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 چکیده
درسی دوره ابتدایی فرصتی  ۀبرنام .شودیمآموزشی محسوب  یهانظامعنوان قلب بهدرسی  امروزه برنامۀ

مهم  یهاحتسااست جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از 
دوره  جنسی در درسی تربیت برنامۀ تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب

 جامعه .انجام شد 1230است که با روش پدیدار شناسی و درسال  کیفی از نوع یپژوهشو  ابتدایی انجام شده
 اطبائیدانشگاه تهران، عالمه طب شناسیآماری پژوهش شامل اساتید و اعضای هیئت علمی علوم تربیتی و روان

یری از گ د. برای نمونهانتخاب ش همدان کارشناسان تربیت جنسی در سطح استانبوعلی سینای همدان  و
نفر مصاحبه انجام شد و کار تا اشباع نظری پیش رفت.  11گیری هدفمند استفاده شد. لذا با روش نمونه

ز روش تحلیل کیفی ا یهاداده تحلیل یبرا .یافته با متخصصان استساختارابزارمورد استفاده مصاحبه نبمه
ی در مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی تربیت جنس حاکی از آن بود که هاافتهی بهره گرفته شد.تفسیری 
فلسفه  ها وتوجه به ارزش ی آموزشیمحتوا دربخش .دارد یه( تکیمهارت ،ینگرش شناختی،) یاصلسه سازه 

ر آموزش به اصول حاکم ب ( توجهفطرت ،عقل ،سنت ها )قرآن،توجه به منابع مبتنی بر ارزش تربیت جنسی،
ل تفاوت اصهای آموزشی در بخش روش  .محتوا برنامه درسی تربیت جنسی و پرورش، توجه به منابع تدوین

ای هاستفاده از ویژگینیز  آموزشی شیابیزار در بخش و... آموزیعبرتروش ، در حقوق و تکالیف شرعی
 ناسایی شدند.ش و...قرآن و سنت پیامبر از دو معیار اساسی  استفاده جنسی،سایر عناصر برنامه درسی تربیت 

برنامه درسی طراحی شده ناظر بر توجه به ابعاد مختلف برنامه درسی که  طور نتیجه گرفته شددر نهایت این
است و مبانی برنامه درسی از جمله مبانی روانشناختی، اجتماعی و  روش وارزشیابی ،ااز جمله هدف، محتو
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 یهارزشاتدوین شده است. در واقع برنامه حاضر بازتابی از  جامعه با توجه به فلسفه حاکم برفلسفی آن 
 .باشدیمفرهنگی اجتماعی جامعه 

 ابتدایی دوره برنامه درسی، تربیت جنسی، یالگو برنامه درسی، کلیدی: گانواژ

 مقدمه

 عقالنی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی، روحی و روانی و جسمی یهاجنبهانسان دارای ابعاد و 
 ودبنخواهد  پـذیره رشـد یکـی بـدون دیگـری امکـانکـ اندوابستهاست و چنان به هم 

مانند تربیت دینی و معنوی، تربیت  ؛گوناگون دارد یهاجنبهتربیت نیز  .(1231شریفی،)
اساسی و  یک جنبه 1تربیت جنسیو... سیاسی  تیترب اجتماعی، تربیت هنری، تیترب جنسی،

، روحی، اجتماعی، اقتصادی، 2شناسی، روان3ابعاد فیزیکی که مهم از زندگی انسان است
نگی تواند برای جوانان با سن مناسب، از نظر فرهمی مؤثرسیاسی، فرهنگی دارد. تربیت جنسی 

، کشف برای جوانان شدههای ساختاربندیتربیت جنسی شامل فرصتو نظر علمی ارائه شود. 
ت زندگی اس های دیگرگیری و مهارتهایشان و تمرین تصمیمها و ارزشو بررسی نگرش

 شان الزم و ضروریزندگی جنسی های آگاهانه دربارۀها در انتخابکه برای توانا کردن آن
 .(3553خواهد بود )راهنمای بین المللی تربیت جنسی یونسکو، 

به زبان  .(1213زندوانیان، )ظریف و پر لغزش تربیت است  یهاجنبهتربیت جنسی از 
ساده تربیت جنسی عبارت است از تمامی اطالعاتی که از دوران اولیه زندگی انسان در جهت 

احت این س. اگر مربی یا والدین به شودیمها داده رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی به آن
فاقی و بدون طور اتدر مسیر زندگی هر شخص بهبه خود  توجه نکنند، این پدیده خود تربیتی

وایل ی و اکودکعمده تحوالت شخصیتی، در دوره  انتخاب مناسب صورت خواهد گرفت و
 .دهدیمرخ  نوجوانی

 .باشدیمکارکردهای اساسی و مهم نظام آموزشی مطرح  عنوان یکی ازتربیت جنسی به
 یهاحوزهعنوان یکی از که به شوداز ابعاد تربیتی از آنجا ناشی میاین بعد  تیاهم

یل ما است، که همواره به دل ۀجامعانگیز تعلـیم و تربیت در جوامـع مختلـف، از جملـه چـالش
های نظری و فکری و نیز موانع اجرایی با مشکالت و سـوء تفاهم هاابهاماز  یاپارهوجود 

                                                 
1. sex education 

2. physical 

3. psychological 
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http://www.akairan.com/nojavan/tarbiat1/armesh.html
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ساز ایجاد و بروز بـسیاری از معـضالت ه گرببان بوده و همین امر، زمینهفراوانی دست ب
( تربیت جنسی 1235امینی،) استرفتاری در میان نسل جوان شده  یهاانحرافاجتمـاعی و 

اب و ضوابط، هدایت، مراقبت، و شامل آموزش آد ؛مجموعه اقدامات و تدابیر تربیتی است
درست که موجبات رشد غریزه جنسی در جهت تعالی و  یهاروشکارگیری اصول، به

تکامل شخصیت جنسی کودک فراهم گردد و یا بتواند از این غریزه به نحو مطلوب در رشد 
 (.1213استفاده کند )فریتاس،  اجتماعیفردی و 

هدف تربیت جنسی از نظر معلمان آن  نیترمهم( 3515) 1والبر اساس پژوهش کونت
جنسی را به دانش آموزان آموزش  مسائل یهاتیواقعاسـت که حس مسئولیت و آگاهی از 

ه در چگـونگی و تربیت است ک و مهمترین ابعاد تعلیم نیتردهیچیپجنسی یکی از  تیترب .دهد
گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی شـکل

ه توج ( و به خصوصیات رشدی اجتماعی اخالقی و فرهنگی1234 اسالمیان،) استتأثیرگذار 
جنسی برای همه کودکان و نوجوانان یک جزء حیاتی از  (. تربیت3555، 2دارد )کرکلر

 (.3515 ،2گولدمن) استکیفیت آموزش و پرورش معاصر 
در دهه گذشته، تربیت جنسی به یک موضوع مورد عالقه برای مربیان و متخصصان 

هدف آماده کردن جوانان با  (3552 ،،4سیلوا) جهانش بهداشت در بسیاری از نقاط آموز
تربیت جنسی باید  (.3515 ،0گولدمن) استعنوان شهروند مسئول، سالم و مولد تبدیل شده به

 بودن،رورش یک احساس لذت بردن از انسانبا هدف توسعه شخصیت دانش آموزان و پ
در راه مطلوب عمل کنند، باشد. آموزش مسائل جنسی برای  تواندیم هاآنطوری که به

دانش آموزان شامل دانش علمی و اطالعات جامع در مورد تمایالت جنسی انسان نه تنها از 
 با وجود اهمیت .(3553، 1کیلی) استروانی و اجتماعی  به لحاظفیزیولوژیکی بلکه  یهاجنبه

چندانی در راستای آموزش آن صورت نگرفته است. یکی از  تالش مسئله تربیت جنسی،
والدین و مربیان از اهمیت تربیت جنسی است. نکته  رسد آگاهی اندکدالیل آن به نظر می

سی کودکان و نوجوانان هم خانواده و هم مدرسه در تربیت جن اساسی در اینجا این است که
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 نمندی کافی برای تربیت جنسی دانش آموزاناما والدین و مربیان اطالعات و توا مؤثر هستند؛
درسـی مـدارس در مـدیریت  یهابرنامهنقش  .(1212را دارا نیستند )فرمیهنی فراهانی، 

های مناسب در این زمینه مورد توجه اکثر آموزش ارائهدانـش آمـوزان و  رفتارهـای جنسـی
 (.3551 ،3؛ اسچاستر3551، 1)تورنبال های آموزشی بوده استنظام

)فرانکور  نداکرده به برنامه درسی تربیت جنسی توجه بسیاری از کشورها نظام آموزشی
تربیت جنــسی در مــدارس بعــضی جوامــع موضــوعی آســان نیــست  (.3554، 2نونان و

 داردو هنــوز تــرس و اضــطراب از صــحبت کــردن در مــورد مــسائل جنــسی وجــود 
آموزان دانشبرنامه درسی  ( معتقد است1334) 1دنمان (.1331، 0؛ هوکس3555، 4اسکاتیش)

 باید بازبینی شوند و تربیت جنسی باید بخشی از برنامه درسی باشد. یسالگ 11 تا 0از 
 کند که تربیت جنسی باید بخشی از برنامه درسیکید می( نیز بر این امر تأ1334) 1نگمنیک

شـوند های آموزشی محسوب میعنوان قلب نظامدرسی امروزه به یهابرنامه .مدارس باشد
ـنهادهایی یـادگیری، پیش یهاتجربهیادگیری یادگیرنده، انـواع  یهاتیفعالکـه شامل کلّیۀ 

یادگیری و شرایط اجرای برنامه و همچنین در برگیرنده  -در مـورد راهبردهای یاددهی
، 1یری در هر نظام آموزشی است )الکساندرنگرش ارزشمند برای یادگ دانش، مهـارت و

کودکی دوره  .(3553 ،11وهانکینز ارنشـتاین ؛3551، 15مک کرنن ؛3553 ،3جنکیـنس ؛1311
 روابط ،هاعادتزیربنایی و اساســی، پایه گذاری  یهاآموزشفراگیری  ۀدور، و نوجوانی

 .هاستانحرافو  هالغزشاز  یاپارهکودک با دیگــران، و آغاز پیدایش 
به طبیعت سپرد و ازآموزش و پرورش صحیح آن  توانینمتکامل زندگی جنسی را  

سی باید جن یهاتیفعالمطلوب و جهت دادن  غفلت کرد؛ بلکه در جهت دستیابی بـه اهـداف
از برنامه معین،  یبرخوردارجنسی، بـدون جهت دهی صحیح و  یهاتیفعالکوشش نمود. 
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، با این اندازدیممشکالتی را به وجود خواهـد آورد که سالمت جسم و روان را به خطر 
هـای مسـتقیم و غیـرمستقیم بـا آمـوزش وصف، والدین و معلمان و مربیان موظـف انـد

 جنسـی و یهایآگاهفراهم آورند که همراه با رشد طبیعـی،  یگونهموقعیت را به 
ان و کودکان افزایش یابد تا به میل و اختیار خـود، از خطاهـای های کنترل در نوجوانمهارت

هایی که به دارد خانوادهبیان می (1234) رنج دوست. (.1211 )فقیهی، کنندجنسی اجتناب 
نها را با مسائل آ قبل از فرارسیدن دوران بلوغ کودکان، بهداشتی توجه دارند، مسائل تربیتی و

 جسمانی، در تربیت روانی، ی بلوغ،ها از مسالهنوع برداشت پدر و مادر سازند.بلوغ آشنا می
 ربیتی،ها و سایر مسئوالن تمتاسفانه ناآگاهی خانواده گذارد.عاطفی آنان تاثیر می اجتماعی و

 مخصوصا بلوغ جنسی مشکالت بلوغ، یکودکان و نوجوانان ما را در زمینه برخورد با مساله
 ای دارند.عدیده

 نیاز دارند )متوری فراد، صرف نظر از جنسیت و یا محل، به آموزش مسائل جنسیهمه ا
و پدر و مادر نقش کلیدی را  شودیمتربیت جنسی در هنگام تولد شروع . (3550، 1و منینک
 استهم کودکان م جنسی برای کنند. نقش معلمان و مدارس ابتدایی در ارائه تربیتبازی می

موفقیت یا شکست یک نوآوری  در این زمینه تحقیقات نشان داده است .(1330، 3هایس)
 ،4؛ استیونس3553 ،2بوستن)های معلمان بستگی دارد آموزشی به نگرش، دانش و مهارت

 (.3554، 5فریدلندر-بیتان  ؛3554
جنسی در سامانه آموزشی و پرورشی  تربیت از هر زمان دیگر نیازمند برنامۀامروز بیش 

، وسایل رسانیاطالع یهاشبکهزیرا با پیشرفت تمدن و فناوری و گسترش  ؛هستیمایران 
ارتباط جمعی جهانی و گسترش و رواج عوامل برانگیزاننده جنسی، وضعیت اسفبار جنسی 

. در (1210به وجود آمده و حیات جامعه بشری با مخاطره جدی مواجه شده است )بهشتی، 
نیازهای جنسی یکی از  -1دالیل زیر دارای اهمیت است مجموع تربیت و آموزش جنسی به 

 کها زمانیاساس هرم مازلو ت و بر انددهیرس هایی است که به بلوغ جنسینیازهای پیشینی انسان
 ا به دیگرهانتظار داشت انسان توانینم)حداقلی( از نیازهای پیشین برآورده نشود،  هایکمیت
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دانان بسیاری از شناسان، مشاوران خانواده و حقوقروان از نگاه -3.ندیشندانیازهای خود بی
های خانوادگی از کاستی اجتماعی مانند تجاوز، جدایی و درگیری های اخالقی وناهنجاری

که در حال گذر  یاجامعهدر  -2(. 1233 اکبری،) ردیگیمخواهی جنسی سرچشمه یا فزون
ا هاز سنت به مدرنیسم است نگاه دختران و پسران نسبت به جنسیت به همراه سایر آموزش

های رو به بروز انواع بیماری - -.4 باشددر این گذر  یترنهیهزتواند گام مؤثر و کم می
اجتماعی نیاز ما را به آموزش جنسی دو  های اخالقی وجسمی و روانی و ناهنجاری گسترش

بنیادین جسمی و روانی در دانش آموزان  بروز بلوغ جنسی و تغییرات-0 کند.چندان می
انگیزد که چنانچه پاسخ مناسبی دریافت نکنند آن را با همساالن خویش هایی برمیپرسش

 نندکیموجو و اینترنت و... پاسخ خود را جست هایی مانند ماهوارهدر میان گذاشته یا از راه
انجام شده  یهاپژوهشاز طرفی  .(1233 فراهانی،) کنندینمبسا پاسخ درستی دریافت و چه

زیمرمان  (،3551) 2همکاران کربی و(، 2355) 1راسو ادر این حوزه از جمله پژوهش سیلو
جنسی  وتربیت نشان داده است که آموزش و.... (3515) 4،کونتوال( 5135، 3همکاران و
ین است ا بنابراین در این پژوهش سعی بر جنسی دانش آموزان دارد؛ ثیرات مثبتی بر رفتارتأ

ز بلوغ زآن ادانش آموزان با استفاده ا که یکرد مطلوب تربیت جنسی بررسی شودکه رو
 دهدیمدست بیاورند و از اتفاقاتی که در این زمینه در جامعه رخ جنسی اطالعاتی را به

با آگاهی از این موضوع، انتظار می ورد تا حدودی از سوء  جهینت در آگاهی پیدا کنند.
جنسی که ممکن است در جامعه با آن مواجه شوند مصون بمانند و در مواقع  یهااستفاده

 تواند نقطه آغازی برای سیستم آموزشپژوهش می نیا ضروری تصمیم درستی اتخاذ کنند.
 و پرورش در زمینه تربیت جنسی دانش آموزان باشد

 ف کلیهد
 طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی

 پژوهش سؤال
جنسی در دوره  تیترب( یابیارزش ،روش ،محتوا هدف،) یدرسعناصر الگوی برنامه 

 هایی باید داشته باشد؟ابتدایی چه ویژگی

                                                 
1. Siva & Ross 

2. Kirby 

3. Zimmerman 

4. Kontula 
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 روش
ناسی شمیان گونه پدیدار در .باشدیمشناسی حاضر پژوهشی کیفی به روش پدیدار پژوهش

شگر پژوه هاییهم از گونه تفسیری یا معناکاو بهره گرفته شده است. در انجام چنین پژوهش
تنها با پدیده مورد بررسی ارتباط نزدیکی دارند بلکه اطالعات با افرادی سروکار دارد که نه

توجیه  .(1231 ،3و گال 1بورگ) باشندمورد بررسی می افی و آگاه به مسائل مهم درحوزۀک
ی و ملموس و تجربه مستقیم شناسی در این پژوهش آشنایی عیناستفاده از روش پدیدار

  کنندگان در حوزه تربیت جنسی است.مشارکت
این پژوهش شامل آماری  ۀجامع همدان اجرا شد. شهر در و 1230پژوهش حاضر درسال 

ی و بوعلی طبائا، عالمه طبدانشگاه شناسیت علمی علوم تربیتی و روانئساتید و اعضای هیا
تخصصان م از انتخاب نمونه یبرا .بوداستان همدان تربیت جنسی سینای همدان وکارشناسان 

نفر مصاحبه انجام شد و کار تا اشباع  11استفاده شد. لذا با  2هدفمند نمونه گیری از روش
انتخاب نمونه از میان اساتید و کارشناسان ابتدا کسانی که در حوزه  یبرا .نظری پیش رفت

آغاز شد،  هامصاحبه سابقه آموزشی بودند انتخاب و سپسو  تربیت جنسی دارای آثار علمی
قبلی  یهابهمصاححاصل از مصاحبه اطالعات تکرار  یهاافتهیفرایند مصاحبه نیز تا زمانی که 

نفر نیز از  15 و تربیت جنسی نفر از میان کارشناسان حوزۀ 1وع مجم در بود، ادامه پیدا کرد.
 شدند.ت علمی نیز برای مصاحبه انتخاب هیئاعضای 

طراحی  ارساختصورت نیمهبه هامصاحبه. مورد استفاده مصاحبه با متخصصان است ابزار
دقیقه زمان الزم بود که این میزان در بعضی  30صورت میانگین ؛ برای انجام هر مصاحبه بهشد
 .دیکشیمدقیقه طول  10دقیقه و در بعضی  45به  هامصاحبهاز 

 نتایج
فسیری با در این رویکرد ت روش تحلیل تفسیری استفاده شد.کیفی از  یهاداده تحلیل برای

ندگان کنمشارکت و یک بافت خاص توسط پژوهشگر مفهوم پدیده در هم ساختن معنا و
در رویکرد تفسیری  .دانایی فرد و کاظمی( ترجمه ؛1213 ،4آجاوی و هیگز) شودیمکید تأ

                                                 
1. W. borg 

2. J. gall 

3. Purposeful Sampling 

4. Ajjawi and higgs 
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یگر نظران و دخواهی صاحبنظر به پیشینه، مراجعه کنندگان،در تعامل با مشارکت هاداده
نسبت  منظوربدین .(3551 وجنار و اسونسون،) شوندیمو ارائه  اصالح ماخذ بیرونی ایجاد،

ا در جداول هبندی مضمون اساسی و انعکاس آنحاصل، به تفکیک و طبقه یهادادهبه تحلیل 
 هاافتهیقیق این تح یهاافتهیمنظور سنجش اعتبار به و رتبط و شرح کیفی پرداخته شده استم

 یهاهافتینفر از اساتید مرتبط با موضوع قرار داده شد که صحت و اعتبار  13در اختیار 
 شد. دییتأپژوهش توسط این گروه 

 تربیت جنسی دوره بتداییدرسی  رنامهبعناصر  های مطلوبویژگی
مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی تربیت جنسی در سه سازه اصلی یا بعد  اهداف:

 از اهداف مرتبط با تربیت ایعمده بخش دارد. تکیه( مهارتی و نگرشی شناختی،) اصلی
 سائلمدانش درست و دقیق درباره  ارائهاین سطح  در .شودمیجنسی به بعد شناختی مربوط 

همچنین بخش  و باشدمیجوانان و ضرورت شناخت کافی مد نظر  مورد عالقه کودکان و
ان این سطح رویارو ساختن کودک در قابل توجهی از اهداف در بعد نگرشی تنظیم شده است.

ارهای مرتبط با مسائل مد ها و هنجنگرش ها،هایی برای شناخت ارزشو جوانان با فرصت
رفتاری و ارتباطی را  هایتواناییمذکور، مهارت یا  هایاهدافبخش دیگری از  و نظر است

کان ترغیب کود ها از طریقسطح ارتقای فراگیری مهارت این در .کندمیدر مخاطبان ایجاد 
قویت ت و نوجوانان به پذیرش مسئولیت نسبت به رفتار خود و احترام به حقوق دیگران و

ای هالزم مدنظر خواهد بود. طراحی ترکیبی این سه بعد با امعان نظر به ویژگی هایمهارت
 ایجاد شده است 2 و 3 و 1ها در جداول که اصول و ویژگی باشدمیآموزان رشدی دانش

 های اهداف)شناختی( برنامه درسی تربیت جنسیویژگی .1جدول 
 حوزه شناختی یا دانشی:

 های جنسی خودشناخت خصوصیات و ویژگی-

 شناخت تکالیف و وظایف ومسئولیت پذیری
 شناخت مفاهیم اخالقی و دینی مانند مفهوم حیا، حجاب، و عفاف و...-
 اخالق و آینده جنسی عنوان جنبه مهم از آگاهی وتوجه به هدایت جنسی به-
 های الزم و گوناگون در خصوص موضوعات مربوط به حوزه تربیت جنسیاطالع و آگاهی-
 شناخت مبانی و رویکردهای گوناگون در تربیت جنسی-
 های جسمانی و حنسی دختران و پسرانشناخت تفاوت-
 جنسی شناخت قواعد و هنجارهای تعین کننده رفتار-
 یرش جامعه در زمان معینشناخت هنجارهای مورد پذ-
 های آموزشی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و...شناخت حدود روابط با جنس مخالف در عرصه-
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 شناخت عوامل مخل تربیت جنسی در دوره ابتدایی-
 ها و اعتقادات گذشتگان در خصوص تربیت جنسیسنت آشنایی با-
 آشنایی با عفاف و پاکدامنی-
 معلمان و مربیان افزایش دانش و آگاهی و مهارت-

 اسالمی -انتقال میراث فرهنگی با توجه به فرهنگ ایرانی-

 های اهداف)نگرشی( برنامه درسی تربیت جنسیویژگی .2جدول 
 حوزه نگرشی یا بینشی

 حیات جنسی درگرو حیات آگاهانه و آزادانه انسان به سوی کمال-

 (حضور خدا) دانا بر همه چیز خدا در رأس و کانون هستی است و آگاه از پیدا و پنهان و-
 های جنسی در افراد و کشش درونی و فطری به جنس مخالفدرک آفرینش هدفمند مبتنی بر تفاوت-
 های الهی و خدایی در ساحت تربیت جنسیتوجه به جهت-
 توجه به ابعاد روحانی ومعنوی مسائل جنسی -

 احترام به ملیت وهویت جنسی خود
 عنوان فردی در جنسیت خاصدرک ارزش وجودی خویش به -
 اعطای بینش به افراد در برقراری رابطه با دیگران مبتنی بر اراده و اختیار-
 درک حد تعادل و دوری از افراط و تفریط در برخورداری از امیال-
 و احساس حضور در برابر خدا درک احساس درونی در انسان-
 آرامش، مودت، رحمت و مهربانی و.. ها مانند:درک هدف اصلی از ایجاد غریزه جنسی در نهاد انسان-
 های فیزیولوژی و روحی و روانی در دختر و پسرهای جنسی و جنسیتی و تفاوتدرک تفاوت-
 درک ارزش و اهمیت نقش بنیادین تربیت جنسی در زندگی-
 درک ارزش و اهمیت نقش بنیادین تنوع در جنسیت-
 عنوان فرد انسانی در قالب جنس خاصران بهو احترام به دیگ احترام به هویت جنسی خود-
 درک جایگاه حریم در روابط دختر و پسر-
 ها مانند پاکدامنی، حیا، عفاف، حجاب و...های اخالقی و توجه به اهمیت آندرک ارزش-

 های ناشایستزدودن صفت ها و رفتارهای جنسی سالم وایجاد صفت

 درسی تربیت جنسیهای اهداف )مهارتی(برنامه ویژگی .3جدول 
 حوزه مهارتی

 های دینی و اخالقی و بایدها و نبایدهای اخالق جنسی استرفتارهای یک فرد مسلمان متأثر از آموزه-

 آموزش رعایت حدود روابط با جنس مخالف -
 آموزش رعایت حدود روابط با محارم-
 های زندگیهای الزم از جمله مهارتدارا بودن مهارت-
 در جنس مخالف() های الزم در ارتباطات با دیگرانمهارتدارا بودن -
 جنسی توانایی در تعدیل و کنترل غریزۀافزایش -
 فرد افزایش عزت نفس و خودباوری در-



 69پاییز ، چهل و پنجم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                  33

 های مؤثر مانند حیا، عفاف، پاکدامنی، حجاب و...آموزش تکنیک-
 شناسی وهدایت جنسیویشتن و رسیدن به خودشناسی و دگرافزایش شناخت خ-
 هایی درمسائل جنسی متأثر از جنسیت و سنزایش آگاهیاف-
 ارائه دستوالعمل اجرایی برای آموزش مسائل جنسی سالمت روان و آموزش مسائل بهداشت جنسی و-
 توانایی در برطرف ساختن نیازهای عاطفی فرزند توسط والدین-
 های اخالقیکاهش انحراف منکر ونهی از  های عمومی مانند امر به معروف وهای مشارکتافزایش قابلیت-

های جامعه داشته باشد و ریشه در فرهنگ و ارزش هاهدفمحتوا باید ناظر بر  محتوا:
از  ولی ت؛تلفیقی داش در انتخاب محتوا باید به علوم مختلف نگاه ترکیبی و معموالً باشد.

ف و پر لغزش یظر هایجنبهز و ا آنجائیکه تربیت جنسی قرابت نزدیکی با تربیت دینی دارد
نبع اساسی لذا مهمترین م سزایی دارد؛هگیری شخصیت انسان نقش بتربیت است که در شکل

فلسفه  ها و، عقل، فطرت است که بر مبنای آن ارزشسنت برای محتوای برنامه درسی قرآن،
 .شودمیاسالمی تدوین 

وبیت، عفاف و محبهای اسالمی مرتبط با تربیت جنسی، فرهنگ حیا، بعد از قرآن ارزش
شرم و حیا، کرامت انسانی و جامعه سالم و ازدواج و فرزند صالح از اصولی است که در 

های اسالمی جامعه، اصول حاکم از تعیین ارزش بعد تعیین محتوای مناسب نقش مهمی دارد.
گانه )نیاز جامعه، نیاز دانش آموزان و ساخت دانش( آموزش و پرورش منطبق بر منابع سهبر 

زیستی و بدنی خود، دانش مربوط  هایویژگیدرک  تواندمیحاکم  اصول .گرددمیتعیین 
به سالمت جنسی و هویت جنسی، امنیت و هدایت جنسی از اصولی است که در تعیین 

امعیت، مانند ج هاییویژگیمرحله بعد توجه به  در .کندمیبرنامه نقش مهمی را ایفا  محتوای
و  تربیت و سالمت حمایت و مشارکت والدین، دانش آموزان، معلمان و متخصصان تعلیم و

ریزی درسی و استفاده از جدیدترین موضوعات و دانش مرتبط با تربیت متخصصان برنامه
 به هطور جدی مد نظراست. در مرحله پایانی توجهجنسی در تدوین محتوای مناسب دوره ب

. گرددیممنظور تدوین محتوا مناسب دوره ابتدایی تعیین فیلتر روانشناسی یادگیری به
 .ایجاد شده است 4معنایی مرتبط بامحتوادر جدول  واحدهایی

 های محتوای برنامه درسی تربیت جنسیویژگی .4جدول 
 ها و فلسفه تربیت جنسی از منظر اسالماصل توجه به ارزش
 فطرت( عقل، سنت، قرآن،) ها جهت تعیین محتوای مناسبمبتنی بر ارزشاصل توجه به منابع 

 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
 نیاز جامعه( نیاز دانش آموز، دانش،)

 انیاصل حفظ ارتقای کرامت انس
 های جنسیاصل شناخت تفاوت

 اصل حفظ و ارتقای آزادی فردی
 اصل توجه به ارضای نیازهای جنسی

 اصل اعتدال در ارضای نیازهای جنسی
 و مرد اصل احترام به هویت جنسی زن

 اصل توجه به مسائل روز جامعه و ارائه محتوای مفید و سازنده-اصل حدود روابط شرعی
 محجوبیت و پاکدامنیاصل عفاف، حیا،  -دارابر خب اصل احساس حضور در

 سازیاصل الگو و اسوه -اصل توجه به تربیت دینی و اخالقی
 آموزانو عالیق دانش اصل توجه به نیازها

 های رشدی و عاطفی دانش آموزاناصل توجه به ویژگی -اصل تناسب محتوا با سن دانش آموز
 توجه به مفهوم حق و تکلیف

ه نسبت ب باید بعد از تعیین اهداف و تدوین محتوا، یادگیری: -ها یاددهیروش
در در چقدر فرایند طراحی برنامه هر قطعاً های یاددهی و یادگیری تصمیم گیری شود.روش

یزان رهای دقیق و فنی مورد توجه برنامهمعیار مورد تعیین اهداف و انتخاب محتوا مالحظات و
 توانمین قطعاًیاددهی و یادگیری مورد دقت و توجه نباشد،  هایروشزمانیکه  تا قرار گیرد،

کاربردی  نقش عنایت به اهمیت و با انتظار موفقیت و کارایی چندانی از برنامه درسی داشت.
راهبردهای یاددهی و یادگیری باید در الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی نسبت به 

زیر  هایروش ی ببیشتر دقت و توجه شود.یاددهی و یادگیر هایروشهای تعیین ویژگی
ای هعنوان روشصوص تربیت جنسی ذکر شده است و بهمرتبط با مبانی اخالقی در خ

های کلی ویژگی طورهب .گیردمیهای آموزشی قرار یاددهی و یادگیری مورد استفاده نظام
 .دشومیاراته  0های یاددهی یادگیری تربیت جنسی در قالب جداول مرتبط با روش

 های یاددهی یادگیری برنامه تربیت جنسیویژگی روش .5جدول 
 سازی(خود) اصل شناخت خویشتن-1

 اصل برخورداری از قوه تفکر
 اصل تذکر و یادآوری–اصل تهذیب و تزکیه نفس 

 باوریاصل عزت نفس و خود -و پاکدامنی  اصل حیا، عفت
 تدرج(اصل ) اصل آموزش جنسی با توجه به مقتضیات جنسی

 های جنسیتیاصل توجه به تفاوت
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 اصل تفاوت در حقوق و تکالیف شرعی
 های قرآنیروش قصه گویی وتمثیل -,روش ابتال

 موزانآاصل توجه به نیازهای دانش
 اصول مربوط به یاددهی از منظر اخالق تدریس-3

 تکریم محبت و اصل مهرورزی،

 اصل موعظه حسنه -سازی اصل اسوه
 اصل پرورش هویت جنسی -اصل عبرت آموزی 

 اصل آگاهی و پرورش قوه تعقل
 اصول مربوط به ارتباط با فراگیران -1

 ورزی و محبت در تعلیم و تربیتیادگیری مبتنی بر مهر

 باره مسائل جنسیدر هاها و ابهامنقش الگویی معلم در تربیت کودک وپاسخ صادقانه به سؤال
 تقیم در ارائه مفاهیم جنسیمسویژه روش غیربه استفاده از روش مستقیم و

 موزانآبا دانش توجه به برقراری عاطفی و تعاول مؤثر
 چه بسا در برنامه مدون وجود نداشته باشد(.) اصل توجه به نیازها و عالیق یادگیرنده

 های کنجکاوی یادگیرندهاصل توجه به زمینه
یا جزوه  ز طریق سخنرانی واصل تعامل بین معلم و دانش آموز و ارائه محتوای مفید و سازنده ا

 آموزشی
 ها و تابوی موجود در تربیت جنسیاصل آموزش مفاهیم اساسی صرف نظر از محدودیت

 .باشدیمسازی اهداف آموزشی یابی یک ابزار قدرتمند برای شفافارزش: ارزشیابی
 شیابی یک فرایند برای دریافتن اینکه تا چه اندازه تجربیات یادگیری که توسعه وزار

 طوره. بباشدیم اندکردهدر عمل و در واقعیت نتایج مطلوب را ارائه  اندشدهدهی سازمان
 ایسته وتعامالت ش کلی در قلمرو تربیت جنسی نحوه ارزشیابی کمی برای ارزش و نگرش و

نتیجه قطعی ندارد وبه مراتب براساس ارزشیابی درونی وفرایندهای  غیره کاری بیهوده و
 1کلی ویژگیهای مرتبط با ارزشیابی در قالب جداول  بطور .ردیگیمرت مشاهده رفتارصو

 .گرددیماراته 

 های ارزشیابی برنامه درسی تربیت جنسیویژگی .6جدول 
 های سایر عناصر برنامه درسی تربیت جنسیاستفاده از ویژگی

 قرآن و سنت پیامبر در ارزشیابی استفاده از دو معیار اساسی،
 ابعاد شناختی، بینشی و مهارتیتوازن میان 

 تاکید بر تقوای حضور و ارزشیابی الهی بر افکار و رفتار
 شناسیهای ارزشیابی علوم تربیتی و روانبا استفاده از روش توجه به اشکال مختلف ارزشیابی

 نظارت بر رفتار و تسهیل فرآیند() ارزشیابی بیرونی
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 و علوم دینی در حل مسائل مبتال به زندگیاستفاده از دانش علوم تربیتی و روان شناسی 
 خود رهبری() آموزتاکید بر خود ارزشیابی دانش

 استفاده از ارزشیابی ضمن عمل و رفتار
 منعطف() ارزشیابی در حد وسع و توان

 ارزیابی به قصد بازخورد و بهبود امور

 گیریونتیجه بحث

 حوزه تربیت جنسی در رشد ورغم نقش و اهمیتی که یعل از نظر محققین این پژوهش،

عمل  در ن و تحقق اهداف نظام آموزشی داردآموزادانش یاستعدادهاو  هاتیقابلپرورش 
دار نظام آموزشی برخور مناسبی در برنامه درسی جایگاهکه مقوله مذکور از  شودیممالحظه 

ه توج مورد( فول)برنامه درسی مغ یاهیحاشعنوان یک پدیده آموزشی فرعی و نیست و به
لذا تحقیق کوشید در جهت طراحی الگوی برنامه درسی تربیت جنسی، راهنمایی برای  ؛است

ل توجه بیش از بیش پرورش در مدارس دوره ابتدایی فراهم آورد و در عین حا آموزش و
ریزان و دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش را به این قلمرو تربیتی معطوف کرده برنامه

 شود.قیب جدیت بیشتر تع در این زمینه با پشتوانه نظری قابل دفاع و با هاتالشتا اقدامات و 
طراحی شده در ایران، چهار عنصر اساسی  الگوهایتوضیح اینکه این الگو همانند اکثر 

ر د را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. (محتوا، روش، ارزشیابی برنامه درسی )هدف،
 شده است مهارتی تدوین و نگرش این الگوی پیشنهادی اهداف در غالب سه حوزه دانش،

خاص از کارکردهای مختلف تربیت جنسی است.  ایجنبهدهنده که هر یک از اهداف نشان
 و هاسنتارزیابی  توانایی رودمینهایت از دانش آموزان انتظار  در در اهداف حوزه دانشی:

میراث  انتقال جنسی، کننده رفتارقواعد و هنجارهای تعین شناخت ،آداب و اعتقادات
 ،یتیی جنسهاخصوصیات تفاوت شناخت اسالمی، -فرهنگی با توجه به فرهنگ ایرانی

 هایآگاهیافزایش دانش و  ،ومحجوبیت غفاف اخالقی مانند حیا، هایمفاهیمبا  آشنایی
های در اهداف حوزه نگرشی: درک ارزش پذیری وتکالیف و مسئولیت شناخت ،الزم

احساس حضور در برابر خدا، شرکت در مراسم عبادی احترام به هویت جنسی خود  اخالقی و
انی و روحتوجه به ابعاد  های جنسی وهمچنین درک آفرینش هدفمند مبتنی بر تفاوت و

 زندگیهای الزم در حوزه مهارتی: دارا بودن مهارت در نهایت معنوی در تربیت جنسی و
بهداشت و سالمت  مهارت تفکر، گیری وتصمیم مهارت های ارتباطی،از جمله مهارت)
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به نفس و  اعتماد( مفید برای جامعه شهروندی و همکاری، مشارکت آگاهی،خود جنسی،
هت در ج عمومی مانند امر به معروف و نهی از منکر هایقابلیتباوری در فرد و افزایش خود

طراحی ترکیبی این سه بعد با امعان  نظر است.مد اخالقی، هایرویو کج هاآسیبکاهش 
نامه اهداف بر شودمیتالش  یعنی ؛باشدمیهای رشدی دانش آموزان این دوره نظر به ویژگی

با توجه به سن رشدی دانش آموزان  مثالً د.رشدی آنان طراحی شو ب با خصوصیاتمتناس
ر های اخالقی دهای کرامت انسانی یا همه ارزشدر این دوره نباید انتظار داشت تمام ویژگی

دانش آموزان در  خدا در و جامعه ،دیگران حد مطلوب در برقراری ارتباطات انسانی با خود،
دف یک برنامه درسی باید رشد متعادل کل شخصیت ه کلی طورهب این سن متبلور شود.
 و علیمت فیزیکی و حوزه عاطفی انسان باشد. حواس و فکر، ذهن ،جسم انسان از طریق روح،

 وی باشد که ایمان را به کل شخصیت وی القاء کند وتربیت یک انسان مسلمان باید به نح
از قرآن  تا را قادر سازد او ی عاطفی نسبت به دین اسالم ایجاد کند ودر وی یک پیوستگ

 های دینی پیروی کندوآموزه
ها باشد فهد تربیت جنسی باید ناظر بر محتوای در عنصر محتوا پژوهش حاضر نشان داد

در انتخاب محتوا باید به علوم  معموالً های جامعه داشته باشد.ریشه در فرهنگ و ارزش و
 ،ت، محتواشده اس ادپیشنه ضمن بهره از منابع معتبر، لذا ؛تلفیقی داشت مختلف نگاه ترکیبی و

در واقع محتوای  ؛دریافت داردفطرت  و پایه خود را از قرآن، سنت، عقل ومفاهیم اصلی 
نوان یکی عو اسالمی است؛ لذا با توجه به اصل اعتبار به تربیت جنسی مرتبط با معارف دینی

روز و  سائلمازاصول انتخاب محتوا لزوم بازنگری کلیه محتواهای تربیت جنسی مرتبط با 
 وقایع جاری بیش از پیش مورد انتظار است.
های یاددهی و یادگیری نسبت به روش دیبا بعد از تعیین اهداف و تدوین محتوا،

دست آمده هاساس اطالعات ب در عنصر روش پژوهش حاضر نشان داد ؛گیری شودتصمیم
 روش-روش اندرزگویی-پرسش و پاسخ های روش منظور تحقق اهداف دوره ابتداییبه

ت در روش سیر و سیاح -روش دعوت به مشورت و تعمق-آموزش مستقیم )تشویق و تنبیه(
یی روش قصه گو –روش گفتگو  –روش عبرت آموزی  –روش تذکر و یادآوری –طبیعت 
 هایروشروش توجیه به صبر  –موعظه و پند و اندرز، روش  –روش دعا و نیایش  –و تمثیل 

 روش ،گزینیسازی اوقات فراعت، روش اسوهپرورش هویت جنسی کودکان، روش غنی
سران و های سنی پجنس، توجه به تفاوتوسیله افراد همبیت جنسی دختران و پسران بهرت
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 ؤاالتسدختران در رسیدن به بلوغ شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، پاسخ گویی به 
رای صورت غیرمستقیم ببه هاسرگذشتها و قصص و جنسی جهت آگاه سازی، بیان داستان

عنوان سرمایه وجودی، کنترل هوای نفس، تقویت حیا، آموزی، معرفی غریزه جنسی بهعبرت
 و محاسبه نفس روشکدامنی فردی، حفظ عفاف در جامعه، عفاف، غیرت، حفظ عفت و پا

زت نفس ع و تزکیه پرستی،از دنیاپرهیز  داری وخویشتن روش نهی از منکر، امر به معروف و
تناسب  روش تقویت ایمان، ایجاد شرایط و بستر مناسب برای آموزش، گذشت و روش عفو و

نای های مبتنی بر مبتوان از روش مطالب به میزان رشد و فهم، روش تکلیف به قدر وسع و
شده  های پیشنهادی و استنباطی مطرحاصول استخراجی روش طور کلیهب .تربیت اسالم است

ایی شده است و برای اجرو در قالب رساله دکتری دریافت  باشدیمدر سطح مفهومی و نظری 
سازی آن در سطح آموزش و پرورش و دوره ابتدایی نیازمند کارگروهی از و عملیاتی

که مورد تجزیه و تحلیل نهایی  باشدیممتخصصان برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش 
 ویژه این عنصر نیازمند معلمانی کارآزموده،همهم اینکه در تمامی عناصر ب نکته قرار گیرد.

 .میباشیماعتقادی  به مبانی ارزشی و معتقد ،توانمند

ناظر بر  هک مه درسی تربیت جنسی ارزشیابی استچهارمین عنصر الگوی پیشنهادی برنا
 ،هایتقابلارزشیابی ناظر بر داوری ارزشی در مورد  عنصر سایر عناصر برنامه درسی است.

م در مرسو های کمیبر خالف روش ارزشیابی نتایج عملی برنامه درسی است. و کارکردها
 کار با روزانه و هایفعالیتحین  شامل مشاهده دانش آموز در عمدتاًاکثر دروس در اینجا 

 دیگران و همکاری و مشارکت با گروه و درگیر شدن مستقیم دانش آموز در محیط مدرسه،
جهت ارزشیابی از  صر ارزشیابی پژوهش حاضر نشان داددر عن؛ و اجتماع است خانواده

 سنت و پیامبرقرآن،  اصل جمله: از مختلفی توصیه شده است. هایوشرآموزان دانش
و د عنوان معیار ارزیابی: تصمیم گیرندگان نظام آموزشی باید خروجی آموزشی را با اینبه

سنجی توجه به آموزش صرف و حفظ مطالب اجتناب نمایند. معیار عمیق بسنجند و از سطحی
افرادی که درگیر موضوع تربیت هستند باید خداوند را ناظر بر افکار  تمام اصل ارزیابی الهی:

 در ارزشیابی دانش آموزان دوره ابتدایی به این مهم توجه داشته باشند. و رفتار خود بدانند و
معلمان و دانش آموزان باید باالترین نظارت و ارزشیابی را از آن خداوند بدانند و  ژهیوهب

مال الهی بدانند و در آموزش و ارزشیابی به اصل و معیار توجه داشته تربیت را در امتداد ک
خود ارزیابی: دانش آموزان این دوره باید بیاموزند که از آغاز تا انجام آموزش  اصل باشند.
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من عمل و ض یابیارزش و یادگیری بر اندیشه و رفتار خود نظارت و ارزشیابی داشته باشند.
ابی به شیوه ارزشی–ارزشیابی به قصد بازخورد و بهبود  –و توان ارزشیابی در حد وسع –رفتار 
 و صورت فردی و گروهیخارج از کالس و محیط آموزشگاه بهداخل و  یهاتیفعالثبت 

رونی، ارزشیابی بی نیهمچن .شودیممختلف توصیه  یهاتیموقعمشاهده رفتار دانش آموز در 
غیر رسمی جامعه یا همکاری  یهاطیمحتربیتی از جمله خانواده،  یهاطیمحارزشیابی همه 

 والدین و معلمان و مشاوران مد نظر است.
 یاازهترغم دیرینگی موضوع پژوهش در کشور ما اگر نگوییم موضوع در پایان علی

طراحی الگوی  نگرفته و مورد غفلت واقع شده است.که چندان مورد پژوهش قرار است 
از نخستین اقداماتی است که تاکنون صورت رسی تربیت جنسی در این پژوهش برنامه د

 کنیل مفاهیم و مسائل مربوطه بوده است در برخورد با ییهاتیمحدودگرفته است و دارای 
دارای این ویژگی برجسته است که راه را برای بررسی و تحلیل این بعد مهم تربیتی باز کرده 

ی باب به راحت هاطرحتا در مطالعات و  کندیمیگران کمک و با رسالت تحقیق حاضر به د
هی وزش و پرورش، باید با نگامتولیان آم دشویم شنهادیپ مسائل و مشکالت رامطرح نماید.

ه تربیت دینی ب یهاآموزهمند و جامع نگر به موضوع تربیت جنسی بنگرند و با انتقال نظام
همان اوایل کودکی با آگاهی و آمادگی الزم  افرادی همت گمارند که مباحث تربیتی را از

ذهبی، الن مریزان، مسئوبلند مدت با همکاری دولت، برنامهپذیرا باشند. در یک چشم انداز 
 توانیمدیداری و شنیداری و...  یهارسانهمؤسسات آموزشی،  نظام آموزشی، والدین،

دینی کودکان، جوانان و نوجوانان را باال برد که افراد در  یهایآگاهاطالعات و  یاگونهبه
 یهارمانآکنترلی برسند. دین و مذهب توانسته با تکیه بر خودرابطه با این امور به مرحله 

 الهی به تربیت افرادی بپردازد که در هر شرایط از انواع امتحانات سربلند بیرون آیند.

 منابع 
. نگاهی به برنامه (1234)محمود.،یرضوانمحمود و ،؛ سعیدیزهرا اسالمیان، حسن؛ اسالمیان،

ا، کید بر دو عنصر هدف و محتوجنسی در نظام تعلیم و تربیت با تأدرسی تربیت 
 و تربیت جنسی خانواده مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر،مجموعه 
 چشم انداز ایران. و بایدها. هاضرورت؛ هامدرسهجنسی در  آموزش (.1233) .اکبری، نوراله



 32                                                      ییدر دوره ابتدا یجنس تیترب یمطلوب برنامه درس یالگو یطراح

. بررسی ضرورت وجودی و (1235) پاشاییامینی، محمد؛ تمنایی فر، محمدرضا و رقیه 
و  ی درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیرانبرنامهدر  چگونگی توجه به تربیت جنسی
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