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چکیده
امروزه برنامۀ درسی بهعنوان قلب نظامهای آموزشی محسوب میشود .برنامۀ درسی دوره ابتدایی فرصتی
است جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از ساحتهای مهم
تعلیم وتربیت است .پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی تربیت جنسی در دوره
ابتدایی انجام شده و پژوهشی از نوع کیفی است که با روش پدیدار شناسی و درسال  1230انجام شد .جامعه
آماری پژوهش شامل اساتید و اعضای هیئت علمی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران ،عالمه طباطبائی
و بوعلی سینای همدان کارشناسان تربیت جنسی در سطح استان همدان انتخاب شد .برای نمونه گیری از
روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .لذا با  11نفر مصاحبه انجام شد و کار تا اشباع نظری پیش رفت.
ابزارمورد استفاده مصاحبه نبمهساختاریافته با متخصصان است .برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل
تفسیری بهره گرفته شد .یافتهها حاکی از آن بود که مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی تربیت جنسی در
سه سازه اصلی (شناختی ،نگرشی ،مهارتی) تکیه دارد .دربخش محتوای آموزشی توجه به ارزشها و فلسفه
تربیت جنسی ،توجه به منابع مبتنی بر ارزشها (قرآن ،سنت ،عقل ،فطرت) توجه به اصول حاکم بر آموزش
و پرورش ،توجه به منابع تدوین محتوا برنامه درسی تربیت جنسی .در بخش روش های آموزشی اصل تفاوت
در حقوق و تکالیف شرعی ،روش عبرتآموزی و ...در بخش ارزشیابی آموزشی نیز استفاده از ویژگیهای
سایر عناصر برنامه درسی تربیت جنسی ،استفاده از دو معیار اساسی قرآن و سنت پیامبر و ...شناسایی شدند.
در نهایت اینطور نتیجه گرفته شد که برنامه درسی طراحی شده ناظر بر توجه به ابعاد مختلف برنامه درسی
از جمله هدف ،محتوا ،روش وارزشیابی است و مبانی برنامه درسی از جمله مبانی روانشناختی ،اجتماعی و
 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری میباشد.
 .3دکترای برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اراک (نویسنده مسؤل) r-mohamad92@iau-arak.ac.ir
 .2استادیارگروه برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک a-faghihi@ iau-arak.ac.ir
 .4استادیارگروه برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک f-nateghi@iau-arak.ac.ir
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فلسفی آن با توجه به فلسفه حاکم بر جامعه تدوین شده است .در واقع برنامه حاضر بازتابی از ارزشهای
فرهنگی اجتماعی جامعه میباشد.

واژگان کلیدی :برنامه درسی ،الگوی برنامه درسی ،تربیت جنسی ،دوره ابتدایی

مقدمه
انسان دارای ابعاد و جنبههای عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی ،اخالقی ،روحی و روانی و جسمی
است و چنان به هم وابستهاند کـه رشـد یکـی بـدون دیگـری امکـانپـذیر نخواهد بود
(شریفی .)1231،تربیت نیز جنبههای گوناگون دارد؛ مانند تربیت دینی و معنوی ،تربیت
جنسی ،تربیت اجتماعی ،تربیت هنری ،تربیت سیاسی و ...تربیت جنسی 1یک جنبه اساسی و
مهم از زندگی انسان است که ابعاد فیزیکی ،3روانشناسی ،2روحی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی دارد .تربیت جنسی مؤثر میتواند برای جوانان با سن مناسب ،از نظر فرهنگی
و نظر علمی ارائه شود .تربیت جنسی شامل فرصتهای ساختاربندیشده برای جوانان ،کشف
و بررسی نگرشها و ارزشهایشان و تمرین تصمیمگیری و مهارتهای دیگر زندگی است
که برای توانا کردن آنها در انتخابهای آگاهانه دربارۀ زندگی جنسیشان الزم و ضروری
خواهد بود (راهنمای بین المللی تربیت جنسی یونسکو.)3553 ،
تربیت جنسی از جنبههای ظریف و پر لغزش تربیت است (زندوانیان .)1213 ،به زبان
ساده تربیت جنسی عبارت است از تمامی اطالعاتی که از دوران اولیه زندگی انسان در جهت
رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی به آنها داده میشود .اگر مربی یا والدین به این ساحت
تربیتی توجه نکنند ،این پدیده خود به خود در مسیر زندگی هر شخص بهطور اتفاقی و بدون
انتخاب مناسب صورت خواهد گرفت و عمده تحوالت شخصیتی ،در دوره کودکی و اوایل
نوجوانی رخ میدهد.
تربیت جنسی بهعنوان یکی از کارکردهای اساسی و مهم نظام آموزشی مطرح میباشد.
اهمیت این بعد از ابعاد تربیتی از آنجا ناشی میشود که بهعنوان یکی از حوزههای
چـالشانگیز تعلـیم و تربیت در جوامـع مختلـف ،از جملـه جامعۀ ما است ،که همواره به دلیل
وجود پارهای از ابهامها و سـوء تفاهمهای نظری و فکری و نیز موانع اجرایی با مشکالت
1. sex education
2. physical
3. psychological
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فراوانی دست به گرببان بوده و همین امر ،زمینهساز ایجاد و بروز بـسیاری از معـضالت
اجتمـاعی و انحرافهای رفتاری در میان نسل جوان شده است (امینی )1235،تربیت جنسی
مجموعه اقدامات و تدابیر تربیتی است؛ شامل آموزش آداب و ضوابط ،هدایت ،مراقبت ،و
بهکارگیری اصول ،روشهای درست که موجبات رشد غریزه جنسی در جهت تعالی و
تکامل شخصیت جنسی کودک فراهم گردد و یا بتواند از این غریزه به نحو مطلوب در رشد
فردی و اجتماعی استفاده کند (فریتاس.)1213 ،
بر اساس پژوهش کونتوال )3515( 1مهمترین هدف تربیت جنسی از نظر معلمان آن
اسـت که حس مسئولیت و آگاهی از واقعیتهای مسائل جنسی را به دانش آموزان آموزش
دهد .تربیت جنسی یکی از پیچیدهترین و مهمترین ابعاد تعلیم و تربیت است که در چگـونگی
شـکل گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار ،عواطف و رفتارهای وی
تأثیرگذار است (اسالمیان )1234 ،و به خصوصیات رشدی اجتماعی اخالقی و فرهنگی توجه
دارد (کرکلر .)3555 ،2تربیت جنسی برای همه کودکان و نوجوانان یک جزء حیاتی از
کیفیت آموزش و پرورش معاصر است (گولدمن.)3515 ،2
در دهه گذشته ،تربیت جنسی به یک موضوع مورد عالقه برای مربیان و متخصصان
آموزش بهداشت در بسیاری از نقاط جهان (سیلوا )3552 ،،4با هدف آماده کردن جوانان
بهعنوان شهروند مسئول ،سالم و مولد تبدیل شده است (گولدمن .)3515 ،0تربیت جنسی باید
با هدف توسعه شخصیت دانش آموزان و پرورش یک احساس لذت بردن از انسانبودن،
بهطوری که آنها میتواند در راه مطلوب عمل کنند ،باشد .آموزش مسائل جنسی برای
دانش آموزان شامل دانش علمی و اطالعات جامع در مورد تمایالت جنسی انسان نه تنها از
جنبههای فیزیولوژیکی بلکه به لحاظ روانی و اجتماعی است (کیلی .)3553 ،1با وجود اهمیت
مسئله تربیت جنسی ،تالش چندانی در راستای آموزش آن صورت نگرفته است .یکی از
دالیل آن به نظر میرسد آگاهی اندک والدین و مربیان از اهمیت تربیت جنسی است .نکته
اساسی در اینجا این است که هم خانواده و هم مدرسه در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
1. kontula
2. crcler
3. Goldman
4. Silva
5. Goldman
6. Kehily

24

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاییز 69

مؤثر هستند؛ اما والدین و مربیان اطالعات و توانمندی کافی برای تربیت جنسی دانش آموزان
را دارا نیستند (فرمیهنی فراهانی .)1212 ،نقش برنامههای درسـی مـدارس در مـدیریت
رفتارهـای جنسـی دانـش آمـوزان و ارائه آموزشهای مناسب در این زمینه مورد توجه اکثر
نظامهای آموزشی بوده است (تورنبال3551 ،1؛ اسچاستر.)3551 ،3
نظام آموزشی بسیاری از کشورها به برنامه درسی تربیت جنسی توجه کردهاند (فرانکور
و نونان .)3554 ،2تربیت جنــسی در مــدارس بعــضی جوامــع موضــوعی آســان نیــست
و هنــوز تــرس و اضــطراب از صــحبت کــردن در مــورد مــسائل جنــسی وجــود دارد
(اسکاتیش3555 ،4؛ هوکس .)1331 ،0دنمان )1334( 1معتقد است برنامه درسی دانشآموزان
از  0تا  11سالگی باید بازبینی شوند و تربیت جنسی باید بخشی از برنامه درسی باشد.
کینگمن )1334( 1نیز بر این امر تأکید میکند که تربیت جنسی باید بخشی از برنامه درسی
مدارس باشد .برنامههای درسی امروزه بهعنوان قلب نظامهای آموزشی محسوب میشـوند
کـه شامل کلّیۀ فعالیتهای یادگیری یادگیرنده ،انـواع تجربههای یـادگیری ،پیشـنهادهایی
در مـورد راهبردهای یاددهی -یادگیری و شرایط اجرای برنامه و همچنین در برگیرنده
دانش ،مهـارت و نگرش ارزشمند برای یادگیری در هر نظام آموزشی است (الکساندر،1
1311؛ جنکیـنس3553 ،3؛ مک کرنن3551 ،15؛ ارنشـتاین وهانکینز .)3553 ،11دوره کودکی
و نوجوانی ،دورۀ فراگیری آموزشهای زیربنایی و اساســی ،پایه گذاری عادتها ،روابط
کودک با دیگــران ،و آغاز پیدایش پارهای از لغزشها و انحرافهاست.
تکامل زندگی جنسی را نمیتوان به طبیعت سپرد و ازآموزش و پرورش صحیح آن
غفلت کرد؛ بلکه در جهت دستیابی بـه اهـداف مطلوب و جهت دادن فعالیتهای جنسی باید
کوشش نمود .فعالیتهای جنسی ،بـدون جهت دهی صحیح و برخورداری از برنامه معین،
1. Turnbull
2. Schuster
3. f Francoeur & Noonan
4. Scottish
5. Hawkes
6. Denman
7. Kingman
8. Alexander
9. Jenkins
10. McKernan
11. Ornstein & hankinz
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مشکالتی را به وجود خواهـد آورد که سالمت جسم و روان را به خطر میاندازد ،با این
وصف ،والدین و معلمان و مربیان موظـف انـد بـا آمـوزشهـای مسـتقیم و غیـرمستقیم
موقعیت را به گونهی فراهم آورند که همراه با رشد طبیعـی ،آگاهیهای جنسـی و
مهارتهای کنترل در نوجوانان و کودکان افزایش یابد تا به میل و اختیار خـود ،از خطاهـای
جنسی اجتناب کنند (فقیهی .)1211 ،رنج دوست )1234( .بیان میدارد خانوادههایی که به
مسائل تربیتی و بهداشتی توجه دارند ،قبل از فرارسیدن دوران بلوغ کودکان ،آنها را با مسائل
بلوغ آشنا میسازند .نوع برداشت پدر و مادرها از مسالهی بلوغ ،در تربیت روانی ،جسمانی،
اجتماعی و عاطفی آنان تاثیر میگذارد .متاسفانه ناآگاهی خانوادهها و سایر مسئوالن تربیتی،
کودکان و نوجوانان ما را در زمینه برخورد با مسالهی بلوغ ،مخصوصا بلوغ جنسی مشکالت
عدیدهای دارند.
همه افراد ،صرف نظر از جنسیت و یا محل ،به آموزش مسائل جنسی نیاز دارند (متوری
و منینک .)3550 ،1تربیت جنسی در هنگام تولد شروع میشود و پدر و مادر نقش کلیدی را
بازی میکنند .نقش معلمان و مدارس ابتدایی در ارائه تربیت جنسی برای کودکان مهم است
(هایس .)1330 ،3در این زمینه تحقیقات نشان داده است موفقیت یا شکست یک نوآوری
آموزشی به نگرش ،دانش و مهارتهای معلمان بستگی دارد (بوستن3553 ،2؛ استیونس،4
3554؛ بیتان -فریدلندر.)3554 ،5
امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامۀ تربیت جنسی در سامانه آموزشی و پرورشی
ایران هستیم؛ زیرا با پیشرفت تمدن و فناوری و گسترش شبکههای اطالعرسانی ،وسایل
ارتباط جمعی جهانی و گسترش و رواج عوامل برانگیزاننده جنسی ،وضعیت اسفبار جنسی
به وجود آمده و حیات جامعه بشری با مخاطره جدی مواجه شده است (بهشتی .)1210 ،در
مجموع تربیت و آموزش جنسی به دالیل زیر دارای اهمیت است  -1نیازهای جنسی یکی از
نیازهای پیشینی انسانهایی است که به بلوغ جنسی رسیدهاند و بر اساس هرم مازلو تا زمانیکه
کمیتهای (حداقلی) از نیازهای پیشین برآورده نشود ،نمیتوان انتظار داشت انسانها به دیگر
1. Mturi & Hennink
2. Hayes
3. Buston
4. Stevens
5. Bitan-Friedlander
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نیازهای خود بیاندیشند -3.از نگاه روانشناسان ،مشاوران خانواده و حقوقدانان بسیاری از
ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی مانند تجاوز ،جدایی و درگیریهای خانوادگی از کاستی
یا فزونخواهی جنسی سرچشمه میگیرد (اکبری -2 .)1233 ،در جامعهای که در حال گذر
از سنت به مدرنیسم است نگاه دختران و پسران نسبت به جنسیت به همراه سایر آموزشها
میتواند گام مؤثر و کم هزینهتری در این گذر باشد  - -.4بروز انواع بیماریهای رو به
گسترش جسمی و روانی و ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی نیاز ما را به آموزش جنسی دو
چندان میکند-0 .بروز بلوغ جنسی و تغییرات بنیادین جسمی و روانی در دانش آموزان
پرسشهایی برمیانگیزد که چنانچه پاسخ مناسبی دریافت نکنند آن را با همساالن خویش
در میان گذاشته یا از راههایی مانند ماهواره و اینترنت و ...پاسخ خود را جستوجو میکنند
و چهبسا پاسخ درستی دریافت نمیکنند (فراهانی .)1233 ،از طرفی پژوهشهای انجام شده
در این حوزه از جمله پژوهش سیلوا وراس ،)3552( 1کربی و همکاران ،)3551( 2زیمرمان
و همکاران،) 3551 ،3کونتوال )3515( 4و ....نشان داده است که آموزش وتربیت جنسی
تأثیرات مثبتی بر رفتار جنسی دانش آموزان دارد؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر این است
که رویکرد مطلوب تربیت جنسی بررسی شود که دانش آموزان با استفاده ازآن از بلوغ
جنسی اطالعاتی را به دست بیاورند و از اتفاقاتی که در این زمینه در جامعه رخ میدهد
آگاهی پیدا کنند .در نتیجه با آگاهی از این موضوع ،انتظار می ورد تا حدودی از سوء
استفادههای جنسی که ممکن است در جامعه با آن مواجه شوند مصون بمانند و در مواقع
ضروری تصمیم درستی اتخاذ کنند .این پژوهش میتواند نقطه آغازی برای سیستم آموزش
و پرورش در زمینه تربیت جنسی دانش آموزان باشد
هدف کلی

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی
سؤال پژوهش

عناصر الگوی برنامه درسی (هدف ،محتوا ،روش ،ارزشیابی) تربیت جنسی در دوره
ابتدایی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
1. Siva & Ross
2. Kirby
3. Zimmerman
4. Kontula
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روش
پژوهش حاضر پژوهشی کیفی به روش پدیدارشناسی میباشد .در میان گونه پدیدارشناسی
هم از گونه تفسیری یا معناکاو بهره گرفته شده است .در انجام چنین پژوهشهایی پژوهشگر
با افرادی سروکار دارد که نهتنها با پدیده مورد بررسی ارتباط نزدیکی دارند بلکه اطالعات
کافی و آگاه به مسائل مهم درحوزۀ مورد بررسی میباشند (بورگ 1و گال .)1231 ،3توجیه
استفاده از روش پدیدارشناسی در این پژوهش آشنایی عینی و ملموس و تجربه مستقیم
مشارکتکنندگان در حوزه تربیت جنسی است.
پژوهش حاضر درسال  1230و در شهر همدان اجرا شد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل
اساتید و اعضای هیئت علمی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ،عالمه طباطبائی و بوعلی
سینای همدان وکارشناسان تربیت جنسی استان همدان بود .برای انتخاب نمونه از متخصصان
از روش نمونه گیری هدفمند 2استفاده شد .لذا با  11نفر مصاحبه انجام شد و کار تا اشباع
نظری پیش رفت .برای انتخاب نمونه از میان اساتید و کارشناسان ابتدا کسانی که در حوزه
تربیت جنسی دارای آثار علمی و سابقه آموزشی بودند انتخاب و سپس مصاحبهها آغاز شد،
فرایند مصاحبه نیز تا زمانی که یافتههای حاصل از مصاحبه اطالعات تکرار مصاحبههای قبلی
بود ،ادامه پیدا کرد .در مجموع  1نفر از میان کارشناسان حوزۀ تربیت جنسی و  15نفر نیز از
اعضای هیئت علمی نیز برای مصاحبه انتخاب شدند.
ابزار مورد استفاده مصاحبه با متخصصان است .مصاحبهها بهصورت نیمهساختار طراحی
شد؛ برای انجام هر مصاحبه بهصورت میانگین  30دقیقه زمان الزم بود که این میزان در بعضی
از مصاحبهها به  45دقیقه و در بعضی  10دقیقه طول میکشید.

نتایج
برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تفسیری استفاده شد .در این رویکرد تفسیری با
هم ساختن معنا و مفهوم پدیده در یک بافت خاص توسط پژوهشگر و مشارکتکنندگان
تأکید میشود (آجاوی و هیگز1213 ،4؛ ترجمه دانایی فرد و کاظمی) .در رویکرد تفسیری
1. W. borg
2. J. gall
3. Purposeful Sampling
4. Ajjawi and higgs
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دادهها در تعامل با مشارکتکنندگان ،مراجعه به پیشینه ،نظرخواهی صاحبنظران و دیگر
ماخذ بیرونی ایجاد ،اصالح و ارائه میشوند (وجنار و اسونسون .)3551 ،بدینمنظور نسبت
به تحلیل دادههای حاصل ،به تفکیک و طبقهبندی مضمون اساسی و انعکاس آنها در جداول
مرتبط و شرح کیفی پرداخته شده است و بهمنظور سنجش اعتبار یافتههای تحقیق این یافتهها
در اختیار  13نفر از اساتید مرتبط با موضوع قرار داده شد که صحت و اعتبار یافتههای
پژوهش توسط این گروه تأیید شد.
ویژگیهای مطلوب عناصر برنامه درسی تربیت جنسی دوره بتدایی
اهداف :مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی تربیت جنسی در سه سازه اصلی یا بعد

اصلی (شناختی ،نگرشی و مهارتی) تکیه دارد .بخش عمدهای از اهداف مرتبط با تربیت
جنسی به بعد شناختی مربوط میشود .در این سطح ارائه دانش درست و دقیق درباره مسائل
مورد عالقه کودکان و جوانان و ضرورت شناخت کافی مد نظر میباشد و همچنین بخش
قابل توجهی از اهداف در بعد نگرشی تنظیم شده است .در این سطح رویارو ساختن کودکان
و جوانان با فرصتهایی برای شناخت ارزشها ،نگرشها و هنجارهای مرتبط با مسائل مد
نظر است و بخش دیگری از اهدافهای مذکور ،مهارت یا تواناییهای رفتاری و ارتباطی را
در مخاطبان ایجاد میکند .در این سطح ارتقای فراگیری مهارتها از طریق ترغیب کودکان
و نوجوانان به پذیرش مسئولیت نسبت به رفتار خود و احترام به حقوق دیگران و تقویت
مهارتهای الزم مدنظر خواهد بود .طراحی ترکیبی این سه بعد با امعان نظر به ویژگیهای
رشدی دانشآموزان میباشد که اصول و ویژگیها در جداول  1و  3و  2ایجاد شده است
جدول  .1ویژگیهای اهداف(شناختی) برنامه درسی تربیت جنسی
حوزه شناختی یا دانشی:
شناخت خصوصیات و ویژگیهای جنسی خودشناخت تکالیف و وظایف ومسئولیت پذیری
شناخت مفاهیم اخالقی و دینی مانند مفهوم حیا ،حجاب ،و عفاف و...توجه به هدایت جنسی بهعنوان جنبه مهم از آگاهی و اخالق و آینده جنسیاطالع و آگاهیهای الزم و گوناگون در خصوص موضوعات مربوط به حوزه تربیت جنسیشناخت مبانی و رویکردهای گوناگون در تربیت جنسیشناخت تفاوتهای جسمانی و حنسی دختران و پسرانشناخت قواعد و هنجارهای تعین کننده رفتار جنسیشناخت هنجارهای مورد پذیرش جامعه در زمان معین-شناخت حدود روابط با جنس مخالف در عرصههای آموزشی ،فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و...

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی
شناخت عوامل مخل تربیت جنسی در دوره ابتداییآشنایی با سنتها و اعتقادات گذشتگان در خصوص تربیت جنسیآشنایی با عفاف و پاکدامنیافزایش دانش و آگاهی و مهارت معلمان و مربیان-انتقال میراث فرهنگی با توجه به فرهنگ ایرانی -اسالمی

جدول  .2ویژگیهای اهداف(نگرشی) برنامه درسی تربیت جنسی
حوزه نگرشی یا بینشی
حیات جنسی درگرو حیات آگاهانه و آزادانه انسان به سوی کمالخدا در رأس و کانون هستی است و آگاه از پیدا و پنهان و دانا بر همه چیز (حضور خدا)درک آفرینش هدفمند مبتنی بر تفاوتهای جنسی در افراد و کشش درونی و فطری به جنس مخالفتوجه به جهتهای الهی و خدایی در ساحت تربیت جنسی توجه به ابعاد روحانی ومعنوی مسائل جنسیاحترام به ملیت وهویت جنسی خود
درک ارزش وجودی خویش به عنوان فردی در جنسیت خاصاعطای بینش به افراد در برقراری رابطه با دیگران مبتنی بر اراده و اختیاردرک حد تعادل و دوری از افراط و تفریط در برخورداری از امیالدرک احساس درونی در انسان و احساس حضور در برابر خدادرک هدف اصلی از ایجاد غریزه جنسی در نهاد انسانها مانند :آرامش ،مودت ،رحمت و مهربانی و..درک تفاوتهای جنسی و جنسیتی و تفاوتهای فیزیولوژی و روحی و روانی در دختر و پسردرک ارزش و اهمیت نقش بنیادین تربیت جنسی در زندگیدرک ارزش و اهمیت نقش بنیادین تنوع در جنسیتاحترام به هویت جنسی خود و احترام به دیگران بهعنوان فرد انسانی در قالب جنس خاصدرک جایگاه حریم در روابط دختر و پسردرک ارزشهای اخالقی و توجه به اهمیت آنها مانند پاکدامنی ،حیا ،عفاف ،حجاب و...ایجاد صفتها و رفتارهای جنسی سالم و زدودن صفتهای ناشایست

جدول  .3ویژگیهای اهداف (مهارتی)برنامه درسی تربیت جنسی
حوزه مهارتی
رفتارهای یک فرد مسلمان متأثر از آموزههای دینی و اخالقی و بایدها و نبایدهای اخالق جنسی است آموزش رعایت حدود روابط با جنس مخالفآموزش رعایت حدود روابط با محارمدارا بودن مهارتهای الزم از جمله مهارتهای زندگیدارا بودن مهارتهای الزم در ارتباطات با دیگران (در جنس مخالف)افزایش توانایی در تعدیل و کنترل غریزۀ جنسی-افزایش عزت نفس و خودباوری در فرد
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آموزش تکنیکهای مؤثر مانند حیا ،عفاف ،پاکدامنی ،حجاب و...افزایش شناخت خویشتن و رسیدن به خودشناسی و دگرشناسی وهدایت جنسیافزایش آگاهیهایی درمسائل جنسی متأثر از جنسیت و سنآموزش مسائل بهداشت جنسی و سالمت روان و ارائه دستوالعمل اجرایی برای آموزش مسائل جنسیتوانایی در برطرف ساختن نیازهای عاطفی فرزند توسط والدین-افزایش قابلیتهای مشارکتهای عمومی مانند امر به معروف و نهی از منکر و کاهش انحرافهای اخالقی

محتوا :محتوا باید ناظر بر هدفها باشد و ریشه در فرهنگ و ارزشهای جامعه داشته
باشد .معموالً در انتخاب محتوا باید به علوم مختلف نگاه ترکیبی و تلفیقی داشت؛ ولی از
آنجائیکه تربیت جنسی قرابت نزدیکی با تربیت دینی دارد و از جنبههای ظریف و پر لغزش
تربیت است که در شکلگیری شخصیت انسان نقش بهسزایی دارد؛ لذا مهمترین منبع اساسی
برای محتوای برنامه درسی قرآن ،سنت ،عقل ،فطرت است که بر مبنای آن ارزشها و فلسفه
اسالمی تدوین میشود.
بعد از قرآن ارزشهای اسالمی مرتبط با تربیت جنسی ،فرهنگ حیا ،عفاف و محبوبیت،
شرم و حیا ،کرامت انسانی و جامعه سالم و ازدواج و فرزند صالح از اصولی است که در
تعیین محتوای مناسب نقش مهمی دارد .بعد از تعیین ارزشهای اسالمی جامعه ،اصول حاکم
بر آموزش و پرورش منطبق بر منابع سهگانه (نیاز جامعه ،نیاز دانش آموزان و ساخت دانش)
تعیین میگردد .اصول حاکم میتواند درک ویژگیهای زیستی و بدنی خود ،دانش مربوط
به سالمت جنسی و هویت جنسی ،امنیت و هدایت جنسی از اصولی است که در تعیین
محتوای برنامه نقش مهمی را ایفا میکند .در مرحله بعد توجه به ویژگیهایی مانند جامعیت،
حمایت و مشارکت والدین ،دانش آموزان ،معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت و سالمت و
متخصصان برنامه ریزی درسی و استفاده از جدیدترین موضوعات و دانش مرتبط با تربیت
جنسی در تدوین محتوای مناسب دوره بهطور جدی مد نظراست .در مرحله پایانی توجه به
فیلتر روانشناسی یادگیری بهمنظور تدوین محتوا مناسب دوره ابتدایی تعیین میگردد.
واحدهایی معنایی مرتبط بامحتوادر جدول  4ایجاد شده است.
جدول  .4ویژگیهای محتوای برنامه درسی تربیت جنسی
اصل توجه به ارزشها و فلسفه تربیت جنسی از منظر اسالم
اصل توجه به منابع مبتنی بر ارزشها جهت تعیین محتوای مناسب (قرآن ،سنت ،عقل ،فطرت)
اصل توجه به اصول حاکم بر آموزش و پرورش
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اصل توجه به منابع تدوین محتوا برنامه درسی تربیت جنسی بر اساس سه منبع اطالعاتی حوزه برنامه درسی
(دانش ،نیاز دانش آموز ،نیاز جامعه)
اصل حفظ ارتقای کرامت انسانی
اصل شناخت تفاوتهای جنسی
اصل حفظ و ارتقای آزادی فردی
اصل توجه به ارضای نیازهای جنسی
اصل اعتدال در ارضای نیازهای جنسی
اصل احترام به هویت جنسی زن و مرد
اصل حدود روابط شرعی-اصل توجه به مسائل روز جامعه و ارائه محتوای مفید و سازنده
اصل احساس حضور در برابر خدا -اصل عفاف ،حیا ،محجوبیت و پاکدامنی
اصل توجه به تربیت دینی و اخالقی -اصل الگو و اسوهسازی
اصل توجه به نیازها و عالیق دانشآموزان
اصل تناسب محتوا با سن دانش آموز -اصل توجه به ویژگیهای رشدی و عاطفی دانش آموزان
توجه به مفهوم حق و تکلیف

روشها یاددهی -یادگیری :بعد از تعیین اهداف و تدوین محتوا ،باید نسبت به
روشهای یاددهی و یادگیری تصمیم گیری شود .قطعاً در فرایند طراحی برنامه هرچقدر در
مورد تعیین اهداف و انتخاب محتوا مالحظات و معیارهای دقیق و فنی مورد توجه برنامهریزان
قرار گیرد ،تا زمانیکه روشهای یاددهی و یادگیری مورد دقت و توجه نباشد ،قطعاً نمیتوان
انتظار موفقیت و کارایی چندانی از برنامه درسی داشت .با عنایت به اهمیت و نقش کاربردی
راهبردهای یاددهی و یادگیری باید در الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی نسبت به
تعیین ویژگیهای روشهای یاددهی و یادگیری ببیشتر دقت و توجه شود .روشهای زیر
مرتبط با مبانی اخالقی در خصوص تربیت جنسی ذکر شده است و بهعنوان روشهای
یاددهی و یادگیری مورد استفاده نظامهای آموزشی قرار میگیرد .بهطور کلی ویژگیهای
مرتبط با روشهای یاددهی یادگیری تربیت جنسی در قالب جداول  0اراته میشود.
جدول  .5ویژگی روشهای یاددهی یادگیری برنامه تربیت جنسی
-1اصل شناخت خویشتن (خودسازی)
اصل برخورداری از قوه تفکر

اصل تهذیب و تزکیه نفس –اصل تذکر و یادآوری
اصل حیا ،عفت و پاکدامنی  -اصل عزت نفس و خودباوری
اصل آموزش جنسی با توجه به مقتضیات جنسی (اصل تدرج)
اصل توجه به تفاوتهای جنسیتی
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اصل تفاوت در حقوق و تکالیف شرعی
روش ابتال -,روش قصه گویی وتمثیلهای قرآنی
اصل توجه به نیازهای دانشآموزان
-3اصول مربوط به یاددهی از منظر اخالق تدریس
اصل مهرورزی ،محبت و تکریم
اصل اسوهسازی  -اصل موعظه حسنه
اصل عبرت آموزی  -اصل پرورش هویت جنسی
اصل آگاهی و پرورش قوه تعقل
 -1اصول مربوط به ارتباط با فراگیران
یادگیری مبتنی بر مهرورزی و محبت در تعلیم و تربیت
نقش الگویی معلم در تربیت کودک وپاسخ صادقانه به سؤالها و ابهامها درباره مسائل جنسی
استفاده از روش مستقیم و بهویژه روش غیرمستقیم در ارائه مفاهیم جنسی
توجه به برقراری عاطفی و تعاول مؤثر با دانشآموزان
اصل توجه به نیازها و عالیق یادگیرنده (چه بسا در برنامه مدون وجود نداشته باشد).
اصل توجه به زمینههای کنجکاوی یادگیرنده
اصل تعامل بین معلم و دانش آموز و ارائه محتوای مفید و سازنده از طریق سخنرانی و یا جزوه
آموزشی
اصل آموزش مفاهیم اساسی صرف نظر از محدودیتها و تابوی موجود در تربیت جنسی

ارزشیابی :ارزشیابی یک ابزار قدرتمند برای شفافسازی اهداف آموزشی میباشد.
ارز شیابی یک فرایند برای دریافتن اینکه تا چه اندازه تجربیات یادگیری که توسعه و
سازماندهی شدهاند در عمل و در واقعیت نتایج مطلوب را ارائه کردهاند میباشد .بهطور
کلی در قلمرو تربیت جنسی نحوه ارزشیابی کمی برای ارزش و نگرش و تعامالت شایسته و
غیره کاری بیهوده و نتیجه قطعی ندارد وبه مراتب براساس ارزشیابی درونی وفرایندهای
مشاهده رفتارصورت میگیرد .بطور کلی ویژگیهای مرتبط با ارزشیابی در قالب جداول 1
اراته میگردد.
جدول  .6ویژگیهای ارزشیابی برنامه درسی تربیت جنسی
استفاده از ویژگیهای سایر عناصر برنامه درسی تربیت جنسی
استفاده از دو معیار اساسی ،قرآن و سنت پیامبر در ارزشیابی
توازن میان ابعاد شناختی ،بینشی و مهارتی
تاکید بر تقوای حضور و ارزشیابی الهی بر افکار و رفتار
توجه به اشکال مختلف ارزشیابی با استفاده از روشهای ارزشیابی علوم تربیتی و روانشناسی
ارزشیابی بیرونی (نظارت بر رفتار و تسهیل فرآیند)
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استفاده از دانش علوم تربیتی و روان شناسی و علوم دینی در حل مسائل مبتال به زندگی
تاکید بر خود ارزشیابی دانشآموز (خود رهبری)
استفاده از ارزشیابی ضمن عمل و رفتار
ارزشیابی در حد وسع و توان (منعطف)
ارزیابی به قصد بازخورد و بهبود امور

بحث ونتیجهگیری
از نظر محققین این پژوهش ،علیرغم نقش و اهمیتی که حوزه تربیت جنسی در رشد و
پرورش قابلیتها و استعدادهای دانشآموزان و تحقق اهداف نظام آموزشی دارد در عمل
مالحظه میشود که مقوله مذکور از جایگاه مناسبی در برنامه درسی نظام آموزشی برخوردار
نیست و بهعنوان یک پدیده آموزشی فرعی و حاشیهای (برنامه درسی مغفول) مورد توجه
است؛ لذا تحقیق کوشید در جهت طراحی الگوی برنامه درسی تربیت جنسی ،راهنمایی برای
آموزش و پرورش در مدارس دوره ابتدایی فراهم آورد و در عین حال توجه بیش از بیش
برنامهریزان و دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش را به این قلمرو تربیتی معطوف کرده
تا اقدامات و تالشها در این زمینه با پشتوانه نظری قابل دفاع و با جدیت بیشتر تعقیب شود.
توضیح اینکه این الگو همانند اکثر الگوهای طراحی شده در ایران ،چهار عنصر اساسی
برنامه درسی (هدف ،محتوا ،روش ،ارزشیابی) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .در
این الگوی پیشنهادی اهداف در غالب سه حوزه دانش ،نگرش و مهارتی تدوین شده است
که هر یک از اهداف نشاندهنده جنبهای خاص از کارکردهای مختلف تربیت جنسی است.
در اهداف حوزه دانشی :در نهایت از دانش آموزان انتظار میرود توانایی ارزیابی سنتها و
آداب و اعتقادات ،شناخت قواعد و هنجارهای تعینکننده رفتار جنسی ،انتقال میراث
فرهنگی با توجه به فرهنگ ایرانی -اسالمی ،شناخت خصوصیات تفاوتهای جنسیتی،
آشنایی با مفاهیمهای اخالقی مانند حیا ،غفاف ومحجوبیت ،افزایش دانش و آگاهیهای
الزم ،شناخت تکالیف و مسئولیتپذیری و در اهداف حوزه نگرشی :درک ارزشهای
اخالقی و احترام به هویت جنسی خود احساس حضور در برابر خدا ،شرکت در مراسم عبادی
و همچنین درک آفرینش هدفمند مبتنی بر تفاوتهای جنسی و توجه به ابعاد روحانی و
معنوی در تربیت جنسی و در نهایت در حوزه مهارتی :دارا بودن مهارتهای الزم زندگی
(از جمله مهارتهای ارتباطی ،مهارت تصمیمگیری و تفکر ،مهارت بهداشت و سالمت
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جنسی ،خودآگاهی ،مشارکت و همکاری ،شهروندی مفید برای جامعه) اعتماد به نفس و
خودباوری در فرد و افزایش قابلیتهای عمومی مانند امر به معروف و نهی از منکر در جهت
کاهش آسیبها و کجرویهای اخالقی ،مدنظر است .طراحی ترکیبی این سه بعد با امعان
نظر به ویژگیهای رشدی دانش آموزان این دوره میباشد؛ یعنی تالش میشود اهداف برنامه
متناسب با خصوصیات رشدی آنان طراحی شود .مثالً با توجه به سن رشدی دانش آموزان
در این دوره نباید انتظار داشت تمام ویژگیهای کرامت انسانی یا همه ارزشهای اخالقی در
حد مطلوب در برقراری ارتباطات انسانی با خود ،دیگران ،جامعه و خدا در دانش آموزان در
این سن متبلور شود .بهطور کلی هدف یک برنامه درسی باید رشد متعادل کل شخصیت
انسان از طریق روح ،جسم ،ذهن و فکر ،حواس فیزیکی و حوزه عاطفی انسان باشد .تعلیم و
تربیت یک انسان مسلمان باید به نحوی باشد که ایمان را به کل شخصیت وی القاء کند و
در وی یک پیوستگی عاطفی نسبت به دین اسالم ایجاد کند و او را قادر سازد تا از قرآن
وآموزههای دینی پیروی کند
در عنصر محتوا پژوهش حاضر نشان داد محتوای تربیت جنسی باید ناظر بر هدفها باشد
و ریشه در فرهنگ و ارزشهای جامعه داشته باشد .معموالً در انتخاب محتوا باید به علوم
مختلف نگاه ترکیبی و تلفیقی داشت؛ لذا ضمن بهره از منابع معتبر ،پیشنهاد شده است ،محتوا،
مفاهیم اصلی و پایه خود را از قرآن ،سنت ،عقل و فطرت دریافت دارد؛ در واقع محتوای
تربیت جنسی مرتبط با معارف دینی و اسالمی است؛ لذا با توجه به اصل اعتبار بهعنوان یکی
ازاصول انتخاب محتوا لزوم بازنگری کلیه محتواهای تربیت جنسی مرتبط با مسائل روز و
وقایع جاری بیش از پیش مورد انتظار است.
بعد از تعیین اهداف و تدوین محتوا ،باید نسبت به روشهای یاددهی و یادگیری
تصمیمگیری شود؛ در عنصر روش پژوهش حاضر نشان داد اساس اطالعات بهدست آمده
بهمنظور تحقق اهداف دوره ابتدایی روشهای پرسش و پاسخ -روش اندرزگویی-روش
آموزش مستقیم (تشویق و تنبیه)-روش دعوت به مشورت و تعمق -روش سیر و سیاحت در
طبیعت –روش تذکر و یادآوری – روش عبرت آموزی – روش گفتگو – روش قصه گویی
و تمثیل – روش دعا و نیایش – روش موعظه و پند و اندرز – ،روش توجیه به صبر روشهای
پرورش هویت جنسی کودکان ،روش غنیسازی اوقات فراعت ،روش اسوهگزینی ،روش

تربیت جنسی دختران و پسران بهوسیله افراد همجنس ،توجه به تفاوتهای سنی پسران و
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دختران در رسیدن به بلوغ شرعی ،امر به معروف و نهی از منکر ،پاسخ گویی به سؤاالت
جنسی جهت آگاه سازی ،بیان داستانها و قصص و سرگذشتها بهصورت غیرمستقیم برای
عبرتآموزی ،معرفی غریزه جنسی بهعنوان سرمایه وجودی ،کنترل هوای نفس ،تقویت حیا،
عفاف ،غیرت ،حفظ عفت و پاکدامنی فردی ،حفظ عفاف در جامعه ،روش محاسبه نفس و
امر به معروف و نهی از منکر ،روش خویشتنداری و پرهیز از دنیاپرستی ،تزکیه و عزت نفس
روش عفو و گذشت و تقویت ایمان ،ایجاد شرایط و بستر مناسب برای آموزش ،روش تناسب
مطالب به میزان رشد و فهم ،روش تکلیف به قدر وسع و توان از روشهای مبتنی بر مبنای
تربیت اسالم است .بهطور کلی اصول استخراجی روشهای پیشنهادی و استنباطی مطرح شده
در سطح مفهومی و نظری میباشد و در قالب رساله دکتری دریافت شده است و برای اجرایی
و عملیاتیسازی آن در سطح آموزش و پرورش و دوره ابتدایی نیازمند کارگروهی از
متخصصان برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش میباشد که مورد تجزیه و تحلیل نهایی
قرار گیرد .نکته مهم اینکه در تمامی عناصر بهویژه این عنصر نیازمند معلمانی کارآزموده،
توانمند ،معتقد به مبانی ارزشی و اعتقادی میباشیم.
چهارمین عنصر الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت جنسی ارزشیابی است که ناظر بر
سایر عناصر برنامه درسی است .عنصر ارزشیابی ناظر بر داوری ارزشی در مورد قابلیتها،
کارکردها و نتایج عملی برنامه درسی است .ارزشیابی بر خالف روشهای کمی مرسوم در
اکثر دروس در اینجا عمدتاً شامل مشاهده دانش آموز در حین فعالیتهای روزانه و کار با
دیگران و همکاری و مشارکت با گروه و درگیر شدن مستقیم دانش آموز در محیط مدرسه،
خانواده و اجتماع است؛ در عنصر ارزشیابی پژوهش حاضر نشان داد جهت ارزشیابی از
دانشآموزان روشهای مختلفی توصیه شده است .از جمله :اصل قرآن ،پیامبر و سنت
به عنوان معیار ارزیابی :تصمیم گیرندگان نظام آموزشی باید خروجی آموزشی را با این دو
معیار عمیق بسنجند و از سطحیسنجی توجه به آموزش صرف و حفظ مطالب اجتناب نمایند.
اصل ارزیابی الهی :تمام افرادی که درگیر موضوع تربیت هستند باید خداوند را ناظر بر افکار
و رفتار خود بدانند و در ارزشیابی دانش آموزان دوره ابتدایی به این مهم توجه داشته باشند.
بهویژه معلمان و دانش آموزان باید باالترین نظارت و ارزشیابی را از آن خداوند بدانند و
تربیت را در امتداد ک مال الهی بدانند و در آموزش و ارزشیابی به اصل و معیار توجه داشته
باشند .اصل خود ارزیابی :دانش آموزان این دوره باید بیاموزند که از آغاز تا انجام آموزش
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و یادگیری بر اندیشه و رفتار خود نظارت و ارزشیابی داشته باشند .ارزشیابی ضمن عمل و

رفتار –ارزشیابی در حد وسع و توان – ارزشیابی به قصد بازخورد و بهبود –ارزشیابی به شیوه
ثبت فعالیتهای داخل و خارج از کالس و محیط آموزشگاه بهصورت فردی و گروهی و
مشاهده رفتار دانش آموز در موقعیتهای مختلف توصیه میشود .همچنین ارزشیابی بیرونی،
ارزشیابی همه محیطهای تربیتی از جمله خانواده ،محیطهای غیر رسمی جامعه یا همکاری
والدین و معلمان و مشاوران مد نظر است.
در پایان علیرغم دیرینگی موضوع پژوهش در کشور ما اگر نگوییم موضوع تازهای
است که چندان مورد پژوهش قرار نگرفته و مورد غفلت واقع شده است .طراحی الگوی
برنامه درسی تربیت جنسی در این پژوهش از نخستین اقداماتی است که تاکنون صورت
گرفته است و دارای محدودیتهایی در برخورد با مفاهیم و مسائل مربوطه بوده است لیکن
دارای این ویژگی برجسته است که راه را برای بررسی و تحلیل این بعد مهم تربیتی باز کرده
و با رسالت تحقیق حاضر به دیگران کمک میکند تا در مطالعات و طرحها به راحتی باب
مسائل و مشکالت رامطرح نماید .پیشنهاد میشود متولیان آموزش و پرورش ،باید با نگاهی
نظام مند و جامع نگر به موضوع تربیت جنسی بنگرند و با انتقال آموزههای دینی به تربیت
افرادی همت گمارند که مباحث تربیتی را از همان اوایل کودکی با آگاهی و آمادگی الزم
پذیرا باشند .در یک چشم انداز بلند مدت با همکاری دولت ،برنامهریزان ،مسئوالن مذهبی،
نظام آموزشی ،والدین ،مؤسسات آموزشی ،رسانههای دیداری و شنیداری و ...میتوان
بهگونهای اطالعات و آگاهیهای دینی کودکان ،جوانان و نوجوانان را باال برد که افراد در
رابطه با این امور به مرحله خودکنترلی برسند .دین و مذهب توانسته با تکیه بر آرمانهای
الهی به تربیت افرادی بپردازد که در هر شرایط از انواع امتحانات سربلند بیرون آیند.
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