چ  ،7ج  (. فرهنگ بزرگ سخن.1381نوری، حسن)ا

 .انتشارات سخن ، تهران:2چ ، 8ج  (. فرهنگ بزرگ سخن.1381انوری، حسن)

 اطالع، تهران: نشر الکترونیکی و 1چ ، 2ج  (. فرهنگ پیشرو، آریان پور.1377ر)آریان پور کاشانی، منوچه

 .رسانی جهان رایانه

 .نشر مرکز ، تهران:1چ  فارسی. _ (. فرهنگ علوم انسانی؛ انگلیسی1374آشوری، داریوش)

 .انتشارات فقه ، قم:1چ  (. عفاف.1380آشتیانی، محمدرضا)

، (3)2 پژوهش های اخالقی، .عزت نفس و کرامت غیر در از خودگذشتگی در اسالم(. 1391بابایی، حبیب اهلل)

 .23-48صص 

 .63-86(، صص 5)1. فصلنامه اندیشه های حقوقی، وضعیت تغییر جنسیت(. 1382باریکلو، علی رضا)

دانشگاه  مجله روانشناسی و علوم تربیتی .نقیاد فرهنگی در روانشناسی معاصردرآمدی به ا(. 1369باقری، خسرو)

 47-81، صص (1-4)13، تهران



 

 

. فصلنامه روش عمل آدمی و آثار آن(. 1375)زهره؛ اکبری، مسلم؛ اسکندری، حسین؛ خسروی، باقری، خسرو

 .21-30(، صص 7)2شناسی علوم انسانی، 

 .انتشارات مدرسه ، تهران:7چ  ،1ج  (. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی.1380باقری، خسرو)

، تهران: 1 (. هویت علم دینی؛ نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی. چ1382باقری، خسرو)

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ سازمان چاپ و انتشارات.

، فصلنامه با تاکید بر دیدگاه ژ.ف. لیوتار جهانی شدن انقالب اطالعاتی و تعلیم و تربیت:(. 1383باقری، خسرو)

 .40-58، صص (8)3نوآوری های آموزشی، 

، تهران: شرکت 1، چ 1سالمی ایران. ج (. درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری ا1387باقری، خسرو)

 انتشارات علمی و فرهنگی.

، 1(. نظریه های روان شناسی معاصر به سوی سازه گرایی واقع گرایانه. چ 1387باقری، خسرو؛ خسروی، زهره)

 تهران: نشر علم

انتشارات  ، تهران:2چ  و پرورش در جمهوری اسالمی ایران. (. الگوی مطلوب آموزش1392باقری، خسرو)

 .مدرسه

، 1روش های پژوهش در تعلیم و تربیت. چ  (. رویکردها و1389باقری، خسرو؛ سجادیه، نرگس؛ توسلی، طیبه)

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران:

 .انتشارات حدیث راه عشق ، اصفهان:8چ  (. حیا.1389کی پور فرد، امیرحسین)بان

بازنمایی جنسیتی موجود در کتاب های درسی دو مقطع ابتدایی و راهنمایی بررسی (. 1393بحرانی فرد، الهام)

)پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات توجه به سند تحول آموزش و پرورش.  با 1391-92سال تحصیلی 

 .تهراندانشگاه تهران، زنان(. 

غیرمنطقی و نگرش های جنسیتی ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای (. 1394بشرپور، سجاد)
 .1-16(، صص 1)6ه زنان، نام. دو فصلنامه پژوهش در دانشجویان دختر

 .نشر ویرایش ، تهران:1چ  یتی)روان شناسی آموزش و یادگیری(.(. روان شناسی ترب1384بیابانگرد، اسماعیل)

انتشارات پژوهشگاه  ی. تهران:فارس -و علوم اجتماعی، انگلیسیفرهنگ فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی)بی تا(. 

 .علوم انسانی

-فصلنامه علمی ا تکیه بر قرآن و حدیث.تحلیل مساله خویشتن داری در جمع ب(. 1393پسندیده، عباس)

 .1-25، صص (24)11 ،دانشگاه الزهرا« حقیقات علوم قرآن و حدیثت»پژوهشی 

 .انتشارات زمرم هدایت ، قم:1چ  (. عفت، ندای فطرت.1390جیک، زهرا)تا

 .انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم: ،6چ  (. تربیت جنسی در اسالم.1396ثابت، حافظ)



 

 

عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای بر (. 1393ل؛ بشیریان، سعید)زمستان جلیلی، مطهره؛ براتی، جلی
 .راکز بهداشتی و درمانی شهر تبریزمراجعه کننده به ماساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار 

 .11-21، صص (4)1، جامعه مجله آموزش و سالمت

 .مرکز نشر اسراء ، قم:7چ  (. تفسیر انسان به انسان.1392هلل)جوادی آملی، عبدا

ر نش، قم: 1چ  یت پذیر از دیدگاه قرآن و روایات.(. روش های تربیت کودک مسئول1395حاج ملک، ملیحه)

 .باقیات

ازدواج  حکمدر  روایی فریقین-بررسی مستندات قرآنی. (1391محمدرضا؛ اسماعیلی، داود)حاجی اسماعیلی، 
 .65-88، صص (6)پژوهش آموزه های فقه مدنی، -فصلنامه علمی .موقت و پیامدهای آن

ایران؛ وضعیت وپرورش موزشتحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آ(. 1395حاجی پور، حامد )

  تهران. دانشگاه خوارزمی، (.تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)پایان نامه کارشناسی ارشد  .موجود

بررسی ارتباط مهارت های تفکر نقادانه و فرآیندهای ساخت (. 1394حسام پور، سینا؛ سینایی نوبندگانی، هاله)
 .19-44(، صص 1)6 . تفکر و کودک،معنا در ذهن در نمایشی از مجموعه کاله قرمزی

فصلنامه  .ه درسی ملی جمهوری اسالمی ایراننقد الگوی هدف گذاری سند برنام(. 1389حسنی، محمد)

 .89-119، صص (18)5مطالعات برنامه درسی ایران، 

مروری بر مقاالت نگاشته شده در تربیت (. 1393سید احمد)حسین زاده باردئی، خدیجه؛ موسوی باردئی، 
تخصصی  –دو فصلنامه علمی  .در ایران( 1375-1389بازه زمانی  دیدگاه اسالم)درجنسی فرزندان از 

 .121-134، صص (1)1مطالعات اسالمی زنان و خانواده، 

رویکردهای عدالت آموزشی)نگاهی به جایگاه عدالت آموزشی در سند (. 1393ژاد، رزا)حیدری، صفار؛ حسین ن
 .49-72، صص (1)4پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت،  .نظام آموزش و پرورش ایران( تحول بنیادین

ترویجی  -فصلنامه علمی .ر شرم و حیا در نگاه قرآن و حدیثخاستگاه، عوامل و آثا(. 1394خادم پیر، علی)

 .127-154، صص (32)12بصیرت و تربیت اسالمی، 

اعالم شد/ انتقال بیماری از طریق جدیدترین آمار مبتالیان به ایدز در کشور (. 1396مرداد  21خبرگزاری ایلنا)

)به نقل از پروین افسر کازرونی: رئیس روابط جنسی در حال افزایش است/ رشد تدریجی ایدز در بین زنان

 .   1396مهر  23، دسترسی در  www.ilna.ir اداره ایدز وزارت بهداشت(. قابل بازیابی در آدرس:

معین، نگاه،  ، تهران:1چ ، 1ج  .فارسی( -دانشنامه کارا)انگلیسی -(. فرهنگ1394خرمشاهی، بهاءالدین)

 .شباهنگ

 بازیابیموسسه فرهنگی حکمت نوین اسالمی)حنا(، قابل  .(. تاریخ فلسفه غرب1394خسروپناه، عبدالحسین)

 .1396دی  24 ، دسترسی در http://khosropanah.ir/fa/fa-gh/html:   در آدرس

http://www.ilna.ir/
http://khosropanah.ir/fa/fa-gh/html


 

 

ارائه  .ارائه مدل از نظر آیات و روایاتپیش درآمدی بر اهمیت ضرورت جنسی جوان و (. 1381خنیفر، حسین )

 ، قم.سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسالمی: جوان و آرامش روانشده در 

 .مرکز نشر هاجر ، قم:12چ  (. مهارت های زندگی.1391مژده)نی، خنیفر، حسین؛ پورحسی

ئولیت رابطه سبک زندگی و مس(. 1393ن خواجه نوری، بیژن؛ مساوات، سید ابراهیم؛ ریاحی، زهرا)زمستا
، صص (4)5جامعه پژوهی فرهنگی،  .ردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز(پذیری فردی و اجتماعی)مطالعه مو

36-19. 

 .نشر ساقی ، تهران:1چ  (. سیاست، تاریخ، تفکر.1387، رضا)داوری اردکانی

 معرفت، تخصصی -مجله علمی ش آن ها در سالمت روانی زن.(. حیا و خودآرایی؛ نق1383رجبی، عباس)

 .48-56، صص (12)13

 .انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، قم:1(. انسان شناسی. چ 1379رجبی، محمود)

 .دانژه ، تهران:1چ  (. آموزش موضوعات جنسی.1393رضا)، رزاقی

-، فصلنامه علمیزان نوجوان دختر و پسر شهر تهرانرفتارهای پرخطر در بین دانش آمو(. 1394رشید، خسرو)

 .31-56، صص (57)15پژوهشی رفاه اجتماعی، 

تاریخ  نامه کارشناسی ارشد پایان) ام جنسی کودک و نوجوان در اسالم.نظ(. 1369ازاده شیراز، فاطمه بیگم)رض

 .تهران دانشگاه تربیت مدرس، و فلسفه آموزش و پرورش(.

بنیادین آموزش و هویت ملی در سند تحول (. 1394قربی، سید محمدجواد)رهبری، مهدی؛ بلباسی، میثم؛ 
 .45-66، صص (1)16پژوهشی مطالعات ملی،  –، فصلنامه  علمی پرورش ج.ا.ایران

جنسی  بررسی و تبیین مبانی، اصول و روش های تربیت(. 1388لیین، حمید؛ محمدی، حسین)رهنما، اکبر؛ ع
 .97-110، صص (24)14پژوهشی دانشور رفتار،  –دو ماهنامه علمی  .با تاکید بر دیدگاه اسالم

 .نشر کتاب صبح ، تهران:2چ  (. واژه نامه فرهنگی سیاسی.1385ر)زرشناس، شهریا

مباحث  .تران و زنان از نظر اسالمابعاد و مراحل تربیت جنسی دخ(. 1389صادق)، یدشمشا؛ احمد، زنداونیان

 89.تا  56، صص (25)7، بانوان شیعه)علمیترویجی(

 .انتشارات حفیظ ، تهران:4چ  نی فلسفی آموزش و پرورش در ایران.(. مبا1390زیباکالم مفرد، فاطمه)

محمود مهرمحمدی و دیگران، برنامه درسی)نظریه ها()رهنگ های (. ف1393ژوزف، پامال بلوتین و دیگران)

 .انتشارات سمت ، تهران:2مترجمان(. چ 

 .انتشارات جنگل ، تهران:1چ  نظریه ها در روانشناسی و مدیریت. (. نظریه پردازان و1388ساعتچی، محمود)



 

 

پذیری اجتماعی در  بررسی میزان توجه به مولفه های مسئولیت(. 1391هدی؛ آب نیکی، زهرا)سبحانی نژاد، م
پژوهشی اندیشه -فصلنامه علمی .1389-1390سطه نظری ایران در سال محتوای برنامه درسی دوره متو

 .59-106، صص (1)8های نوین تربیتی، 

مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند (. 1396ورآبادی، سولماز)سبحانی نژاد، مهدی؛ نجفی، حسن؛ ن
 .25-44، صص (2)18پژوهشی مطالعات ملی،  –فصلنامه علمی  .پروزش ایرانول بنیادین آموزش و تح

 .88-109، صص (10)5، نقد و بررسی رویکرد سواد اخالقی از منظر عاملیت انسانی(. 1394سجادیه، نرگس)

و تربیت جمهوری اسالمی  تحلیل تطبیقی اسناد رسمی نگاشته شده در فلسفه تعلیم(. 1393سجادیه، نرگس)
 .29-48، صص (1)4پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت،  .ایران

در « اهداف تفصیلی فعالیت های دوره پیش دبستانی»نقد و بررسی(. 1392سجادیه، نرگس؛ آزادمنش، سعید)
دو فصلنامه نظر و عمل در برنامه  .ی عملبرنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد اسالم

 .65-98، صص (2)1درسی، 

پژوهشی مسائل -فصلنامه علمی .درآمدی بر خودمدیریتی مبتنی بر تعالیم دینی(. 1386سلطانی نژاد، نجمه)

 .87-97، صص (1)2کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، 

بررسی تفاوت های جنسیتی زنان و مردان در (. 1387شاهواروتی، مریم؛ علم الهدی، جمیله؛ آشتیانی، ملیحه)
 .63-82، صص (1)1پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم،  .و فمینیسم دو دیدگاه قرآن مجید

 .موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران: 60چ  (. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت.1393شریعتمداری، علی)

فصلنامه تخصصی بازتاب اندیشه:  .سالمت جنسی موضوع شناختی بهرویکردی جامعه(. 1393شیرازی، عبداهلل)

 .65-87، صص (6)، راهبردی رسانهمطالعات 

صابری، فضل اهلل؛ عالمه، زهرا؛ امیدی، راضیه؛ اسپنانی، مرتضی)بی تا(. پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در 

 .آموزش و پرورش استان اصفهان -انتشارات شهید حسین فهمیده سنین بلوغ. اصفهان: -نوجوانان و جوانان

رسمی عمومی  مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت (.1390صادق زاده، علیرضا و همکاران)

 .تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورشجمهوری اسالمی ایران. 

، (39-40)شناخت،  .در حقوق بشرو پیشینه تاریخی آن برابری)تساوی((. 1382صانعی دره بیدی، منوچهر)

 .87-106صص 

انتشارت انجمن اولیاء و مربیان  ، تهران:3چ  .ازدواج و روابط همسران(. آئینه 1375صدری، سید ضیاءالدین)

  .جمهوری اسالمی ایران

ارتباط میان تصویر بدن، میزان (. 1390صدیقی ارفعی، فریبرز؛ تمنائی فر، محمدرضا، منصوری نیک، اعظم)
 .51-66صص  (،38)10 . فصلنامه نوآوری های آموزشی،سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان



 

 

لوم انسانی و مطالعات پژوهشگاه ع ، تهران:1اسی اجتماعی. چ (. فرهنگی توصیفی روانشن1382صلیبی، ژاسنت)

 فرهنگی.

تبیین مبانی انسان (، 1392طاهرپور، محمدشریف؛ شرفی، محمدرضا؛ باقری، خسرو؛ مسعودی، جهانگیر)
-74، صص (17)8پژوهشی تربیت اسالمی،  –دوفصلنامه علمی  .ختی اخالق جنسی از دیدگاه اسالمشنا

51. 

تاریخ و )پایان نامه کارشناسی ارشد  یین فلسفه اخالق جنسی در اسالم.تب(. 1387طاهرپور، محمدشریف)

 .تهران دانشگاه تهران،(. فلسفه تعلیم و تربیت

 45)5 نگی،ماهنامه مهندسی فره. رهای تقویت حجاب و عفاف در جامعهراهکا(. 1389طاهرپور، محمدشریف)

 .18-37 ، صص(46و 

کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سالمت (. 1395عسکری، مهدیه؛ نوری، ابراهیم؛ خاکپور، حسین)
 .131-146، صص (4)6پژوهش های اخالقی،  .روان از منظر قرآن و روایات

تقادی مهارت های تفکر اناعتبارسازی، رواسازی و هنجاریابی آزمون (. 1389عسگری، محمد؛ ملکی، ساسان)
 .147-169، صص (1)1پژوهشی اندازه گیری تربیتی، -فصلنامه علمی .کالیفرنیا برای دانشجویان

 ، تهران: محراب قلم.1(. فلسفه تعلیم و تربیت معاصر. چ 1376): مترجمانعطاران، محمد؛ باقری، خسرو

تاثیر استراتژی های مدیریت بر خود بر سطح (. 1390عطافر، علی؛ کتابی، سعیده؛ مومنی نورآبادی، زهرا)
ویژه نامه مدیریت خدمات )مدیریت اطالعات سالمت .شته مدیریت دانشگاه اصفهاننوآوری دانشجویان ر

  .1112-1121، صص (8)8، (بهداشتی درمانی

 .59-92، صص (8)3 .جنسیت در تربیت اسالمی(. 1383علم الهدی، جمیله)

انی و تاثیر آن در تحقیقات رویکرد تطبیقی به کرامت انس(. 1394ستوده، حمید)علوی قزوینی، سید علی؛ 
 .41-76، صص (16)5 فصلنامه اخالق زیستی، .زیستی

 .انتشارات اشجع ، تهران:2چ ، 2ج  (. فرهنگ فارسی.1390عمید، حسن)

، 1به انگلیسی. چ (. فرهنگ توصیفی علوم تربیتی انگلیسی به فارسی، فارسی 1390فرمهینی فراهانی، محسن)

 تهران: انتشارات شباهنگ.

آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه (. 1387فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم)
 .51-80، صص (7)3پژوهشی(، -مجله تربیت اسالمی)علمی .ختیاسالمی و مطالعات روانشنا

انتشارات  ، قم:6روش ها، از منظر قرآن و حدیث. چ ل و (. تربیت جنسی: مبانی، اصو1391فقیهی، علی نقی)

 .دارالحدیث



 

 

و مقایسه مهارت تفکر  بررسی(. 1392قاسمی، فرشید؛ مهاجری، احمد؛ اسکندری، شهره؛ آب روشن، حسن)
دوره های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان بوشهر و ارائه  فرهنگیان انتقادی

، (3)4پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، -فصلنامه علمی .تفکر انتقادیکارهایی جهت ارتقاء راه

 .193-216صص 

 .انتشارات سمت ، تهران:7. سر آراء تربیتی در غرب. چ (1392کاردان، علیمحمد)

 .نشر روان، تهران: 2فتار جنسی)نظریه ها و دیدگاه ها(. چ (. روان شناسی ر1381محمدباقر) ،فکجبا

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان،  .رفتارشناسی جنسی در اندیشه دینی(. 1384محمدباقر)کج باف، 

 .113-144، صص (27)7
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Comparative Study of the Components of Sexuality Education and its 

Supporting Anthropological Foundations in International and Educational 

Documents of Iran 

 

Abstract 

The main objective of this research is to compare the components of 

sexuality education and the supporting anthropological foundations in 

international and educational documents of Iran. Hence, this research seeks to 

answer three main questions: First, what are the components of sexuality 

education and the anthropological foundations supporting it in international 

documents? Second, what are the components of sexuality education and the 

anthropological foundations supporting it in Iran's educational documents? Third, 

what are the results of the comparative study of the components of sexuality 

education and the anthropological foundations supporting it in international and 

educational documents of Iran? Conceptual analysis and recursive deduction 

methodologies have been used to answer the first and second questions and to 

answer the third question, comparative analysis method has been used. 

 The present study shows that sexuality education in international 

documents is based on eleven components, including "multidimensionality of 

sexuality", "sexuality sensitivity", "gender knowledge", "enhancement of critical 

thinking in the sexuality affairs," "strengthening dialogue ability" , 

"Strengthening independence from others", "strengthening decision-making 

power". Sexuality education in Iran's documents is also based on six components 

of "maintaining dignity of the soul", "controlling oneself", "physical and gender 

knowledge", "paying attention to cultural considerations and emphasizing the 

Islamic criteria system", "enhancing decision-making skills" and "Strengthening 

Accountability." Based on these components, "the dimension of human 

existence", "the recognition of sexual need as a human need", "the recognition of 

sexual pleasure", "the recognition of the concept of "difference" in relation to the 

matter", The intrinsic value of man", "the recognition of the ability to think in 

man", "will and authority" and "the interplay of the individual and the 

environment on each other" are the anthropological foundations supporting 

international documents, while "recognizing the need for sexuality" , 

"Recognizing the differences in gender capacities", "dignity", "will and authority" 

and "the interplay of the individual and the environment on each other" are the 

anthropological foundations backing Iran's documents. 

 The comparative study of the components shows that some of the 

components are absent and some of them though shared are less strong in the 

documents of Iran. Also, some of the components are different in the documents 

they are based on. A comparative study of the bases also shows that some bases 

such as intrinsic value are fundamentally different with the basis of dignity in 



 

 

Iran's documents, some of the corresponding or absent foundations in Iran's 

documents are also admissible, while in some cases, such as the "recognition of 

the concept of difference in relation to sexual affairs", though relatively 

compatible with the supporting bases of Iranian documents, it is not possible to 

accept part of it because of incompatibility with the Islamic criteria system. 

 

 

 

Keywords: Sexuality Education, Iranian Educational Documents, 

International Documents, Sexuality Education Based on Abstinence, 
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