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This study aims to provide patterns of health-oriented
sexual education in different developmental periods
qualitatively and by documentary analysis method.
According to the specific sexual conditions and issues
of the individuals, four periods of childhood,
adolescence, youth and the post-marriage were
considered. Based on the characteristics, tasks and
developmental challenges, a specific strategic pattern
for sexual education and health was obtained for each
period. Pattern of health-oriented sexual education in
childhood was identified with three components
"protection, care and prevention", in adolescence with
three components "care, prevention and control", in
youth with three components "prevention, control and
health" and in the post-marriage period with three
components of "satisfaction, health and chastity".
Success in each period is a prerequisite for the optimal
realization of the pattern of the next period. These
patterns show the developmental process of sexual
education of individuals according to their
developmental challenges and sexual education
programs based on it in family and educational system
will provide sexual health of individuals in all
developmental periods.
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چکیده
این تحقیق با هدف ارائه الگوهای تربیت جنسی الیت ت حور در دورههیای تلفی
َ
رشدی ،به صورت کیف و با روش تحفیل االنادی انجام شد .با توجه به شرایط و سائل
خاص جنسینگ افراد ،چهار دوره کیودک  ،نوجیوان  ،جیوان و ای اد اددوا در ن یر
گرفله شد .براالاس ویژگ ها ،تکالی و چالشهای رشدی ،برای هر دوره یک الگیوی
راهبییردی ویییژه تربیییت و الییت ت جنسیی بییه دالییت یید .الگییوی تربیییت جنسیی
الت ت حور در دوره کودک  :با اله ؤلفه « حاف ت ،راقبت و ایشیگیری» ،در دوره
نوجییوان بییا الییه ؤلفییه « راقبییت ،ایشییگیری و هییار» ،در دوره جییوان بییا الییه ؤلفییه
«ایشگیری ،هار و الت ت» و در دوره ا اد اددوا با اله ؤلفیه «تی ین ،الیت ت و
عفاف» شتص گردید .وفقییت در هیر دوره ،ایشنییاد تحقیق وفیول الگیوی دوره
بعدی االت .این الگوها الیر تحول تربیت جنس افراد را با توجه به چالشهای تحول
نان نشان دهد و برنا ههای تربیت جنس بر بنای ن در خانواده و ن ام ودش ،
ت ینکننده الت ت جنس افراد در تمام دورههای رشدی خواهد بود.
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مقدمه

و باه دور باودن از سوءاساتفاده ،آزار و خشاونت جنسای میشاود

تربیت و سالمت جنسی زیربناا اساسای بارا تحقا ساالمت

(نورعلیزاده میانجی .)10۳1 ،سالمت جنسی به صاورت بنیااد

جسمی ،عاطفی ،رفاه افراد ،زوجها ،خانوادهها ،توسعه اجتمااعی

محصول تربیات جنسای مطلاوب اسات .تربیات جنسای شاامل

و اقتصاااد جواماا و کشورهاساات ) .(WHO, 2010اساسااا

مجموعه تدابیر و اقادامات تربیتای درباار جنساینگی انساان ،در

کنشها جنسی ،نهتنها برا تداوم نسل وظیفۀ بزرگی دارند ،بلکه

جهت هدایت صحیح غریز جنسی ،رشد متعادل هویت و امیاال

در سامانبخشی به فعالیتها فیزیولوژیکی ،روانی ،اجتمااعی و

جنسی و نیز رفتار مناس جنسی در هر دور رشد است.

معنو مؤثرند .رشد هر فرد از تشکیل نطفه تا پایان عمر به مراحل

پژوهشها قابال تاوجهی در عرصاه تربیات جنسای انجاام

معاای و مشخصاای تقساایم میشااود کااه هریاا ویژگیهااا و

گرفته است .شکوهییکتا و دیگاران ( )10۳0ضارورت توجاه باه

خصوصیاتی دارند .مانند تمام جنبهها رشد ،مراحل ویژه جنسی

تربیت جنسی را مورد بررسی قارار دادناد .زنادوانیان و شمشااد

خاصی نیز برا دورهها سنی وجود دارد که از نیازها ،آمادگیهاا

( ،)10۳۳محفااوظیموسااو و جعفرن اژاد ( )10۳0و رحمااانی و

درونزا کودک ،نوجوان ،جوان و یا بزرگسال سرچشامه
و اهداف 
میگیاارد .فاارد در هاار دوره دارا ویژگیهااا و شاارای جنساای
مخصوصی است که با دورهها دیگر متفاوت اسات و تربیات در
ابعاد مختلفش باید بر طبا آن صاورت گیارد .ایا امار ،تربیات
جنسی را نیازمند برنامها نظاممند میکند که در قالا الگوهاا
حسابشده ارائه گردد تا زمینة سالمتی فرد را از نظار جنساینگی

1

در هر دور از فرایند رشد و تحول فراهم کند.
از نظر سازمان بهداشت جهاانی ( ،)WHO, 2006ساالمت
جنسی وضعیت مطلوب جسمی ،روانی و اجتماعی در ارتباا باا
تمایالت جنسی است و تنها عادم وجاود بیماار یاا اخاتالل یاا
ناتوانی را شامل نمیشود .سالمت جنسی در هر دورها از زندگی
نیازمند ها و تعریفها متفاوتی دارد .از سو دیگار ،باا توجاه
به وابسته به فرهنگ بودن تعریف آن بهویژه در دورهها نوجوانی و
جوانی ،نیازمند تعریف جاام و مبتنای بار فرهناگ و ارزشهاا

دیگران ( )10۳1باه ارائاه برناماه و محتاوا آموزشای در تربیات
جنسی پرداختند .امیریانزاده و محماد و امیریاانزاده (،)10۳۱
محمدبیگی و دیگران ( )10۳۱و محمادجانی و دیگاران ()10۳1
به ارائه برنامه درسی در مادارس و ملزوماات آن پرداختناد .ثابات
( ،)10۳4رهنما و دیگران ( ،)10۳۱فقیهای ( )10۳۳و اعرافای و
دیگران ( )10۳۳اصول آموزش و تربیت جنسای را ماورد بررسای
قرار دادند .ابوالقاسمی ،مرقاتیخویی و تقدیسی ( )10۳۳به تبیی
تربیت جنسی دانشآموزان از دیدگاه مربیاان پرداختاه و باه نقاش
نهادها و سازمانها در امر تربیات جنسای و اولویتهاا تربیات
جنسی دانشآموزان اشااره داشاتند .تربتای ،تاجیا اساماعیلی و
خسرو ( )10۳۳عوامل زمینهساز تربیت جنسی را مورد مطالعاه
قاارار دادنااد .نااورعلیزاده میااانجی ( )10۳۳بااه ماادل اسااالمی
مصونساز رفتار جنسی ،و عباسی ( )10۳۱نیز به الگو تنظایم
رفتار جنسی پرداخت .پژوهشها خارجی نیز عمدتا به آماوزش

اسالمی است .درحقیقت ساالمت جنسای ،شاکوفایی غریازه در

متمرکز در مدارس ،با هدف پیشگیر از بیمار هاا و آسای ها

الزم در مدیریت رفتار جنسای دسات یافتاه و آماادگی الزم بارا

درسی مبتنی بر باز برا تربیت جنسی ارائه دادند (محمادجانی

قال فطرت است .بهگونها که فرد به رشد و بالندگی و توانمند
کنش مناسا جنسای بارا پا از ازدواج را مییاباد .ساالمت
جنساای همچناای شااامل بهداشاات جنساای در خصااو

انااوا

بیمار هااا و عفونتهااا جنساای و سااایر بیمار هااا ماازم
تأثیرگذار بر رفتار جنسی ،ایمنی از باردار ناخواسته و سق جنی
زودهنگام ،جهتگیر صحیح تمایالت جنسی و هویت جنسی،

روابا جنسای پرداختهاناد .جیلیاام 2و دیگاران ( ،)۶41۱برنامااه

و دیگ اران .)10۳1 ،بیلاای و ولااف)۶410( 3،؛ هااال 4و دیگ اران
()۶41۱؛ کاکیاااتوره)۶41۳( 5؛ لیونااگ 6و دیگ اران ( )۶41۳بااه
2. Gilliam
3. Bailey & Wolf.
4. Hall.
5. Cacciatore.

1. Sexuality.

6. Leung.
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بررسی برنامه آموزش جنسی و رویکردها آموزش جنسی غربای

دارند .ازای رو ،با توجه به اینکه پژوهشها انجام گرفته ،به ارائاه

و آسی ها آن پرداختند.

الگو ها تربیت جنسای ساالمتمحور در دورههاا مختلاف

در ای بی  ،کمتر پژوهشی به ارائه الگو تربیات جنسای ،آن

رشد  ،با نگاهی روانشناختی و اسالمی نداشتهاند و با توجاه باه

تربیات

اهمیت ای امر و نیاز مبرم به آن در عصر کناونی ،ضارور اسات

هم با توجه به دورهها رشد پرداخته است .در خصاو

جنسی در دورهها رشاد ،الپیا و کااچیتکوف ( )10۳1برخای

در ای موضو پژوهشی انجام شود.

تأکیدها و محتاوا ماورد نیااز تربیات جنسای در دوره کاودکی و
نوجااوانی را ارائااه دادهانااد .فرمهیناایفراهااانی ( )10۳1مهمتااری
موضوعات تربیت جنسای در دورههاا مختلاف رشاد (پایش از
دبستان تا دانشگاه) را بیان کرده اسات .حساامی ( )10۳1برخای
اطالعات و محتوا مورد نیاز در تربیت جنسی در دوره کودکی را
ارائه داد .کلهر و دیگران ( )10۳۳برخی اطالعات و محتوا مورد
نیاز در تربیت جنسی در دوره نوجاوانی را ارائاه دادناد .مزیاد و

روش

َ
ای پژوهش مطالعها کیفی ،از نو تحلیل اسناد

1

است .بارا

َ
گردآور و تجزیهوتحلیل اطالعات از روشها اسناد و تحلیل
محتوا مت بهره گرفتاه میشاود .جامعاه اساناد شاامل متاون
اسالمی (قرآن و حدیث) ،منااب تفسایر و اخالقای و همچنای
پژوهشهااا انجااام گرفتااه در زمینااه تربیاات و سااالمت جنساای
2

3

خاادمتیان ( )10۳۱نیااز بااا مقایسااه دیاادگاهها تناای چنااد از

میباشد .اطالعات از میان اسناد و مناب دارا اصالت ،اعتباار
و قابلیت تصدی  4پیرامون مسئله پژوهشی ،باه صاورت هدفمناد

روش و محتوا ،الگویی بر مبنا دیدگاهها آنان ارائه دادناد .ایا

گردآور و تا مرحلاه اشابا مطالعااتی پایش مایرود (لیانکل و
گوباا1۳۳1 5،؛ اسااکات1۳۳1 6،؛ مارشاال و راسما ۶4۶1 7،؛

اندیشمندان مسلمان پیرامون تربیت جنسی ،در سه بخش اهداف،
الگااو ناااظر بااه دورههااا رشااد نبااوده و باایش از اینکااه جنبااه
روانشناختی داشته باشد ،جنبه آموزشی و محتوایی دارد.
در حااوزه سااالمت جنساای نیااز نوزبااام و روزنفلااد ()10۳۳
بهداشت و سالمت جنسی از کودکی تا سالمند را باا رویکارد
بهداشاتیمحور بررسای کردناد .معماار و دیگاران ( )10۳۳باه
واکاااو مفهااوم سااالمت جنساای دانااشآمااوزان نوجااوان از نظاار
صاح نظران با تمرکز بار آماوزش والادی پرداختناد .افشاار و
دیگران ( )10۳1به بررسی نیازها سالمت جنسی دختران  11تاا
 10ساااله پرداختنااد .حسی رشااید و دیگ اران ( )10۳0تعریااف
سالمت جنسی و توصیف اجزا آن را بررسای کردناد .قرباانی و
دیگ اران ( )10۳0شااناخت کنجکاااو هااا جنساای کودکانااه را
بهعنوان مقدمها بر آموزش و ارتقا سالمت جنسای آناان ماورد
بررسی قرار دادند .لطیفنژاد و دیگران ( )10۳1ضرورت آماوزش
ساااالمت جنسااای باااه دختاااران نوجاااوان را مطالعاااه کردناااد.
فرمهینیفراهانی ( )10۳۱نیز به تربیت جنسی با توجه به ساالمت
جنسی پرداخته ،اما الگویی در ای زمینه ارائه نداده است .رویکرد
ای پژوهشهاا تمرکاز انادکی بار ساالمت جنسای باا توجاه باه
پیشگیر و تربیت صحیح جنسی ،به خصو

باا نگااه اساالمی

صادقیفسااایی و عرفااانمنش« .)10۳0 ،دقاات» در توصاایف و
تحلیل پرمایه و مستند به مناب دستاول ،داشت همکار پژوهشای
که همواره فهم و تجزیه و تحلیلها پژوهشگر را مورد سؤال قارار
دهد ،بازبینی شیوه گاردآور دادههاا و کامال باودن اطالعاات و
راهبردهااا تحلیلاای ،ثباات دقیاا  ،کاماال و عمیاا اطالعااات،
جستوجو مستمر در مورد موارد منفی ،کنترلها پیاپی دادهها
و اطالعاااات و توجاااه دقیااا باااه فرضااایههاااا مخاااالف،
یادداشتبردار ها دقی  ،عینی و بادون قضااوتهاا نظار و
ثبت و حفظ آنها در صورت نیاز به ارائه اساناد و مادارک ،رعایات
ضواب و دستورالعملها و ارائه شواهد مستند و مستدل در قال
فرایند روش و قابل فهم و درک برا آن ،از جمله راهبردهاا ایا

پژوهش میباشد که قابلیت اعتمااد 8و تصادی نتاای را افازایش
1. Document analysis method (Documentary Research).
2. Authenticity.
3. Credibility.
4. confirmability.
5. Lincoln and Guba.
6. Scott.
7. Marshall and Rossman.
8. trustworthiness.
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میدهد (ایماان10۳4 ،؛ مارشاال و راسما  ،۶4۶1 ،کرساول،
2
 .)۶441همچنی در «اعتبار سااختار » ،از اناوا اطالعاات و

و تکلیفها حساس و سرنوشتساز اسات کاه اگار باه درساتی
تأمی گردند ،تربیت جنسی به شکل شایساتها تحقا و در غیار

دادهها جهت تأیید ،حمایات و یاافت تنااق در تفسایر اساتفاده
4
3
میشود (ایسنر .)۶411 ،در «اعتبار ذاتای» نیاز فهام متاون باا

ای صورت سالمت جنسی با مشکل مواجه میشود .در واق  ،ای
ویژگیها و چالشها رشد  ،نیازها تربیتی خاصی را در حوز

مستندساز به مناب مهم انجام میگیرد کاه ایا امار باه دیگاران
5
اجازه میدهد نسبت به آن فهم قضاوت و ارزیابی نمایند (آنج ،

جنسینگی در افراد به وجود میآورند که در تربیت باید مدنظر قرار
گیرنااد .راهبردهااا و روشهااا تربیاات جنساای متناس ا بااا ای ا

.)۶444
اطالعات به دست آماده ،باه صاورت نظاممناد سااماندهی و

ویژگیهااا و چالشهااا و مقتضاایات هاار دوره تعیاای میگردنااد.
برهمی اساس ،ابتدا چالشهاا هار دوره اساتخراج و ساس بار

مورد پردازش نظر قرار میگیرد .از نظر هادف ،ایا پاژوهش از

طب آن ،ی الگو خا

تربیت جنسی سالمتمحور به دسات

جمله تحقیقات کااربرد اسات .هادف ایا ناو تحقیقاات باا

آمد.

بهرهگیر از بستر شناختی و اطالعااتی باه دسات آماده از منااب
پژوهشی موجود ،برا برطرف کردن نیازها و ارتقا سطح زندگی
انسانهاست (گال ،بورگ و گال .)1044 ،بادیهی اسات کاه ایا
مهم با فرآور ها منطقی و مستدل دادهها منااب دسات اول و
مورد اعتماد ،منطبا باا دساتآوردها روزآماد و مهاارتمحور
انسانی امکانپذیر است .برا پردازش اطالعات در روش تحلیال

جدول  .۱الگوهای تربیت جنسی سالمتمحور در دورههای مختلف رشد،
مبتنی بر چالشها و نیازها
دوره رشد
و تحول

 −شکلگیری هویت جنس
 −توجهیاب ناخواالله

محتوا کیفی ،ابتدا اطالعات اساتخراج شاده از اساناد براسااس
واحااادها محتاااوا (مااات ) ،ماااورد مت کااااو  ،مقولهبناااد و
تجزیهوتحلیل قارار میگیارد و ساس تأمال و ّ
تفهام در مضامون
مت ها ،استنتاجها ،استنبا ها و تفسایرها الزم بهگوناه منطقای،

چالشها و تکالیف رشدی

الگوی
راهبردی هر
دوره

اول

 −کنجکاویها و ارالشهای شبه جنس
 −بادیهای شبه جنس

 −الوءااللفادههای احلمال
 −الن تشتیص و بادشناال (تمییز)

کودکی

همراه با بسندگی معنایی و تبیینی و همچنی باه صاورت مساتند و
مسااتدل انجااام میپااذیرد (ر.ک :گااال ،بااورگ و گااال1044 ،؛

 −کنجکاوی در کیفیت بارداری ،تولد نوداد

دوم

رفی پور1044 ،؛ ایمان و نوشاد 10۳4 ،؛ ساروخانی.)10۳0 ،

و نحوۀ روابط دن و شوهر
 −تغییرات بفوغ در دخلران

حاف ت،
راقبت و
ایشگیری

 −الوءااللفاده و تجاود جنس

 −بیداری دودرس جنس و ادیداری

احساس به جن تال
 −شکلگیری عادات نا وفول جنس

یافتهها

 −ب ثبات و نااایداری و اضورال بفوغ

هر دوره از زندگی دارا ویژگیها رشد ویژه ،نیازها اساسی،

 −قانونگریزی و روحیه خود تلاری

چالشها و تکلیفها متناس آن دوره اسات .در ایا پاژوهش

 −الردرگم ها

 −نفوذاذیری اد دواللان و همسانالادی نف

چهار دور کاودکی ،نوجاوانی ،جاوانی و پا از ازدواج باهعنوان
دورهها تحول رشد تعیی گردید .هر دورها از نظر جنسینگی
و تربیت جنسی همچون سایر حیطهها رشد  ،دارا چالشهاا
1. Cresswell.
2. structural corroboration.
3. Eisner.
4. substantive.
5. Angen.

 −شرم و خجالت و دشواری ارتباط والد−فردند
نوجوانی

 −هیجانات قوی و فراغتهای خورالاد

 −یل جنس بیدار شده
 −احساس ناتوان در برابر تکانهها و فشارهای

جنس
 −گرایش به روابط با جن

تال

 −ایدایش برخ نابهنجاریها ،انحرافات و
الیبهای جنس

راقبت،
ایشگیری و
هار

04
دوره رشد
و تحول

جوانی

پس از
ازدواج

تربیت اسالمی /س /71ش /17پاییز 7147

چالشها و تکالیف رشدی

 −دوره تثبیت هویت جنس
 −ادگ برای سئولیتهای دندگ
 −گرایشهای عنوی و اختق
1
 −برود گرایش جنس واقع
 −سل جوان و برانگیتلگ جنس
 −عشق و ارتباط با جن تال
 −البک دندگ ناالالم ،خودتحریک انفعال و
دیگر انحرافات
 −کنشها و تعا تت جنس شدۀ فناوری حور
 −ب الوادی جنس
 −عدم هارت و کیفیت روابط جنس
 −ب توجه در راقبت اد خانواده
 −شکل در حفظ صمیمیت عاطف −جنس
 −رنگ باخلن عشق
 −شکست در ر انها و شکل در اذیرشجوی
 −شکل و اخلتل در کارکردهای جنس
 −تعارضات دناشوی
 −روابط فرادناشوی  ،خیانت و دیگر انحرافات جنس

الگوی
راهبردی هر
دوره

باید به کار برد .البته مقتضا روند رشد راهبردهاا مشاترک در
کناار راهبردهااا منحصااربهفرد اساات؛ امااا همااان راهبردهااا
مشااترک بااا پیچیاادگیها متناس ا دور بعااد و بااا شاایوهها و
تکنی ها گاه متفاوتتر عملیااتی میشاوند .در دوره کاودکی

ایشگیری،
هار ،الت ت

«محافظت» ناظر به معصومیت فطر کودکان است که مهمتاری
سرمایه رشاد آناان میباشاد (اب بابویاه ،1010 ،ج0۳ ،۶؛
مجلسای ،1040 ،ج« .)۶۳1 ،0مراقبات» مفهاومی عااامتر از
محافظت است .هم ناظر به داشاتهها فعلای فرزنادان اسات تاا
سالمت جنسی موجود آنان ،دستخوش تغییر نگردد و هم ناظر باه
مخاطرات و زمینههایی است که ساالمت جنسای آناان را تهدیاد

ت ین ،الت ت،
عفاف

میکنااد؛ یعناای مراقباات از سوءاسااتفاده ،آزار یااا تجاااوز جنساای
دیگاااران ،باز هاااا جنسااای ،دساااتورز انااادام تناسااالی،
کنجکاو ها جنسی و کس اطالعات نادرست از مناب نامعتبر
(مانند همساالن) اسات .همچنای شاامل کااهش موقعیتهاا
آسی زا و توجهیابی (آگاهی) ناخواساته کودکاان از طریا دیادن
والاادی در موقعیتهااا خصوصاای یااا صااحنهها جنساای در
رسانهها ،گوشی تلفا و ...اسات (کاکیااتوره۶41۳ ،؛ رابینسا و
دیوی ۶411 2،؛ روستان« .)۶4۶4 3،پیشاگیر » نیاز نااظر باه
مشکالت و آسی هایی است که در اثر سهلانگار در ایا دوره،
میتواند به وجود آید و آینده جنسی کودکان را دچاار آسای کناد
(سازمان بهداشت جهاانی۶41۳ ،؛ دفریتااس101 ،10۳4 ،؛
بهشتی10۳1 ،؛ مزید و خدمتیان10۳۱ ،؛ ساالر فر و دیگران،
10۳1؛ روسااتان ۶4۶4؛ فرمهینیفراهینااای10۳1 ،؛ حساااامی،
10۳1؛ سلحشور.)10۳1 ،

شکل  .۱الگوهای تربیت و سالمت جنسی در دورههای چهارگانۀ رشد و تحول

شکل  1نمایانگر الگوها راهبرد تربیت و ساالمت جنسای
در دورهها مختلف رشد است .در روند رشد طب جدول ،1
در هر دوره وضعیت خاصی پدید میآید که راهبردها ویاژها را
 .1گرایش جنسی در نوجوانی بروز واقعی ندارد و صررا ابرااری در خردت ابرراز
هوی ی بی اسر اتر در دوره جروانی ایرن گررایش بر صرور واقعری برروز
تیکند .جوان ن ب رشد و پخت شدن عر ف ی گرایشهر ی واقعری جنسری بر
جررن تخ ر پی ردا ت ریکننررد ک ر ای رن گرررایش از تهمتررر ین دسررت ورده ی
روانی−جنسی این دوره تحسوب تیشود (ایس و ایس .)931۸

«مراقبت» در دوره نوجوانی ،همچنان ناظر به داشتهها فعلی
فرزندان است تا سالمت جنسی موجود آناان حفاظ و دساتخوش
تغییاار نگااردد و هاام ناااظر بااه مخاااطراتی همچااون  .1مراقباات از
سوءاستفاده ،آزار یا تجاوز جنسی؛  .۶مراقبت از دسترسی و ساوق
پیدا کردن نوجوانان به مناب نامعتبر یا کسا اطالعاات ناکاافی و
نادرست از طری فضا سایبر ؛  .0گرایش به عفاف و معنویات
و انجام تکالیف شرعی ،به جا گرایش به لذتگرایی و رابطاه باا
جن مخالف؛  .0دوستی با افراد سالم ،به جا ارتباا باا افاراد
2. Robinson & Davies.
3. Rustan.
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ناباااب؛ و  .1یااافت هویاات جنساای ،بااه جااا خودگمگشااتگی
جنسیتی است (محمدجانی و دیگران10۳1 ،؛ رحمانی و دیگران،

جنسی ایما و مصونشاده اشااره دارد .ساالمت از طریا نباود
مشااکل ،اخااتالل ،انحااراف و نابهنجااار جنساای ،و همچناای

10۳1؛ سااازمان بهداشاات جهااانی۶41۳ ،؛ کاکیاااتوره۶41۳ ،؛
1
ساایمبر و دیگ اران10۳1 ،؛ شاایسارد۶4۶4 ،؛ تربتاای و دیگ اران،

جهتدهی صحیح بر تمایالت و مدیریت آنها برا یافت آماادگی
الزم و زمینهساز بارا تاأمی جنسای مطلاوب باا همسارگزینی

10۳۳؛ شکوهییکتا و دیگران« .)10۳0 ،پیشگیر » در ای دوره
ناظر به جلوگیر از  .1تحری و هیجان جنسای؛  .۶انحرافاات و

بههنگام ،تحق مییابد (سیمبر و دیگاران10۳1 ،؛ آذربایجاانی و
شجاعی10۳۳ ،؛ طبرسای۶۶۶ ،1014 ،؛ اب بابویاه،1010 ،

نابهنجار ها جنسای چاون خودارضاایی ،تماسهاا یاا روابا
جنساای؛  .0آساای ها و بیمار هااا جنساای؛ و  .0باااردار

ج.)0۳۶ ،0
اولی اقدام در دوره پ از ازدواج« ،تأمی » نیاز جنسی اسات

ناخواسته دختران نوجوان است« .مهار» نیز ناظر باه میال جنسای

که به صورت کلی ناظر به ارضاا رضاایتبخش ،افازایش ساواد

بیدارشده در ایا دوره اسات .باه عباارت دیگار ،مهاار نااظر باه

جنسی و مهارتافزایی در رواب جنسی مطلوب با همسار اسات.

برانگیختگیها و فشارها جنسی ،گرایشها هیجانی یا جنسای
به همجن یا جن دیگر و گاهی ابتال به مشکالت و آسی هایی

«سالمت» بهطاور عماده نااظر باه مقابلاه باا اناوا مشاکالت و
اختالالت شای عملکرد جنسی و «عفاف» نیز ناظر باه مصاونیت

است که فرد در حال حاضر با آن روبهرو است .یافت تواناایی کاه
نوجوان بتواند بر شهوت و تمایالت نفسانی و گرایشها انحرافی

از رواب فرازناشاویی ،خیانات و دیگار انحرافاات جنسای اسات
(نورعلیزاده میانجی.)10۳1 ،

خود غلبه کند و آنها را تحت کنتارل خاود قارار دهاد (رحماانی و
دیگران10۳1 ،؛ محمدجانی و دیگران10۳1 ،؛ سیمبر و دیگاران،

جهگیری
بحث و نتی 

10۳1؛ امیناای و دیگااران10۳4 ،؛ سااازمان بهداشاات جهااانی،
۶41۳؛ تربتی و دیگران10۳۳ ،؛ شکوهییکتا و دیگران.)10۳0 ،

اولی ویژگی کودکی ،معصومیت و فطرت پاک است( 3اب بابویه،
 ،1010ج0۳ ،۶؛ مجلساااای ،1040 ،ج .)۶۳1 ،0ایاااا

«پیشااااگیر » در دوره جااااوانی ناااااظر بااااه انحرافااااات و
نابهنجار هایی است که امکان دارد بر اثر اوجگیر توان جنسای

معصومیت از بهتری سارمایهها آیناد تربیتای−جنسای کاودک
است .در مقابل ،در دهاهها اخیار برخای از تحقیقاات تجربای

ایجاااد شااود (ساایمبر و دیگااران .)10۳1 ،پیشااگیر همچناای
آساای ها احتمااالی در آینااده جنساای ،از جملااه  .1ناسااازگار

(فاااردریش 4و همکااااران1۳۳۳ ،؛ آرناااال و لیااااریو۶44۱ 5،؛
8
رادمارک ۶411 6،؛ به نقل از کاکیاتوره۶41۳ 7،؛رودو و هلبرگ،

جنساای بااا همساار و  .۶مشااکالت و اخااتالالت جنساای ماننااد
زودانزالی ،اختالل نعوظ ،میل جنسی کمکار ،درد جنسی را دربار

۶410؛ الرس و اساویدن )۶441 9،بیاان داشاتهاند کاه کودکاان
بهطور ذاتی دارا معصومیت جنسای نیساتند؛ باه ایا معناا کاه

میگیارد .همچناای شاامل اخااالق و بیاانش صاحیح جنساای کااه
پیشبینیکنند کیفیات زنادگی جنسای آیناده اسات (رحماانی و

کودکاان نیااز از همااان اوایاال کاودکی ماننااد بزرگساااالن مرتکا
رفتارها جنسی میشوند .محدودیت ای یافتهها عاالوه بار عادم

دیگ اران10۳1 ،؛ چامراتریتیرونااگ 2و دیگ اران۶414 ،؛ امیناای و

اثبات ذاتی بودن رفتارهاا جنسای کودکاان در آن ،اجرایشاان در

دیگران« .)10۳4 ،مهار» ناظر به توانایی تنظیم ،کنترل و سازگار

َ َ
َ َ
َ و
َ و َ َ
َ
رود ویو رد ِاع َع ری ا ِ ة َرر ِأ ارا َب َو واه ا ر ِان
 .3ات م ص دق ارتودهاند« :ت ِترن تو ي
وی َه ِّو َد ِان ِ َو وی َن ِّص َر ِان ِ َو وی َم ِّج َس ِن ؛ هر تو ودی ب اةر پ ک و س م تتو د تریشرود
و این وا دین او هستند ک ی تعصوتی او ی و پ کی نخستین او را ح ظ کررده
و ی او را ب راهی غیر از اةر راهنم یی تیکنند».

با هیجانات و برانگیختگیها افسارگسیختۀ جنسای و ارتباا باا
جن مخاالف اسات (دیلمای ،101۶ ،ج0۶ ،1؛ حاصالی و
اقدامپور10۳1 ،؛ آذربایجانی و شجاعی« .)10۳۳ ،سالمت» نیز
به برقرار تعادل جنسی−روانای ،مراقبتهاا بهداشاتی و رفتاار
1. Sheppard.
2. Chamratrithirong.

4. Friedrich.
5. Arnal & Llario.
6. Rademarkers.
7. Cacciatore.
8. Rödöö & Hellberg.
9. Larsson & Svedin.
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محی فرهنگ لیبرال غربی است که رفتارها جنسی در آن آزادانه
و بیمهابا رخ میدهد؛ در نتیجاه میتواناد وقاو ایا رفتارهاا از
کودکان ناشی از یادگیر باشد .عالوه بر ای  ،ای یافتهها مغایر باا
دادهها اسالمی مبتنی بر پاکی اولیه و معصومیت کودکان اسات
و هرگونه رفتار نادرست او ناشی از یادگیر است .ازای رو ،بسایار
مهم است که اولی دغدغۀ والدی حفظ ای معصومیت و فطارت
پاااک ،از راه محافظاات از کس ا اطالعااات نادرساات ،تشااکیل
روانبنهها و نگرشها منفی ،توجاهیابی ناخواساته باه رفتارهاا
جنسی والدی و رشد جنسیتی سالم (نور )1۳ ،باشد.
در دوره کودکی ،بیشتری اهمیت تربیت جنسای در حادود 0
سااالگی اساات .ای ا س ا  ،زمااان بااروز ویژگیهااا ،تکلیفهااا و
نقااشیااابی جنساایتی 1،هویتیااابی

چالشهااا مهماای ماننااد
جنسیتی 2و کنجکاو ها جنسی است (بارک10۳۳ ،؛ ساادوک،
سادوک و روئیز .)10۳۳ ،از دیگر ویژگیها و چالشها مهم ای
دوره ،رسیدن به س تشخیص و بازشناسی (تمییز) است که غالباا
در مرحلااۀ دوم از دوره کااودکی تحق ا مییابااد (نااور 01 ،و 1۳؛
طباطبااایی .)1011 ،ای ا ویژگیهااا و چالشهااا مسااتلزم تربیاات
جنسی متمایز با دیگر دورهها است؛ زیرا کودک در ای س  ،هناوز
به رشد کامل شناختی دست نیافتاه و درک کاافی و تاوان تحلیلای
مسائل را ندارد (برک .)10۳۳ ،کودک به جهت اینکه در س باز
قارار دارد (اب بابویااه ،1010 ،ج )0۳۶ ،0بااه باز هااا شاابه
جنسی سوق پیدا میکند .به دلیال کنجکاو هاا زیااد ،فکارش
درگیر پرسشها جنسی میشود و اگار پاسا مناسا از منااب
معتباار دریافاات نکنااد از مناااب نااامعتبر پیگیاار خواهااد کاارد
(کاکیاتوره .)۶41۳ ،کودک چاون بیشاتر مواقا هماراه والادینش
است ،امکان دارد ناخواسته به رفتارهاا جنسای والادینش توجاه
یابد (رابینس و دیاوی ۶411 3،؛ روساتان .)۶4۶4 4،باه دلیال
عااادم تواناااایی جسااامی−شاااناختی ،طعماااه خاااوبی بااارا
سوءاستفادهها جنسی از سو دیگران است و به راحتی میتواند
در موقعیتهااا خطرناااک قاارار گیاارد (غالمفرخااانی ،عاارب و
خاااور  .)10۳۳ ،تماااامی ایااا چالشهاااا و موقعیتهاااا
1. Gender typing.
2. Gender identity.
3. Robinson & Davies.
4. Rustan.

مخاطرهانگیز ،میتوانند آینده جنسی او را دچار مشاکل و اخاتالل
کنند .بنابرای  ،ایا ناو از چالشهاا مساتلزم برناماهها خاا
مراقبتی است که اهمیت مؤلفه «مراقبت» را نشان میدهد .اهمیت
فوقالعاد مراقبت از کودکان ،کشورها غربی را نیز بار آن داشاته
است تا برنامها مجزا برا ای منظور تحت عنوان «برنامه جاام
5
محافظاات از خااود» طراحاای و اجارا کننااد (سااازمان بهداشاات
جهانی۶41۳ ،؛ کنی 6و دیگران۶44۳ ،؛ کاکیاتوره.)۶41۳ ،
بااه اعتقاااد روانتحلیاالگران از جملااه فرویااد ،دور کااودکی
حساستری دور مراقبات و پیشاگیر از آسای ها جنسای در
دورهها بعاد اسات (بارک .)10۳۳ ،آموزههاا اساالمی نیاز
بهطور کلی بر پیشگیر و تمرکز تربیتی در دوره کودکی و نوجوانی

تأکید میکند( 7شریفالرضی0۳0 ،1010 ،؛ کلینی،1041 ،
 ،1041ج .)۳0 ،۳امکااان اخاااالل در رشاااد و هویتیاااابی

جنساایتی ،شااکلگیر عادتهااا نااامطلوب جنساای ،بیاادار
زودرس جنساای و برخاای دیگاار از نابهنجار هااا جنساای در
کودکان ،از ی سو و عدم توانایی خودمراقبتی و خودایمنی کودکان
از سو دیگر ،لزوم اقدامات پیشگیرانه را نمایان میسازد .باهطور
کلاای ،سااالمتی یااا نابهنجااار رفتااار جنساای کودکااان در گاارو
محافظت و مراقبت و عملکرد پیشگیرانه والدینی است .والدی باا
تربیت صحیح جنسی و آموزش مسائل زیربنایی همچون عفاف و
مراقبت در از بی نرفت حیا و عفت فطر کودکان ،به رشاد ساالم
جنساای و مصاااونیت و ایمنااای و ساااالمتی از سوءاساااتفادهها و
نابهنجار ها جنسای آنهاا کما میکنناد .باا توجاه باه آنچاه
گذشت ،الگو تربیت جنسی دور کودکی به شاکل زیار ترسایم
میشود کاه باا عملیااتی کاردن مجموعاه اقادامات راهبارد آن،
سالمت جنسی کودک تحق مییابد.

5. Self−protection programmes.
6. Kenny.
و

َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ض ا خ ِ َی ِة َتر ُ ِ ری ِا َیهر ِترن شر يء ق ِب تر و ا َب َدر وتر
َ .7و ِا َ َن َم ق وب اَ َحد ِث ک ْلر
ِ
َ وَ َ و َ َ َ َ و
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ُّ
ِب ْلد ِب قبل ُن ی سو ق ب و یشت ِغل بر ؛ هم نر ق رب کرودک نرورا ت ننرد
زتینی بدون کش اس ک هر آنچ در آن کش شود تیپر یرد پر ترن بر
ادب تو تب در ورز یدم قبل از اینک ق ب س شده و د پرتشغ گردد.
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عاطفی (سادوک ،ساادوک و روئیاز )10۳۳ ،ممکا اسات دچاار
هیجانات قو عاطفی−جنسی شاده و در مهاار آن دچاار مشاکل

پيشگيری

شود .نوجوانی آغاز هویتیابی و استقاللطلبی است .نوجاوان از
«خودگرایی» کودکی به «دگرگرایی» رو آورده و به رابطه باا افاراد

مراقبت

دیگر میپردازد .در ای دوره ،نوجوان دچار بیثبااتی در هویات و
هیجانااات نیااز اساات (باارک10۳۳ ،؛ فیساات و فیساات.)10۳۳ ،

شکل  .۲الگوی تربیت و سالمت جنسی دورۀ کودکی

ازای رو ،مراقبت در ای دوره نقش اساسی دارد .در ای دوره است
که میل جنسی نهفته نوجوان شرو به فعالیت کرده و والدی بارا

دوره نوجوانی از حدود س  10سالگی آغااز میشاود و طبا
آموزهها اسالمی ،هفت سال سوم زندگی را در برمیگیارد .بلاو
جنسی که بهطور معمول فرایند آن چند سالی زودتار از ایا آغااز
میشود ،در ای سنی به نقطاه اوج خاود میرساد .در واقا ایا
دوره ،دور شکوفایی جنسی و بروز و ظهور احساسات و تمایالت
جنسی است .بر همی اساس ،نقطه اوج اقدامات تربیتای جنسای
در ای دوره قرار دارد .دوره نوجوانی از بحرانیتاری دورههاسات.
کنجکاو  ،گشودگی و باز کودکانه در گذشاته ،باه حساسایت و
سرگردانی در اوایل ای دوره تغییر میکناد کاه در کناار بلاو  ،باه
تشوی و افزایش میل نسبت باه فعالیات جنسای ناو بزرگسااالن
تبدیل میشود (سادوک ،سادوک و روئیز .)10۳۳ ،ایا چالشهاا
اهمیت پیشگیر در دور قبل بارا انتقاال ساالم باه ایا دوره ،و
مراقبت در ای دوره را مشخص میکند .نوجوانان هرچند از لحاظ
شااناختی و ادراکاای از کودکااان رشاادیافتهترنااد ،ولاای تفکرشااان
همچنان محدودیتهایی دارد و همه مسائل جنسی را باه درساتی
نمیتوانناااد درک کنناااد (ساااادوک ،ساااادوک و روئیاااز،10۳۳ ،
آذربایجااانی و شااجاعی)10۳۳ ،؛ بنااابرای طبیعاای اساات دچااار
بیثبااتی و اضااطراب بلااو شااده و در براباار تکانااهها و فشااارها
جنسی احساس ناتوانی کنند.
به لحاظ راهبرد  ،تأکید اصلی در دوره نوجاوانی بار افازایش
آگااهی و توانمندساااز و مهاارتافزایی نوجااوان در پیشااگیر و
مراقبت از خاود و موفقیات در چالشهاا نوجاوانی و نظاارت و
هدایت والدی و مربیان است .نوجاوان در ایا دوره شااهد میال
جنسی بیدارشده است که به مواجهه مناس و مهاار آن نیااز دارد.
نوجوان به دلیل ناهماهنگی بی نیازها جنسی ،رشاد شاناختی و

مراقبت از فرزند خود ،پیش از فرارسیدن بلو و نزدی به آن ،الزم
است در مورد تحاوالت ایا رخاداد باه فرزناد خاود اطالعااتی
صحیح ،مناس و کافی دهند ،به رشد اخالقیشان همت گمارند
و در دستیابی باه هویات جنسای هدایتشاان کنناد (رحماانی و
دیگ اران10۳1 ،؛ مصاابا و دیگ اران10۳1 ،؛ ساایمبر و دیگ اران،
.)10۳1
به دلیل انرژ قو تمایالت و هیجانات جنسی از ی ساو ،و
خودمختار نوجوان از ساو دیگار و محادودیتها تفکار و
ادراکای از ساو ساوم ،خاودمراقبتی نوجاوان را در موقعیتهاا
پرخطر ،بسیار دشوار و گاهی ناممک مینماید؛ بناابرای بهتاری
راهکار ،پیشگیر است .ای مهام از طریا آماوزش ارزشهاا
اخالقی ،آگاهیدهی نسبت به تمایالت جنسی و گرایش به جن
مخالف ،نقشآموز جنسیتی ،جهتدهی و مدیریت تماایالت و
هیجانات و دیگر برنامهها تربیتی جنسی است .بادی ترتیا از
بااروز آساای هایی چااون برقاارار رواباا پرخطاار جنساای،
خودارضایی ،هرزهگرایی ،عدم ثبات هویت جنسای پیشاگیر باه
عمل میآید (رحمانی و دیگران10۳1 ،؛ محمادجانی و دیگاران،
10۳1؛ سااایمبر و دیگاااران10۳1 ،؛ امینااای و دیگاااران10۳4 ،؛
سااازمان بهداشاات جهااانی۶41۳ ،؛ تربتاای و دیگااران10۳۳ ،؛
شکوهییکتا و دیگران.)10۳0 ،
نوجوان در ای دوره دچار بیدار جنسی و گاه فعالیت جنسی
است ،که او را با چالشها و احیاناا آسای ها باالفعلی روباهرو
میکند .ای امر نیاز به توانیابی در مهار و خویشت دار دارد تا او
بتواند بر شهوت و تمایالت نفسانی و گرایشهاا انحرافای خاود
غلبه کند و آنها را تحت کنترل خود قرار دهد .ازای رو ،در ای دوره
مؤلفۀ مهمی به ناام «مهاار» حاائز اهمیات میشاود (رحماانی و

01

تربیت اسالمی /س /71ش /17پاییز 7147
1

دیگ اران10۳1 ،؛ چامراتریتیرونااگ و دیگ اران۶414 ،؛ امیناای و

جوان اکنون در اوج شور و هیجان جنسی و عاطفی قرار دارد

2

دیگ اران .)10۳4 ،عااالوه باار اقاادامات مراقبتاای و پیشااگیرانه ،در
نوجوان باید توانایی خودمهارگر در برابر تکانهها جنسی ایجاد

(فتالنیشابور  ،1011 ،ج .)14۳ ،1شکوفایی و شدت غرایاز
و هیجانات در ای دوره تا حد پیش میرود که در روایاات از آن

شود تا بتواند به لحاظ جنسی در سالمت باشد و دچاار انحرافاات
جنسی نگردد .بنابرای  ،الگو تربیت و سالمت جنسی نوجاوانی
به شکل زیر ترسیم میشود:

بهعنوان «شعبها از جنون» یاد شاده اسات (اب بابویاه،1010 ،
ج .)011 ،0همی رویداد باعث پدیدار تمایالت جنسای و
عاشااقانه و گاااه چالشهااایی ماننااد برانگیختگاای افسارگساایختۀ

3

جنساای ،عاادم تااوان تااأخیر ارضااا و کنتاارل هیجانااات جنساای ،و
نابهنجار ها و انحرافاتی همچون خودارضایی ،همجن گرایای و
یا ارتبا با جن مخالف میگردد که به مهار آنها نیااز مبارم پیادا
مراقبت

میشود .یافت توانایی مهار و مهارتها خودمهاارگر نااظر باه
ایا تمااایالت اساات .بااا ایا شارای و غلبااۀ شااهوت اساات کااه
خودمهارگی امر طاقتفرسا میشود و نیازمند همت مضااعف و

مهار

پيشگيری

شکل  .۳الگوی تربیت و سالمت جنسی دورۀ نوجوانی

دوره جوانی از حدود  ۶4سالگی آغااز میشاود و باا در نظار
گرفت شرای جنسینگی ،دامنۀ سانی آن تاا پایش از ازدواج اداماه
مییابد .هرچند در ایا دوره فارد باه اوج رشاد رسایده و از نظار
هیجانااات و نیروهااا عاااطفی و تااوان ذهناای در باااالتری حااد
رشدیافتگی قرار میگیرد (غافر۱1 ،؛ روم)10 ،؛ اما به دلیل وجود
محرکها گوناگون برانگیزاننده و افزایش س ازدواج ،بسایار از
جوانان همچناان در معار آسای ها و نابهنجار هاا جنسای
هستند .معیار رشد جاوانی ،ثباات نسابی هیجاانی و رفتاار پختاه
داشت است .ازای رو با فر اجرا صاحیح تربیات و پشتسار
گذاشت موف چالشها و تکالیف رشاد در دورههاا قبلای ،از
جوان انتظار میرود در ای دوره از نظر رفتارها و تمایالت جنسای
به پختگی و شایستگی عمال رسایده باشاد .جاوان بایاد از ثباات
هیجانی کافی ،هویتیاابی ،آماادگی همسارگزینی و درک معناا
زندگی برخوردار باشد (شریفالرضی)000 ،1010 ،؛ اماا باا
ای وجود ،در جاوان ،عواطاف و احساساات ،پررناگتر از ساایر
ویژگیهاست (فیست و فیست.)10۳۳ ،
1. Chamratrithirong.

کوشااش افزونتاار( 4دیلماای ،101۶ ،ج0۶ ،1؛ حاصاالی و
اقاادامپااور10۳1 ،؛ آذربایجااانی و شااجاعی .)10۳۳ ،ازایاا رو
خداوند جوانی که هیجانات جوانی و امیال شهوانی و هوا و هوس
5

خود را کنترل کرده است ،باه دیاده اعجااب و تحسای مینگارد
(پاینااده ۳41 ،10۳۶ ،؛ زمخشاار  ،1011 ،ج.)۶00 ،۶
جوانان به دلیل نیاز بیشتر به تأمی نیازها جنسای و عادم امکاان
تأمی صاحیح آن تاا پایش از ازدواج ،بیشاتر از دیگار دورههاا باه
توانافزایی در مهارتها «تأخیر کامرواساز » ،خودمهاارگر و
تااابآور نیازمنااد هسااتند (حاصاالی و اقاادامپااور10۳1 ،؛
آذربایجانی و شجاعی.)10۳۳ ،
بزرگتری چالش ای دوره ،فائ آمدن بار همای شاور و شاوق
جنسی و هیجانی ،تثبیت هویت و تعیی درست مسیر زندگی است.
اگر جوان ای تکالیف را به شکل صحیح بهجا نیاورد ،دچار «مستی
جوانی» 6شده و در تنظیم ،کنترل و ساازگار باا هیجانااتش دچاار
َ َ ََ ٌ َ َ
َ
ِش َر وأ ا ش َب ب؛ تو جوانی و شرور و شررر جروانی بر سرر داری
ُ .2ن شب ب و
(رک :تج سی  9041ج 91ص.)911
و ٌ
َ
 .3رسول ا  :ا ش َب وب شع َبة ِت َن ا وج ونون؛ جوانی شعب ای از دیوانگی اس .
 .4پی تبر اکرم تیارت ید :ا َن ا َ َ َت َع َ ی َخ َ َق َت َ ک َینا ول ای وک ِّرل َ ی َ رة وی َنر دی یرَ
ي ِ
ِ ِ
َ
ِو
ُّ
ُب َن َء ا ِعش ِر َین ِجدوا َو اج َت ِهدوا؛ خداوند تع ی ارشت ای خ ق کرده ک هر شرب
بر زتین ارود آتده ار ی د تیاند ای  94س ه ب جدی تم م بکوشید.
ّ
صبوأ.
 .5یعجب رب َتن ا ش ب یس
و
َ
و
و
و
و
َ
َ
َ
َ
َ
َ .6ین َب ِغی ِ َع ِقل ُن َیح َت ِرا ِتن سک ِر ا م ِل و سرک ِر ا ردر ِأ و سرک ِر ا ِع ِرم و سرک ِر
َ َ و ِّ َ
ِ َ
َ َ َ و و َ َ َ َ َ ُّ
ا َمدح َو وسک ِر ا ش َب ِب ا ِإن ِ کل ذ ِ ر ِر َی حر خ ِبیةرة تسر ب ا ع رل و تسرت ِخ
َ ِ
ا َوق ر؛ سااوار اس ع قل از تستی ت ل قدر ع م تدح و جوانی خرود را
ح ظ کند .هم ن هر ی از اینه رایح ای ن گوار دارد ک ع ل را ن بود و وقر ر
را تیبرد (تمیمیآتدی  9311ص.)11
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مشااکلی اساساای میگااردد (آذربایجااانی و شااجاعی .)10۳۳ ،در
چناای وضااعیتی جااوان بااه شاادت در براباار تحری هااا جنساای
آسی پذیر شده ،گرایشها و تمایالت انحرافای پیادا میکناد و گااه
دست به رفتارها جنسی مخاطرهآمیز میزند .بر همای اسااس ،از
مهمتری نیازها تربیت جنسی ای دوره دساتیابی باه ساالمت و
تعادل جنسی و هیجانی است .در ایا دوره باه دلیال ساسر شادن
بیثباتی و آشفتگی نوجوانی و شکلگیر تقریبی هویت جنسایتی و
پختگی نسبی شخصیتی ،به دست آوردن سالمت و تعاادل جنسای
مورد توق قرار میگیرد .در غیار ایا صاورت ،بازیاابی ساالمت و
تعااادل در جنبااهها مختلااف شخصاایت ،از جملااه جنسااینگی بااا
مشااکل روبااهرو خواهااد گردیااد( 1طبرساای۶۶۶ ،1014 ،؛
اب بابویه ،1010 ،ج .)0۳۶ ،0کاساتیها ایا دوره میتواناد
منجااار باااه ایجااااد آسااای هایی در دورههاااا بعاااد همچاااون
ناسازگار ها جنسی با همسار ،اخاتالالت و مشاکالت جنسای،
تجربهگراییها و نابهنجار ها و انحرافات دیگار جنسای گاردد .باه
همی دلیل ،سالمت در ای دوره همچنی ناظر به «آسی در آیناد
جنسی» جوان است .تربیت جنسی جوان باید بهگونها باشد کاه او
نهتنها به جایگاهی از سالمت و پاکی جنسی برسد تاا بتواناد مسایر
تعاالی و پیشاارفت خااود در زمینااهها مختلااف زناادگی ،از جملااه
تحصیلی و شغلی را با موفقیت طی کند؛ بلکه بتواند از آسای هایی
که سب به خطر افتادن آیند جنسی او میشود نیز جلاوگیر کناد.
جوان باید در سایۀ آموزشهاا و تربیات جنسای مناسا  ،بتواناد از
رفتارها جنسی پرخطر ایم و بهدور باشد و در عی حال ،در سایۀ
پذیرش هویت جنسی خویش ،از احساس جنسی سالم برا ایفا
نقش جنسی با همسر آیناد خاود برخاوردار باشاد .او نیااز دارد از
طری مناب صحیح ،اطالعات کلای از روابا زناشاویی و جنسای
دریافت کند تا بتواند اکنون از آسی ها رفتارها پرخطار در اماان
و در آینده با همسر خویش رابطۀ جنسی سالم داشته باشد.
رفتار جنسی سالم جوان در گرو پختگای نیروهاا عقالنای و
توانمند در مهار خویشت است؛ اماا براسااس اینکاه پیشاگیر
ََ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
َ
َ
 .1ا ِإن َر ِضی ُخَلق و ِ ِِلحدی َو ِعش ِر َین َو ِاع ا ض ِرب َع ی َجن ِب ِ ا د ُعر ر ِا ری
َ ََ َ
ی کر هریچ و َاع
ا ِ تع ی؛ پ اگرر در  99سر گی از اخرَلق او راضر َی برود
َ َ
َ َ
ره یش کن ک تو تَلش را کردی و تع وری؛ ...ا ِإن ُا َح َو ِاع ا ِإ َنر و ِت َمرن ع
َ
خی َر ِای ؛ [ارزند ت ه س ل سوم] اگر توارق شرد کر شرد و اع از کسر نی
اس ک دیگر اتیدی ب خیر او نیس .

همواره بهتر از درمان است ،باید اقدامات پیشاگیرانه همچناان در
صدر امور قرار گیرد .اگر از تحری پذیر ها پیشگیر نگردد ،باا
قدرتنمایی هیجانات و تکانهها جنسی ،مهار آنها بسیار دشاوار
خواهد شد .بنابرای  ،الگو تربیت و سالمت جنسای جاوانی باه
شکل زیر ترسیم میشود:

سالمت

پيشگيری

مهار

شکل  .۴الگوی تربیت و سالمت جنسی در دورۀ جوانی

دوره چهارم ،س بزرگسالی و مقارن با ازدواج و ایام زناشاویی
است .هدف از ازدواج ،رسیدن به آراماش اسات (اعاراف1۳۳ ،؛
روم )۶1 ،و بخش مهمی از آن در گرو ارضاا مطلاوب نیازهاا
عاااطفی−جنساای همسااران اساات (طباطبااایی .)1011 ،تااأمی
رضایتبخش نیازها جنسی ،یکی از مهمتری مسائل دوره پا
از ازدواج بوده و رابطۀ معنادار با صمیمیت و رضایت از زنادگی
دارد .در مقابل ،بسیار از مشکالت زناشویی ناشی از عدم تأمی
جنسای اساات (افشااار و دیگاران10۳1 ،؛ رحمااانی و دیگاران،
 .)10۳4ارضااا مطلااوب از طریا برقارار یا رابطااۀ سااالم،
تعریفشده و مشرو با همسر ،همراه با دانش و مهاارت در رفتاار
جنسی لذتبخش ،موف و سازنده حاصال میشاود (ناورعلیزاده
میانجی .)10۳1 ،داشت سالمت جنسی هر دو همسران همواره
دارا اهمیت ویژه است .سالمت جنسی همچون سیستمی است
که وجودش به عملکرد صحیح ت ت اجزایش وابسته است .ای
اجزا شامل میازان آگاهیهاا افاراد ،ساطح ساالمت جسامی و
روانی ،مسائل اقتصاد  ،ارزشها فرهنگی اجتماعی و مذهبی و
نبااود اخااتالالت و انحرافااات اساات (حسی رشااید و دیگ اران،
 .)10۳0دستیابی به سالمت جنسی همسران ،نیازمند پیشنیازهاا
و برنامهها ویژها است (نورعلیزاده میاانجی10۳1 ،؛ ساادوک،
سادوک ،و روئیز10۳۳ ،؛ مزید و خدمتیان.)10۳۱ ،
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بخش مهمی از سالمت جنسی ،عالوه بر مشکالت و اخاتالالت
در عملکاارد جنساای ،در بااه دور بااودن از انحرافااات ،نابهنجار هااا و

کودکااان در خصااو مسااائل جنساای؛ و بااا رابینس ا و دیااوی
( )۶411و روستان ( )۶4۶4مبنای بار لازوم مراقبات از کودکاان

خیانت زناشویی است؛ بلکاه از آن بااالتر در برخاوردار از اخاالق
جنسی وارسته است .ای هدف فق باا حاکمات «عفااف» صاورت

نساابت بااه توجااهیابی و آگاااهی از رفتارهااا جنساای والاادی و
بزرگساالن همسو است .با دفریتااس ( ،)10۳4بهشاتی (،)10۳1

میگیرد و جهتگیر تربیتی و آموزش جنسی باید به نحو باشد کاه
در محی زندگی فرهنگ عفاف و در رفتار و روابا افاراد عفاتورز

مزیااد و خاادمتیان ( ،)10۳۱ساااالر فاار و دیگ اران (،)10۳1
روستان ( ،)۶4۶4فرمهینی فراهینی ( ،)10۳1حسامی (،)10۳1

برقرار باشد .همسران باید در کنار تاأمی مطلاوب جنسای ،از عفااف
الزم برخوردار باشند تا به یا مصاونیت جنسای کاه هادف اصالی

سلحشور ( )10۳1مبنی بر لزوم پیشگیر و کاربست اقدامات آن
در کودکان همسو است.

راهبردها سالمتبخش اساالمی اسات ،دسات یابناد (ناورعلیزاده

همچنی یافتهها ای پژوهش در الگو نوجاوانی در بخاش

میانجی 10۳۳ ،و  .)10۳1بنابرای  ،الگو تربیت و سالمت جنسای

مراقباات و پیشااگیر  ،بااهطور کلاای بااا محماادجانی و دیگااران

همسران ،به شکل زیر ترسیم میشود:

( ،)5931رحمانی و دیگران ( ،)5931کاکیاتوره ( ،)9153سیمبر
و دیگران ( ،)5931شیسارد ( ،)9191امینای و دیگاران (،)5931
تربتی و دیگران ( ،)5931شکوهییکتا و دیگران ( )5939مبنی بر
لزوم مراقبت و پیشگیر در نوجوانان همسو است .در مؤلفۀ مهاار

تأمين

نیااز بااا رحمااانی و دیگاران ( ،)5931چامراتریتیرونااگ و دیگاران
( ،)9151و امینی و دیگران ( )5931همسو است .در الگو دور

عفاف

جوانی ،یافتهها ای پژوهش بهطور کلی در مؤلفاه پیشاگیر باا
سیمبر و دیگران ( ،)5931و در مؤلفۀ مهار با حاصلی و اقدامپاور

سالمت

شکل  .۵الگوی تربیت و سالمت جنسی در دورۀ پس از ازدواج

با توجه به یافتهها ای پژوهش ،مهمتاری دوره در تربیات و
سالمت جنسی ،دوره کودکی و پ از آن دوره نوجوانی اسات .در
برقرار سالمت جنسی در دوره کودکی و نوجوانی بیشتری ساهم
را والدی به عهده دارند و پ از آن با توجه به ویژگیها جاوان و
بزرگسال ،باید بیشتر به توانمندساز فرد همت گماشت .هرچناد
که توانمندساز افراد از همان دوران کودکی و نوجوانی ،باه ویاژه
در خااودمراقبتی و خودمهااارگر حااائز اهمیاات فراواناای اساات و
زمینها برا موفقیت و سالمت در دورهها بعد است.
یافتهها الگو دوره کودکی ،با نتای پژوهشهایی همچون:
فردریش و همکاران ( ،)1۳۳۳آرنال و لیاریو ( ،)۶44۱رادمارک
( ،)۶411رودو و هلباارگ ( ،)۶410الرسا و اسااویدن (،)۶441
کنی 1و دیگران ( ،)۶44۳و کاکیاتوره ( )۶41۳مبنی بر مراقبت از
1. Kenny.

( )5931و آذربایجانی و شجاعی ( )5931و در مؤلفۀ سالمت باا
سیمبر و دیگران ( )5931همساو اسات .و در نهایات ،در الگاو
دور ازدواج و زناشویی یافتهها ای پژوهش در مؤلفاه تاأمی باا
نااورعلیزاده میااانجی ( ،)10۳1در مؤلفااه سااالمت بااا نااورعلیزاده
میانجی ( ،)5931سادوک ،سادوک و روئیز ( ،)10۳۳و مزیاد و
خاادمتیان ( )5931و در مؤلفااه عفاااف بااا نااورعلیزاده میااانجی
( )10۳۳و ( )10۳1همسو است .برناماهها تربیات جنسای در
خانواده و نظامها آموزشی و پرورشای بایاد براسااس الگوهاا
راهبرد باشد که اهاداف ،اصاول ،روشهاا ،تکنی هاا و باهطور
کلی محتوا آموزشی و پرورشی و مهارتافزایی آن منطبا باا آن
تعیی شود .پیشنهاد میشود براساس الگوها راهبرد به دسات
آمااده در ای ا پااژوهش ،برنامااهها عملیاااتی تربیتاای در قال ا
بستهها آموزشی ویژ چهاار دور رشاد  ،همچنای بساتهها
ویااژ آموزشاای والاادینی و مربیگاار تاادوی و بااه صااورت
پژوهشها آزمایشی اجرا و نتای آنها گزارش شود.
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61. Angen, Maureen J. (2000), “Evaluating Interpretive

 .14مجلساای ،محمااادباقر (1040ق) ،بحهها اونوا  ،بیاااروت:

and

مؤسسةالوفا.
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