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Abstract 

‘Sexual education’ is not only one of the most complex and important aspects of 

education but also one of the important issues in a society. It plays a significant role in 

shaping human personality and affects his thoughts, emotions and behaviors. Since the 

analysis of theoretical discussions and practical policies in sexual education can be the 

basis for enlightenment of the minds of researchers and educators, the present study, 

which aims at critical examination of the policies of the Iranian education system in 

sexual education of adolescents, was conducted with a social approach. Reviewing all 

upstream documents and regulations of the education system, and considering the strong 

points, the authors seek to criticize the policies and approaches of Iranian education 

system in sexual education of adolescents. The result of the study shows that, according 

to these critical studies, the dominant policy and approach of the Iranian education 

system to sexual education is ‘the control of sexual desire’, which can be interpreted as a 

‘control policy’. One of the characteristics of this policy is to pay more attention to the 

preventive aspects of sexual education. The manifestation of this policy is on the reality 

of sexual desire in such a way that instead of considering sexual desire as an opportunity 

for a virtuous life, it portrays sexual desire as a threat to a happy life.  
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 نظام آموزش و پرورش ایران مشیبررسی انتقادی خط

 در تربیت جنسی نوجوانان
 *رضا کمائی

 **اللهیاله کرمنعمت
 

 چکیده
ترین ابعاد تعلیم و تربیت و از موضوعات مهمم وموزه    ترین و مهم یکی از پیچیده« تربیت جنسی»

گیری شخصیت انسما  نشمب بسمیایی داشمته و بمر ا کمار         اجتماعی است که در چگونگی شکل
همای   مشمی  عواطف و ر تارهای وی تأثیرگذار است. نظر به اینکه تحلیل مباوث نظمری و طم   

ساز روشنگری و تنویر اذهما  محششما  و متوایما  اممر      تواند زمینه عملی ووزه تربیت جنسی می
های نظام آموزش و پرورش  مشی واضر که با هدف بررسی انتشادی ط تربیت شود  در پژوهب 

ضممن  تا ایرا  در تربیت جنسی نوجوانا  با رویکرد اجتماعی انجام شد  پژوهشگر بر آ  اسمت  
های باالدستی نظام آمموزش و پمرورش و بما در نظرگمر تن نشما        نامه بررسی تمامی اسناد و آئین

ین های این سازما  در ووزه تربیت جنسی بپردازد. نتیجم  ا ها و رویکرد مشی مثبت  به نشد ط 
مشی و رویکرد وماکم بمر نگماه بمه      های انتشادی  ط  س بررسیسااهد که برد   میهب نشاوپژ

تموا  از آ  بمه      کمه ممی  ستا« ر میمل جنسمی  »مهاا  یرورش اپرو زشموم آنظاجنسی در  تربیت
ى سملبی و  ها به جنبهبیشمتر  توجه مشمی   طم  ین ى اها د. از ویژگمی کرتعبیمر  « رمها  مشمی  ط »

ست که اى ا گونه بهمشی از واقعیت میل جنسمی   ط ین گری ا تحریمی تربیت جنسی است. جلوه
اى برى تهدید  آ  را نمایدتلشمی  نه امند اى زنمدگی  یمیلت  برمیل جنسی را  رصتی نکه بیب از آ
 کند. مینه تصویر اتمنددسعازندگی 
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 مقدمه

گیکر  شصیکیت دکرد   غریزۀ جنسی از غرائز اصلی نیرومند انسانی است که در چگونگی شکل 
رو هکدایت  شاکله اجتماعی و نیز بر اندیشه  زبان و بر نهادها  اجتمکاعی أثییرگکرار اسکتز ازایک 

پوشی از ای  امکور بسترسکاز نایکان و ناکارامکد  أنظیم  أعدی  و ارضاء آن ضرور  است و چشم
هکا  هکا  عیکر ضاضکر و ااتاکائاش پیشکردتاص  درایند أربیت خواهد شدز با أوجه به ویژگکی

ها  شدید درهنگی کشورها  غربی در زمینه مسائ  جنسکی و نیکز بکروز دناور  اطالعاش و هجمه
در دوران  1«أربیکت جنسکی»وم أوجه بکه ها  ولنگار  جنسی در میان نوجوانان و جوانان  لزنشانه

ها و کارشناسان امکر أربیکت ملکدر ککرده ها  اصلی خانوادهها و چالشکنونی را به یلی از دغدغه
اسکالمی −ها  درهنگ ایرانینظام أعلیم و أربیت و یلی از مؤلفه استز ای  نوع أربیت زیرمجموعه

 نگرانه استزراهلردها  وااعگرار  و أدوی  است که نیازمند طراضی مدر سیاست
ها  درسی در موضوعاش مربوط به امکر گرار  برنامهدر میان مسائ  و مفاهیم أربیتی  سیاست

رو بوده اسکتز امکر جنسکی ها  دراوانی روبهها  خاص همواره با چالشجنسی به دلی  ضساسیت
معکه انسکانی را پوشکش رود  امکا أمکام گسکترۀ جاأری  امور هر درد به شمار میگرچه از خیوصی

 هکا  جسکمانی ها  مصتلف أعلیم و أربیت نمود دارد و همک  سکاضتدهد و در أمام ساضتمی

 دهدز روانی  اجتماعی و معنو  آضاد جامعه را أحت أثییر ارار می
أر شدن سلک زندگی و ادزایش نیاز به أعلیم و أربیت و هدایت جنسی بنابرای  با أوجه به پیچیده

خیوص نهاد آموزش و پرورش که ارألاط نزدیلی بکا نوجوانکان متولیان أعلیم و أربیت به نوجوانان 
نگرانه  بتوانند در زمینه أربیت جنسی اطالعاش و ها و راهلردها  وااعدارند  باید با أدوی  سیاست

بکرا   هایی را به معلمان و نوجوانان داده و در وااع نهاد آمکوزش و پکرورش بکه پایگکاه امنکیآموزش
 ها  جنسی ألدی  شودزنوجوانان در بحران
ها  درسی به نیازها  نوجوانکان و پدیکده بلکوو أوجکه اگر برنامه»أوان گفت که در ضایات می

نلنند  ای  پدیده خود به خود در مسیر زندگی بدون انتصاب اضس  صکورش خواهکد گردکت  زیکرا 
بوده و در پی یادت  اطالعاأی در ایک  زمینکه اسکتز  نوجوان نسلت به ای  مسائ  ضساس و کنجلاو

کند که باعک  مواع کسب میدرنتیجه از دوستان و منابع دیگر  مسائ  ملترر و اطالعاش غلط را بی
شودز با أوجه به ای  ملاض  أوجه به أربیت جنسکی در برنامکه درسکی ضکرور  انحراف جنسی می

  (ز76−36ص  1394)ابراهیمی هرستانی  « باشدمی
هکا  هکا  مصتلکف أربیکت جنسکی پکی بکرده و درصکتاند به زمینهپژوهشگران أاکنون أوانسته

                                                           

1. Sexuality Education 
                                                            
 

                                                            



                        1402 بهار/ 43ش/ 18س/ تربیت اسالمی  28

 

ها  ای  امر مهم را شناسایی و معردی کنندز در مطالعاش پیشی  بیشکتر بکه ابعکاد أهدیدها و چالش
شناختی و دینی اخالق جنسی  مسئولیت آموزش جنسکی  مطالعکه دیکدگاه اسکالم در دلسفی  روان

أربیت جنسی  أربیت جنسی از دید متفلران  جایگاه و ناش أربیت جنسی در دوره ابتکدایی   زمینه
ماهیت أربیت جنسی کارامد و اهمیت آن در سالمت روانی و جنسی کودک و نوجوان  آشکنایی بکا 

گاهی بصشی به والدی  پرداخته شده و هیچ هکا  مشکیکدام بکه خکطمراض  رشد جنسی کودک و آ
انکدز گرایانه نظام آمکوزش و پکرورش ایکران در أربیکت جنسکی نوجوانکان نهرداختکهعم  بینانه ووااع

عنوان یک پدیده و وااعیت اجتماعی در نظر گردته شکده و بنابرای  در ای  پژوهش  أربیت جنسی به 
أکری  نهادهکا  عنوان یلی از مهکمآموزش و پرورش  بهمشی و راهلردها  نظام شود خطأالش می
در ای  زمینه أکثییر بسکزایی گرارانه اأصاذ مواضع سیاستأواند با عمللرد درست و که می اجتماعی

 گیردزدر ایجاد یک نظام اجتماعی مودق و منسجم داشته باشد  مورد ارزیابی انتااد  ارار 
هکا  نظکام مشکیچه انتاادهایی بکرخط»بدی  أرأیب  سؤار اصلی أحایق ضاضر ای  است که 

شود به سؤاالش وارد استز همچنی   أالش می «ایران در أربیت جنسی نوجوانانآموزش و پرورش 
  درعی زیر پاسخ داده شود:

نظکام آمکوزش و پکرورش ایکران در أربیکت جنسکی  مشکیگراران خکط( ملانی دلر  سیاست1
 نوجوانان چیست؟

بکرا  أربیکت جنسکی در نظکام آمکوزش و پکرروش ایکران چکه  مشکی( درصورش وجود خکط2
 ها  آموزشی )در چه سطح و در چه ماطعی( برا  أربیت جنسی نوجوانان وجود دارد؟ برنامه
برا  رسیدن به وضکعیت مطلکوب أربیکت جنسکی در نظکام آمکوزش و  نگرانهمشی وااع( خط3

 جود چیست؟مشی موپرورش ایران ملتنی بر انتاادها  واردشده بر خط
 

 چارچوب مفهومی

 شناسی و ملانی نظر  استزای  ملح  دارا  دو بصش مفهوم
 

 شناسیالف( مفهوم

عنکوان ازآنجاکه هدف ای  بصش شناخت مفاهیم بنیادی  ای  پژوهش اسکت  بنکابرای  بکا أوجکه بکه
  «مشکیاسکتراأژ  و خکط»  «انتاکادناد و »پژوهش شناخت أعریف مفاهیم کلید  أحایق شام  

گیر  ذهنیت مشترک میکان مصاطلکان و به شل « نوجوان»  «آموزش و پرورش»  «أربیت جنسی»
 کند:نگارنده کمک می
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 ( نقـد و انتقـاد 1
ناکد  (زَنَاَد  ۀماد   ی)مع است ایر کی  ها یکاست و ها ییلایجدا کردن و آشلارکردن ز یناد و انتااد به معن

ناد(ز بنکابرای  ناکد و انتاکاد  ضرکتکی ۀ ها و محاس  آن )المنجد  ماد سص  یعنی اظهار کردن عیب
گرانه است و هدف آن ارج نهادن به کار مثلت دیگران و یادآور  رواها و نارواها در کنار هکم اصالح

 (ز2  ص1383پناه  است )ضق
معنکا  عیکب گکردت  نااد  و انتااد کردن  بهۀ او»نویسد:  مطهر   در أعریف ناد و انتااد  می

محک زدن به آن  سالم و ناسالم را   ء را در محک ارار دادن و به وسیل  نیستز معنا  انتااد  یک شی
(ز أعریف مصتار پژوهشگر از ناد در ای  أحایق  285  ص1362)مطهر   « أشصیص دادن است

 استز  همان أعریف شهید مطهر 
 

 مشی( خط2
 یدهکسکازمان را جهکت  هکا ریکگمیشود ککه أیکمیگفته م  به مجموعه اصور و اواعد یمشخط

 تیکاابل وضکوح  صراضت  از دیبا یمشخطز رندیگیم شل  ندهایها و دراهیکند و در بستر آن  رویم
 (ز1396   رشلاریم) باشد برخوردار بودن مستدر  یهماهنگ ت یجامع   ریپرانعطاف اجرا 

 

 ( تربیت جنسی 3
ها  دراوانی برا  أربیت جنسی مطرح شده است؛ در ای  پژوهش  أربیکت جنسکی بکه ایک  أعریف

ا  پکرورده شکود و آمکوزش گونکهها  رشد کودکی  نوجوانی و جوانی  بهدوره درد در»معناست که 
بلیند که با جنسیت خود آشنا گردد و آن را بهریرد؛ ادردان وجود خویش باشد و به آن ادتصکار کنکد؛ 
ناش مرکر یا مون  بودن از لحاظ اجتماعی را یاد بگیرد؛ و اضلام و آداب دینی در ارألاط با مسائ  

جنس و جنس مصالف را درا گیرد؛ آمادگی روانی برا  ازدواج و بوط به خود و روابط با همجنسی مر
أشلی  خانواده را پیدا کند با مسائ  مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با همسکر آشکنا گکردد و در 

در ها  جنسی خکویش را ا  که أوانمند شود که عواطف و دعالیتگونهسایه آن  به آرامش برسد؛ به
 (ز20  ص1387دایهی  « )کار گیردالله و جلب خشنود  خداوند  به جهت اربة الی
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 1( نوجوان4
أری  دوره زندگی است که بی  کودکی و بزرگسالی ارار داردز ایک  دوره  أری  و بحرانینوجوانی مهم

شناسکان آن را دوران ا  ککه روانگونهآید  بهشمار میها  زندگی هر درد بهأری  دوریلی از ضساس
سکار را  18أکا  10انکدز ایک  دوره ککه محکدوده سکنی گرایی و دشکار نامیکدهپرستی  اضساسعاطفه

بیشکتری  »گیرد و منطلق با دوره راهنمایی )متوسطه اور( و دبیرستان )متوسطه دوم( اسکت  دربرمی
روند و یکا در ألاهی را میمشلالش أربیتی را داراست و اغلب در همی  دوره است که درزندان یا راه 

 (ز1  ص1400)جلار  و هملارش  « نهندمسیر سعادش گام می
 بند  شده است:ها  ألاملی متفاوأی أاسیمنوجوانی به دوره

 
 : مراحل دوره نوجوانی1جدول شماره 

 مراحل دوره نوجوانی
 ( سالگی۱۳تا  ۱۰اوایل نوجوانی )
 ( سالگی۱6تا  ۱۴اواسط نوجوانی )

 ( سالگی۱8تا  ۱7نوجوانی ) اواخر

 
  در پژوهش ضاضر  هر سه مرضله نوجوانی استز« نوجوانان»بنابرای  مراد از 

 
 ب( مبانی نظری

 * رویکردهای تربیت جنسی
 اند از:ده است که علارشمعردي كرد درباب أربیت جنسی يكرر روچها 2جونزأیفانی 

 
 ركامحافظهد يكر( رو1

 ي ا درز ستا انیککمترب به(« مسلط) ضاكم یجنسکک  هککاارزش رنتااا» بر ديكررو ي ا یاساسکک أمركز
 مرجع رشاد یکککک أوسطو  ینیشکککیپ رطو به غلبا یجنسککک مرا  بندانستصوا و بچورچا ديكررو
 مث دیکأول به منجر كه نهاآ از یشلل أنها ماا  هستند نگوناگو یجنس  لگوهااز دشویم  ییأع جيرخا
 هدد یمککک رخ همجنسریکککغ دو ازدواج بر یملتنککک بادت در هم آن كه شوندیمککک نگاشتها وعمشر دشو

 (ز١٣٧و١٣6  ص٢٠١١  جونز)
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  ها ماریب  گيددسرا ه گنا سضساا موجب ازدواج از شیپ و رجخا یجنس بطروا هيدگاد ي در ا
 و نهدامرو  نانهز  هکاناکش بر دیکأثکز شد هداخو ازدواج از بعد بخو بطروا دادن ستد از و یربتماا
 ي ا درز اسککت یتککیأرب ديكررو ي ا یاساسکک ا جزا از یمککرهل راشستود و یاککخالا هدز  نهاآ ورشپر
 ي ا در و كندیمک فمنحر ستدر ریازمسک را روح زیانگسوسهو و هكننداغوا عاملي مثابه به نبد ديكررو
 زدارد هيژو یناش یجنس  یم انیم

 
 د لیبراليكر( رو2

  یبنکابراز ستا یشصی عاليق و يتددر وزبر ا بر ییهانهیزم ديجاا ديكررو ي ا در یاساس ممفهو
 منتا  ددر به كه یجنس(  هاها و دانش)آموزش  عمجمو در كه كندیم وزبر اتيو «یجنس  مسئل»
  لگوهاا(ز 144ص)همکان   نشوند ظلحا او  ستههااخو و عاليق یعنکی شصص يتددر د شویم
و  عاليق مطابق كه ستا وعمشر یجنسککک ردتااز ر یکککیلگوآن ا أنها ماانکککد اوشمتفا یجنسککک ردتار

 زباشد ددر  ستههااخو
 
 دینتقاد ايكر( رو3

أا بر آن اسکت دارد يش اي  گراستز اجامعه   در برابرو لت اعدد يجارویلرد  اي  اساسی اأمركز 
هکککا  جنسکککی االیکککتگردته« مث  ار ارشکککیه ضا  در هاوه»گرا  كه صدآورد هم ادرایطکککی شر

مث  يا ا  أولیککدبرمنلعککی أنها ن (ز بد151د )همککان  صشوشککنیده ها ن و دوجنسککیيااهمجنسگر
و شته دیتکی سیاسکی داموجون بد  و روضکی نیسکتز معنو  جنلههادارا  يا جنسکی سکنتی   رابط
  ندزد دارجورش وبط اددر رواهمه هایش ها و نسلت  لرشستههااخو

 

 رنپست مدد يكر( رو4
ان عنوبهه يدگادي  در انچه آستز ه اشدنفککی درهنگ از أر ادرضایاتککی هرگونه د جوه ويدگادي  ادر 

و مسلط ن گفتماو درهنگ شکی از نان پنهاهکا  ضکمنی و پیش درضست ح ا« مطرمسئل  جنسی»
 (ز159است )همان  صممك    جنسی نها بر أجربههاۀ آكنندودمحدر یاآ

 مرا كه دشویمکک همشاهد یجنسکک تیککأرب ركامحادظه يشاگر در أنها گفت انأویمکک بیککأرأ  یبککد
 طألاار االب در أنها یجنس  ضاار و دشویم أعريف دمر−زن  نگادو االب در یجنس بطروا و یجنس

 يشاگر سه هر درز ستا نس  دیککأول آن یاساسکک فهد و ستا هشد أجويز اگرهمجنسریککغ یجنسکک
 فهد و دهنمو رعلو اگرجککنسرهمیککغ یجنسکک  لگوا از نداأویمکک ننساا یجنسکک ردتار  لگوا  يگرد

 ز يگرد از وشمتفا یهیجأو با امكد هر للتهاز ستین مث  دیأول أنها ننساا یجنس  یم یاصل
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 * مبانی و اصول تربیت جنسی
ال  از بیان ملانی و اصور أربیت جنسی  الزم است که منظور از ملانی و اصور أربیت جنسی ألیی  

 شود:
هکا ا  هستند که در انسکانشناختی و گرایشیها  طلیعیملانی أربیت جنسی  ویژگیمنظور از 

هکا  هکا  صکفاش و دعالیکتبه صورش وااعی وجود دارند و منشث و ملنا  ادراکاش  امیکار  کشکش
 مربوط به جنس مرکر و مون  هستندز

و کاربست آنهکا   ها  نسلتًا کلی که پریرشاما اصور أربیت جنسی  یعنی اواعد و دستورالعم 
هکا  جنسکی خکویش  ها و دعالیتانگیزد أا در راستا  هدف عالی ارب الهی  خواستهدرد را برمی

ا  را پکیش گیکرد همسر و درزندان و متربیان را سامان دهد و در برآوردن نیازها و امیار جنسی  شیوه
 (ز32  ص1378دایهی  که او را به خدا نزدیک کند و خداوند را از او خشنود سازد )

أواننکد جکزو اند و اصور  برگردته شده از ملانیز اواعکد  مکیدر متون دینی  ملانی  منشث اصور
اصور أربیت جنسی باشند که از ملانی و وااعیاش عینی وجود انسان و آنچکه در ارألکاط بکا اوسکت  

 سرچشمه گردته باشند )همان(ز
 

 : مبانی تربیت جنسی2جدول شماره 

 مرجع یجنس تیترب یمبان

 (۲۱ص، ۱۳8۱ ،ی)صالح تداوم نسل
 (۱۰7ص، ۱۳89 ،یر ی)نص یجنس ازین بودن یعیطب

 (۱۳68 ،ی)باقر  طیشرا و طیمح تیعامل

 

 : اصول تربیت جنسی3جدول شماره

 مرجع یجنس تیاصول ترب

 (۴5ص، ۱۳87 ،یهی)فق یجنس ازین بودن یعیرشد احساس طب
 (۴8ص، ۱۳87 ،یهی)فق یجنس ازین یالزم دانستن ارضا

 (5۳ص، ۱۳87 ،یهی)فق ازدواج قالب در ،یروابط جنس
 (78صق، ۱۴۱۳ ،ی)مجلس 1نوجوان یحفظ ارزشمند 

 (۱۳68)سادات،  رندهیادگی یهایژگیارائه آموزش متناسب با سن و و
 (59، ص۱۳87)پرند،  یجیآموزش تدر 

                                                           

؛ هر کس بررای خرودا ارزا «َشهَوُتهُ  ه  یهاَنت َعلَ  َنفُسهُ  ه  یَعلَ  َکُرَمت َمن»: ندیفرمایم نهیزم نیدر ا یعل نیرالمومنی. ام1
 .44۹، حکمت نهج البالغه شود.ارزا میقائل باشد، شهوتش نزد او بی
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 روش تحقیق 

با أوجه بکه اینلکه در پکژوهش کیفکی پژوهش ضاضر بر ضسب نوع مسئل  آن پژوهشی کیفی استز 
طکور جداگانکه ها وجود دارد  در ادامه هریک را بهها  مصتلفی برا  گردآور  و أحلی  دادهألنیک

 دهیمزشرح می
 

 ها الف( گردآوری داده

ها  کیفی بکا اسکتفاده أوان در پژوهشطورکلی میاضله  مشاهده و اسناد ابزارهایی هستند که میبه
اساس در أحایق ضاضر (ز برای 5−3ص  1382و هملارش   ظهورها را گردآور  کرد )دادهاز آنها 

هکا  مکورد نیکاز از منکابع استفاده شده استز در بررسی اسناد  داده« بررسی اسناد موجود»از ابزار 
ر  شکده ها  پژوهشکی منتشکر شکده گکردآوها و گزارشنامهها  مااالش  پایانمصتلف مانند کتاب

نظام آموزش و پکرورش  مشیها  مورد نیاز از اسناد رسمی دولتی ناظر به خطاستز بصشی از داده
 ایران در أربیت جنسی نوجوانان و اوانی  و مارراش مربوط به آن به دست آمده استز

 
 ها ب( تحلیل داده

ا  اسکت و نیکز بکا رشکتهمیکانپژوهی  کاربرد  و با أوجه به مسئله أحایق ضاضر که از سنخ مسئله
ها در بررسکی انتاکاد  شناسی نظریاش و دیدگاهعنایت به اینله ای  پژوهش درصدد شناخت و گونه

نظام آموزش و پرورش ایران در أربیت جنسی نوجوانان است  بنابرای  استفاده از بکیش از  مشیخط
یک روش کیفی در ای  أحایق ضرورش دارد و به همی  دلی  پاسخ به مسئله ای  پکژوهش بکا روش 

و  انجام خواهد شد؛ به ای  معنا که برا  آشنایی با داا  کلی اسکناد آمکوزش« چندروشی»أحایق 
در هکر ککدام از اسکناد « امر أربیت جنسکی»خیوص امر جنسی و نیز شناخت جایگاه  پرورش در

أحلیک  محتکوا  کیفکی »دار اسکتفاده شکده اسکتز مرکور از روش أحلی  محتکوا  کیفکی جهکت
دار  روشی برا  جستجو  ارألاط میان مفاهیم مصتلف و ردکع نکوااص نظریکه یکا أحایاکاش جهت

« ها  بیشکتر  نیازمنکد هسکتندند که یا کام  نیستند یا به أوصیفااللی که درباره یک پدیده مطرح
 (ز21  ص1390)ایمان  

از روش أحلیک  گفتمکان انتاکاد  اسکتفاده شکده اسکتز « بررسی انتااد  سند»همچنی  برا  
أحلی  گفتمان انتااد   روشی برا  بررسی متون )اعم از گفتار   نوشتار  و أیکویر ( در یکک »

درهنگکی −هکا  اجتمکاعیبا مشصص کردن مفاهیم محور  آن متون و زمینهضوزه خاص است که 
« ها  به دنلار نشان دادن یک گرایش یا سکوگیر  خکاص در مجموعکه آن متکون اسکتأولید آن مت 



                        1402 بهار/ 43ش/ 18س/ تربیت اسالمی  34

 

و « أوصکیف»  ص ش(ز بنابرای   بصش ارزیابی انتااد  سند شام  دو مرضلک  1395پور  )ضاجی
از مت  ر آشلارسکاز  و کشکف معکانی بنیکادی  نلادبه ق صکیف  محاکأواستز در مرضل  « ألیی »

اعي كه وا پیکامبه مت  شناسایی و يري    زاليههارسی ارألاط میان مفاهیم مصتلف است أا طريق بر
بیمز بنابرای  أحلیک  در ایک  ست يادست ه اشدن داده مازجتماعي ساا− دكره يدگاب دچورچادر 

أشريح هکا  موجکود سکعی در س گکرایشساابرپکردازد و میارألاط میان مفاهیم مصتلف به مرضله 
متثیر هکا ام ویژگکیبا كدو  مشکیخکطچه از كه مت  د أا مشصص شوشود میضاكم بر مت  رویلرد 

جتماعي   اهارجتماعي با ساختا  اهااديدط میکان روألاارست كه ا  امرضله؛ و ألیی   سته اشد
 کندزو أحلی  میشناسایی را 

 
 هایافته

گیکر  از روش أحلیک  بکا بهکرهمنتصب هکا  نامکهأحایق  اسکناد و آئکی ي  گونه که آمد  در اهمان
ي  ا  ابردار و أحلی  گفتمان انتااد  بررسی  أوصیف و ألیکی  خواهکد شکدز محتوا  کیفی جهت

نند اأومکیكه یکی هازهضوم أماورش  پرزش و مون  آأصاساختار سازمانی وزارجعه به ابا مرا بتدر اكا
ها زهي  ضواگردتندز ار اریکککی شناسارد شوند موع أربیکککت جنسکککی وارد موضوه در بالاورش به صو

 اند از:رشعلا

 : اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش 4جدول شماره

 فیرد نام سند کنندگان نیتدو نیمخاطب

 زانیر  برنامه و استگذارانیتمام س
 * پرورش و آموزش وزارت

 و میتعل نظام در نیادیتحول بن یمبان
 یجمهور  یعموم و یرسم تیترب

 رانیا یاسالم

۱ 
 

 زانیر  برنامه و استگذارانیتمام س
 ۲ پرورش و آموزش نیادیسند تحول بن * پرورش و آموزش وزارت

 کتب نیلفؤ م و زانیتمام برنامه ر 
 سطوح هیکل در معلمان ،یدرس

 یزیسازمان پژوهش و برنامه ر 
 و آموزش یعال یشورا ،یآموزش

 پرورش

 یاسالم یجمهور  یمل یبرنامه درس
 ۳ رانیا

 زانیر  برنامه و گذاران استیس
 آموزش و پرورش یعال یشورا پرورش و آموزش وزارت

آموزش و پرورش در مقاطع  یهدف ها
 شیپ و متوسطه ،ییراهنما ،ییابتدا

 یدبستان

۴ 
 

 برنامه تمام و یدرس کتب نیمؤلف
 وزارت یتیترب و یآموزش زانیر 

 پرورش و آموزش
 

 آموزش و پرورش یعال یشورا
 

 تیترب و میتعل یبرنامه درس یراهنما
 5 ینید و یاسالم
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 فیرد نام سند کنندگان نیتدو نیمخاطب

مدرس درس تفکر و  یمعلم ها
 یسبک زندگ

 کتب فیتال و یزیدفتر برنامه ر 
 یدرس

 یبرنامه آداب و مهارت ها یمعرف
 اول دوره در( یزندگ)سبک  یزندگ

 متوسطه
6 

 
 و اءیآموزان و اولکارکنان، دانش

 طرح یمجر  مدارس انیمرب

معاونت  یدفتر سالمت و تندرست
 و آموزش سالمت و یبدن تیترب

 ت،یجمع سالمت دفتر پرورش،
 بهداشت وزارت مدارس و خانواده

 یسالمت دوره نوجوان یارتقا
 7 «طرح مدارس مروج سالمت»

 و آموزش در مشاوره امر انیمتصد
 مدارس مشاوران و پرورش

 مشاوره و یتیاداره کل امور ترب
 پرورش و آموزش وزارت

و  ییبا خدمات  راهنما ییکتابچه آشنا
 8 مشاوره در آموزش و پرورش

 
 دانش آموزان دوره متوسطه

معاونت  یدفتر سالمت و تندرست
 و آموزش سالمت و یبدن تیترب

 ت،یجمع سالمت دفتر پرورش،
 بهداشت وزارت مدارس و خانواده

 یزندگ یبرا یخود مراقبت یراهنما
 دزیو ا یو  یاز اچ آ یعار 

9 
 

 
 * بررسی انتقادی اسناد

 4در جدول شماره  3و  2، 1الف( بررسی انتقادی اسناد شماره 
ای  سه سند  از یک نوع پیوستگی برخوردار بوده و در راستا  هم أدوی  شده استز به ایک  معنکی 

بکوده و « سند أحور بنیادی  آموزش و پکرورش»ملتنی بر « برنامه درسی ملی جمهور  اسالمی»که 
أکدوی  شکده « ملانی نظر  سند أحور بنیادی  آمکوزش و پکرورش»سند أحور بنیادی  نیز براساس 

 بنابرای   باید آنها را در کنار هم و به صورش یک بسته أحلی  کردز  استز

ملکانی »در بی  اسناد باالدستی أنها سند  که صراضتًا به أربیت جنسی اشاره کرده اسکت  سکند 
ذی  المرو سکاضت أربیکت زیسکتی و بکدنی « أربیت جنسی»است که در آن « نظر  أحور بنیادی 

 معردی شده استز
أوان آنها را بکا أربیکت جنسکی هایی که میأنها گزاره« بنیادی  آموزش و پرورشسند أحور »در 

هایی مانند ضیا  عفاف  ضجاب و نیز أوجه به بلکوو و ااتاکائاش آن مرألط دانست  اشاره به موضوع
هکا  أوان در بنکد نهکم از بیانیکه ارزشأری  أوجه سند به ماوله عفاف و ضجاب را میاستز صریح

از هدف عملیاأی یلم دی  هفتم   1−2ها  کالن دی  پنجم  راهلارند یلم از هدفدی  دوم  ب
از هکدف عملیکاأی چهکاردهم دیک   2−14راهلار سوم از هدف عملیاأی دوم دی  هفتم  راهلار

از هدف عملیاأی شانزدهم دی  هفتم به رعایکت و  3−16و 2−16هفتم مشاهده نمودز در بندها  
لوو اشاره شده و از آن ضی  ککه بلکوو جنسکی از ابعکاد مهکم دوران بلکوو أوجه به ااتاائاش دوران ب
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برنامکه »همی  نگاه دوبکاره در سکند  هایی برا  أربیت جنسی نیز داشته باشدزأواند داللتاست می
 ها  سند أحور ألرار شده استزعنوان یلی از زیر نظامبه« درسی ملی

هکایی ککه بکار ارزشکی و یعنکی واهه−مدار مکت ها  گفتماندر مرضله أوصیف ای  اسناد  نشانه
ملکانی »در سکند « أربیت جنسی»مورد أوجه استز استفاده از اصطالح −مفهومی مشصیی دارند

  نشان از پریرش اهمیت هدایت ساضت جنسی متربیان در سکطح آمکوزش و «نظر  أحور بنیادی 
ها  سکاضت در هدف« ف طلیعیأعدی  غرایز و أمایالش و عواط»استفاده از علارش . پرورش دارد

هکایی ادراطکی و أفریطکی دارد ککه دهد که میک  یکا غریکزه جنسکی ضالکتزیستی و بدنی نشان می
کدام مورد أثیید نلوده و أعدی  موردنظر استز امکا بکا أوجکه بکه ضاکمیکت سکاضت اعتاکاد   هیچ

ایکز طلیعکی  أعکدی  مهار غر»ها  أربیت و اینله در ای  ساضت به علاد   اخالای بر سایر ساضت
اشاره شده است  دامنه أعدی  محدودأر شکده و « دار عواطف و أمایالش  أاویت اراده و خویشت 

ها  دسادانگیز وااعیت می  جنسکی بیشکتر گیردز به بیان دیگر  جنلهمهار در موارد  جا  آن را می
أطکابق داردز « نظکر  أحکور ملکانی»در سند « مهار غرایز»مورد أوجه مت  بوده که با نگاه ملتنی بر 

أوجه به ااتاائاش و شکرایط روضکی دوران »ها  ایجابی أنها به علارش کلی سو  دیگر  در جنله از
در سند برنامه درسی ملکی اشکاره شکده « بهداشت بلوو و سالمت نوجوانی»در سند أحور و « بلوو

 استز

ألیی   أوجه به ای  نلته راهگشا اسکت ککه بر ای  متون در مرضله ایدئولوه  ضاکم برا  أحلی  
أدوی  شدند که میادف است با رو  کار آمدن دولتی ککه  1391أا  1386ها  ای  اسناد طی سار

ها  دهه اور اناالب اسکالمی اسکتز خواهی و بازگشت به شعارها و ارزششعار اصلی آن عدالت
د را با متون رایب غربی ضفظ کنکدز أوجکه رسد ای  اسناد سعی دارد أا داصله خوبنابرای  به نظر می

هکا در رویلکرد ویژه ای  اسناد به موضوع عفکاف و ضجکاب بکا در نظکر گکردت  جایگکاه ایک  ارزش
 کندزجمهور  اسالمی ایران  دهم ایدئولوه  ضاکم بر ای  اسناد را أسهی  می

جش ضجاب پس از اناالب اسالمی بکه نشکان ویکژه جمهکور  اسکالمی و معیکار  بکرا  سکن
اناالبی ألدی  شدز ألدی  شدن عفاف و ضجکاب بکه −ها  اسالمیها و ارزشبند  آن به آرمانپا 

هایی ایدئولوهیک و در پیوند با سکاخت نظکام اکدرش در ایکران پکس از اناکالب اسکالمی از ارزش
 مشی مهار محور ای  متون در أربیت جنسی استزگیر  خطسیاسی شل −بسترها  اجتماعی
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 4در جدول شماره  5و  4انتقادی اسناد شماره ب( بررسی 
ها  آمکوزش و هدف»ها  مربوط به در مجموع  میوباش شورا  عالی آموزش و پرورش  میوبه

راهنما  برنامکه درسکی أعلکیم و »و « دبستانیپرورش در مااطع ابتدایی  راهنمایی  متوسطه و پیش
بررسکی و أحلیک  اکرار گردتنکدز در مکورد « أربیت اسالمی و دینکی در ماکاطع أحیکیلی مصتلکف

طکور أواند بر أربیت جنسی داللت داشته باشکد  بکهها  آموزش و پرورش آنچه میمجموع  هدف
سو و أوجکه بکه عمده ضور محور ضیا  عفاف و پوشش و آراستگی اسالمی و محرم و نامحرم از یک

   زسالمتی و بهداشت از سو  دیگر بوده است

کید بکر مفکاهیم ضیکا  « درسی أعلیم و أربیت اسالمی و دینی راهنما  برنامه»در سند  ضم  أث
غریکزه جنسکی  ازدواج و »و « بلکوو و اضلکام خکاص آن»عفاف و ضجاب  بکه موضکوعاأی ماننکد 

أکر  بکرا  أربیکت جنسکی دارنکدز از نظکر هکا  جزئکینیز پرداخته شده است که داللت« خانواده
کیکد سکند بکر مفکاهیم محکرم و نکامحرم  ضیکا و  مدارها  گفتمانأوصیف ظاهر مت  و نشانه آن  أث

عفاف  پوشش و وضع ظاهر  و آراستگی اسالمی و منطلق بر موازی  دینی همه یک ناطه اشکتراک 
گیر  دارندز مفاهیم محرم و نامحرم بکر مهم دارند و آن أثکید  است که ای  مفاهیم بر راهلرد پیش

کیکد دارد و بکا پکریرش آن روابکط ها  دو هایی در روابط و معاشرشمحدودیت جکنس زن و مکرد أث
شودز نگاه سللی ضاکم بر ضیا و عفاف نیز جنسی زن و مرد به صورش مشصص و معینی محدود می

 أر أوضیح داده شدز پیش

ها نوع نگاه به بلوو بیشتر بیانگر أمای  أولیدکنندگان مت  به محور ارار دادن اضلکام در ای  گزاره
أواند باشد؛ زیرا نویسکندگان در ماکام ته ای  أوجه به اضلام بلوو دور از انتظار هم نمیبلوو دارد  الل

ضکاکی « اضلام خاص بلوو»برای   علارش بیان اهداف درس أعلیم و أربیت اسالمی هستندز عالوه
 دهنده اضلام جنسی دوره بلوو باشد پرهیزاز آن است که نویسندگان از به کار بردن علارأی که نشان

 ها  جنسی استز رنگ کردن أوجه مستایم به ماولهاند که خود بیانگر أمای  به کمکرده

نشان دیگر  است بر وجکود نگکاه بدبینانکه بکه وااعیکت میک  « جنسی غریزه»کاربرد اصطالح 
غریزه »نویسد: جنسی انسانز استاد مطهر  ضم  أوضیح در مورد دطرش به غریزه اشاره کرده و می

)مطهکر    «رودشکود و کمتکر در مکورد انسکان بکه ککار مکیمورد ضیواناش به کار برده می بیشتر در
کید بر ازدواج و أشلی  خانواده پکس از پکرداخت  بکه (465  ص3  ج1375 « غریکزه جنسکی»ز أث

نشان از آن دارد که از نظر أولیدکنندگان سند  می  جنسی نلاید سرکوب شکود و ککارکرد اساسکی آن 
رو  باید گفکت بازنمکایی نهکایی بعکد جنسکی انسکان در نظکر شلی  خانواده استز ازای ازدواج و أ

ا  است که اگر در خدمت أشلی  خانواده ارار نگیرد  ضکد ارزش بکوده و گونهأولیدکنندگان سند به
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ا  ککه بکر أکری  نشکانهشناسی  اساسکیبه صورش مستا  از خانواده مفهومی نداردز از ضی  نشانه
جنسی داللت دارد  همی  اشاره به ازدواج و أشلی  خانواده است ککه بایکد آن را نگکاهی در أعدی  

 ها  می  جنسی برا  زندگی سعادأمندانه متربی ألای کردزراستا  أوجه به درصت

أر پیرامون أثییرپریر  مت  از ایدئولوه  ضاکم بر جمهور  بر آنچه پیشدر مرضل  ألیی   عالوه
موضوعاش ضیا  عفکاف و ضجکاب گفتکه شکد  پکرداخت  بکه اضلکام داهکی مربکوط بکه اسالمی در 

بیکانگر اسکت ککه سکند متکثیر از دیکدگاه « اضلام خاص دوران بلکوو»ها  جنسی با عنوان موضوع
 و دااهتی ضاکم بر نظام سیاسی جمهور  اسکالمی اسکتز در خکدمت ازدواج دیکدن میک  جنسکی

گرایی جمهور  اسکالمی ککه أثییرپریر  سند از خانواده ت ازگرایی آن نیز نشان دیگر  اسخانواده
 زدر مادمه و اص  دهم اانون اساسی خود را نشان داده است

 

 4در جدول شماره  8و  6ج( بررسی انتقادی اسناد شماره 
 اور دیک  از «متوسکطه اور دوره در( ی)سلک زندگ یزندگ  هابرنامه آداب و مهارش یمعرد»در سند 

 براسکاس یزنکدگ سکلک مفهکوم هفکتم  هیپا «یزندگ سلک و أفلر» سیأدر  راهنما کتاب دوم بصش
 اسکت نسک  دیکأول و  مهکرورز فکهیوظ آن مکورد  یآخر که است شده طرح انسان یاصل فهیوظ شش

 (ز128و 127  ص ١٣٩٢(  هفتم پايه) ندگيز سلکو  أفكر یسرأد  هنما)را
هکا  سکلک زنکدگی  مفکاهیمی آداب و مهارشها و رویلردها  برنامه درسی در أوضیح هدف

کید ارار گردته اندز عالوه برای   از لزوم برخورد عااالنه بکا پدیکده مانند ضیا  عفاف و پوشش مورد أث
  زها  بهداشتی در ای  دوره نیز سص  به میان آمده استبلوو  شناخت درایند آن و مراالت

أوضیح ابعاد نظر  سلک زندگی نشکان از بکه  ها  انجام شده درگزینیدر مرضله أوصیف  واهه
کید بر    أحکوالش جنسکی «وظیفه جنسی»رسمیت شناخت  می  جنسی و ابعاد مصتلف آن داردز أث

هکایی از ایک  رویلکرد مانند عادش ماهیانه و محتلم شدن  ردتکار جنسکی و مهکرورز  همکه نشکانه
ند  به موضوع ضیا  عفاف و ضجکاب ها و رویلردها که ضالت أجویز  دارهستندز اما در بیان هدف

هکا  کند  عدم صراضت در پرداخت  به جنلکهو پوشش أوجه شده و در موارد  که به بلوو اشاره می
 شودز جنسی آن مشاهده می

آشککنایی بککا خککدماش راهنمککایی و مشککاوره در »دومککی  سککند در مجموعککه اسککناد  کتابچککه 
وپرورش و بر ملنا  تی و مشاوره وزارش آموزشاست که أوسط اداره ک  امور أربی« وپرورشآموزش
منظکور وپکرورش  بکهسند أحور بنیادی   با موضوع راهنمکایی و مشکاوره در آمکوزش 21−4راهلار 

در مت  سند اشاره مسکتایمی بکه موضکوعاش مکرألط بکا أربیکت  اجرایی کردن آن أدوی  شده استز
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وره بر ضرورش أوجکه بکه نیازهکا  سکنی جنسی نشده است و أنها در ارائه خدماش راهنمایی و مشا
کیکد شکده اسکتز ایک  امکر آموزان به ویژه در دوره بلوو و ویژگیدانش ها  بلکوو و ااتاکائاش آن أث

  زأواند داللتی عام برا  أربیت جنسی در دوره بلوو محسوب شودمی

رسکانی در ها  ایجابی أربیت جنسی مانند اطکالعشود سند در زمینه جنلهکه مالضظه میچنان
هکا  میک  جنسکی بکرا  زمینه بلوو جنسی  بهداشت و سالمت جنسی  معردی جایگکاه و درصکت

گویی در أوجه به بلوو از ای  موضوع علور کرده اسکتز ایک  آموزان سلوش کرده و أنها با کلیدانش
هکا  جنسکی در أمای  به سلوش و سص  نگفت  در ضالی است ککه بکرا  بیکان اضتمکالی موضکوع

ارألاط با مشاور راهلارهایی دراهم شده استز امکا در بیکان صکریح موضکوعاش مکرألط بکا  صندوق
شکودز لکرا  مکت  ضکم  اینلکه از طکرح أربیت جنسی در داا  علنی و رسمی درصتی ایجاد نمی

له مملک  ها  انحرادی آنرود  نسلت به جنلهها  جنسی طفره میها  ایجابی موضوعصریح جنله
گیکر  بکه دیگر  بیش از پکیشعلارش لاط با مشاور مطرح شود  موضع داردز به است در صندوق ارأ

 ها به أهدیدها أوجه شده استز درمان و بیش از درصت
ککار در أربیکت جنسکی داردز ادکزون بدی  أرأیب  مت  گرایش زیاد  به رویلردهکا  محادظکه 

شکود  متکثیر از بنیادی  محسوب مکیعنوان یلی از اسناد منتج از سند أحور برای   چون ای  سند به
 هایی است که سند أحور بنیادی  بر ملنا  آنها نگاشته شده استز همان ایدئولوه 

 
 4در جدول شماره  9و  7د( بررسی انتقادی اسناد شماره 

گیر  بهداشت بلوو  بارور  و پیش« ارأاا  سالمت دوره نوجوانی»در دستورالعم  اجرایی برنامه 
اسکتز بکا بررسکی ایک  برنامکه  ها  ای  برنامه ذککر شکدهها  خاص ای  دوران از هدفاز بیمار 

رود به مسائ  ها  آن  انتظار میشود با وجود اشاره به سالمت بارور  و بلوو در هدفمشاهده می
ویژه سالمت یا بهداشکت جنسکی پرداختکه شکود  ایک  درضکالی اسکت ککه در جکداور مربکوط بکه 

یکک از اخکتالالش   گوناگون که در بصشنامه پیوست آن وجود دارد  بکه هکیچهاغربالگر  بیمار 
ها  جنسی اشاره نشکده اسکت و در مکت  نکوعی سکلوش در ایک  مکوارد دستگاه أولیدمثلی یا اندام

ز نلتکه دیگکر اینلکه ایک  برنامکه یکک (5  ص1390مطلق و هملاران    یاسماع) شودمشاهده می
روز  استز اللته مطرح شدن موضوع سالمت بکارور  مدارس شلانهبرنامه آزمایشی و داط خاص 

أکوان از هایی داردز از جمله اینله موضوع سالمت جنسی موضوعی مهم بوده و نمیخود نیز داللت
پوشی کردز ضم  اینله عدم اشکاره مسکتایم بکه بحک  سکالمت جنسکی و اسکتفاده از واهه آن چشم

 لی در مت  به سلوش درباره مسائ  جنسی استز دهندۀ وجود أمایبهداشت بارور  نشان
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ها  بهداشکتی نوجوانکان ویژه مجریان در بح  از اولویت« مدارس مروج سالمت»در کتابچه 
ها  آمیزشی و نیکز گیر  از ایدز و بیمار ها  ناخواسته  پیشموضوعاش جنسی مانند ضاملگی به

بلوو و چگونگی ضفاظکت از خکود در برابکر  آموزان با نحوه أغییراش جسمی در دورانآشنایی دانش
شود که نوجوان باید هایی از مت  أثکید میأهدیداش مواد مصدر و ایدز اشاره شده استز در اسمت

ها  أولیدمثلی خود  و نیز علت گرایش به جکنس مصکالف با أغییراش بدنی و بلوو جنسی و أوانایی
 ز  (127)همان  ص آشنا شود

ها به موضوعاش جنسی أری  اشارهویژه اولیا و مربیان  صریح سالمتمدارس مروج در کتابچه 
ها  أناسلی مردان و زنان پرداخته شده اسکتز شودز در دی  اور به أشریح کام  انداممشاهده می

بیمکار  ایکدز « هکاها و بیمار ها  ردتار   آسیبگیر  از ناهنجار پیش»در دی  سوم با عنوان 
گیر  از بیمار  ایدز اشاره شده است  ا  که در پیشأری  نلتهستز اساسیمحور أوجه وااع شده ا

أماس جنسی بکدون اسکتفاده از کانکدوم بکا شکریک »پرهیز از أماس جنسی غیرایم  با ای  علارش 
 باشکدمکی« ها  آمیزشی اطالعکی نکداریمجنسی که از وضعیت ابتال  او به ایدز و یا سایر بیمار 

در ز (73و 72  ص١٣٩١(  مربیکککانو  اولیکککاء هيژ)و سالميا ر جمهودر  سالمت وجمر ارسمد)
هکا  دوره بلکوو شود ککه آشکفتگیبیان می« أربیت دینی و جنسی»دی  ششم ای  کتابچه با عنوان 
نوجوانان و جوانان به دلی  اضسکاس أوانکایی بکرا  عمک  جنسکی  »بیشتر ریشه جنسی دارند  زیرا 

در مورد مسائ  جنسی  أکالش بکرا  أعیکی  ناکش جنسکی و ها  جنسی  کنجلاو  أشدید انگیزه
ز ایک  (113)همکان  ص «أرس شدید از نتایج دعالیت جنسی نسلت به امور جنسی ضساس هستند

ها  جنسی است  موجب أشدید أمکایالش جنسکی نوجکوان ضساسیت که همراه با أرشح هورمون
د  ممل  اسکت بکه انحکراف منجکر آن مادور نلاش« أشفی»شده که اگر راهی شرعی و اانونی برا  

ها  جنسی  بح  شود که محور اساسی متون مدارس مروج سالمت در موضوعمالضظه می زشود
أماس »شودز استفاده از علارش ها  اخالای دروگرارده میسالمت و بهداشت جنسی است و جنله

هکا  ایک  نشکانهاز « أماس جنسی غیرشکرعی یکا غیراکانونی»به جا  استفاده از « جنسی غیرایم 
کید بکر اینلکه −برای   اشاره صریح به أحوالش جنسیدروگرار  استز عالوه جسمی دوره بلوو و أث

ا  از بکه رسکمیت شکناخته باید زمینه الزم برا  آشنایی نوجوان با ای  أحوالش دراهم شکود  نشکانه
ب  أوجه دیگر ای  ها  ایجابی أربیت جنسی استز نلته ااشدن جنله جنسی متربی و أوجه به جنله

که در سص  گفت  از بعد جنسی نوجوان از واهه می  جنسی به جا  غریزه جنسی استفاده شده و بکه 
می  جنسی به معنا  آرام ککردن آن اسکتفاده شکده اسکتز « أشفی»جا  مهار غریزه جنسی از واهه 

مکر جنسکی بصشکیده و أکر بکه ااستفاده از می  در برابر غریزه و أشفی به جا  مهار  صورأی انسانی
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ها  می  جنسی بکیش ارضا  جنسی را در اولویت ارار داده استز بنابرای   در ای  دو سند درصت
 ها  انحرادی آن مورد أوجه ارار گردته استز از أهدیدها و زمینه

با أوجه به مواعیت سند که در آن وزارش بهداشکت  درمکان و آمکوزش پزشکلی ناکش داشکته و 
انکد  ورا  عالی اناالب درهنگی و شورا  عالی آموزش و پکرورش ناکش نداشکتهنهادهایی مانند ش

غلله گفتمان بهداشت و سالمت جنسی در مااب  گفتمان مهار ملتنکی بکر ضیکا و عفکاف اابک  درک 
رنکگ بکودن أوجکه بکه ها  آناأومیک و بهداشکتی أربیکت جنسکی و ککماستز أوجه صرف به جنله

دارانکه آن  گکرایش سکند بکه رویلردهکا  لیلکرار را أاویکت ککرده و ها  اخالاکی و خویشکت جنله
 کار را به ضاشیه رانده استز رویلردها  محادظه

است که « راهنما  خود مراالتی برا  زندگی عار  از اچزآ  زو  و ایدز»آخری  سند  بروشور 
سی داردز ای  ادعکا آموزان مدارس هستند  بازنمایی کاماًل منفی از می  جنمصاطلان اصلی آن دانش

چیز  به نکام رابطکه جنسکی ایمک  »هایی است که در سند وجود دارد از جمله اینله ملتنی بر نشانه
أری  راه آلکودگی مهم»شود که گیر  از بیمار  ایدز أثکید میها  پیشو نیز در روش« وجود ندارد

ز روابکط جنسکی ضکرور  دار  و پرهیکز ابه ای  عفونت  ارألاط جنسی اسکتز بنکابرای  خویشکت 
کککه آشککلارا رابطککه  (4ص ز يداز اچزآ ز و / ا ر عا ندگيز ا بر التيامر دخو  هنمارا) «اسککت

شکود  اساسکًا مکت  منلکر که مالضظه مکیکندز چنانجنسی را بدون هیچ وصف مشصیی نفی می
ککه درصکورأیوجود رابطه جنسی ایم  شده و خواستار پرهیز از هرگونه روابط جنسی شکده اسکتز 

أوانست خواستار پرهیز از روابط جنسی غیرشرعی یا خارج از محدوده خانواده شکودز همراهکی می
بیمار  کشنده ایدز با رابطه جنسکی منجکر بکه أاویکت بازنمکایی منفکی از رابطکه جنسکی در ذهک  

 آمکوزان مکدارس أشکلی شودز با أوجه به مواعیت ای  سند ککه مصاطلکان آن را دانکشمصاطب می
ا  اسکت أکا شکرایطی دکراهم شکود ککه گونکهدهند  ناش زبان در بازنمایی منفی می  جنسی بکهمی

وجه به روابط جنسی گرایشی نداشته باشندز ای  بازنمکایی ککاماًل منفکی سکلب آموزان به هیچدانش
ککار شده أا مت  از رویلرد لیلرار خوشلی  به می  جنسی داصله بگیکرد و بکه رویلردهکا  محادظکه

 دبی  به می  جنسی نزدیک شودزب

در أهیکه آن ااتاکائاش خکاص  آموزان مدارس هسکتند دانش مت   یا یازآنجاکه مصاطب اصل
مدارس رعایت شده و به ألعیت از نگاه کالن آموزش و پرورش که أثکید  پررنگ بر ضیا و عفاف و 

پردازد  أرجیح داده شده که از اساس هرگونکه ها  جنسی نمیضجاب دارد و به صراضت به موضوع
 رابطه جنسی نفی شودز 

ها  باالدستی نظکام آمکوزش نامهکند به أحلی  محتوا  أمامی اسناد و آئی پژوهشگر أالش می
ده و با در نظرگکردت  ناکاط مثلکت آنهکا  بکه ناکد بوردار برخونی اانور عتلان از اكه همچناو پرورش 
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ای  سازمان در ضوزه أربیت جنسی بهردازد؛ أکا در ضکم  ایک  أوصکیف و  و رویلردها  مشیخط
که در ایک  زمینکه  مشیأحلی  به رابطه میان مفاهیم مصتلف پدیده أربیت جنسی و ردع نوااص خط

بهکردازد و در پایکان ملتنکی بکر ناکد  اند که یا کام  نیستند یکا بکه بکازآدرینی نیازمنکد هسکتند مطرح
ا  برا  رسیدن به وضعیت مطلوب أربیت جنسکی در نظکام نگرانهمشی وااعخطمشی موجود  خط

 آموزش و پرورش ایران پیشنهاد دهدز
 

 مشیگیری و پیشنهاد خطنتیجه

 گیریالف( نتیجه

هکا  روشبر ان ملتنکی يرورش اپرزش و موم آنظاأربیت جنسکی در مرألط با ن متوبررسی انتااد  
أربیت جنسی در  مشین خطش  شدروبه دار و أحلی  گفتمان انتااد  محتوا  کیفی جهتحلی  أ

خت  داپرو پکیش از ينجا در اكه ا  منجر شدز نكتهنکی كنوان در وضعیت يرورش اپرزش و موم آنظا
کیکد ست موزم االیی نهاگیر  نتیجهبه  آن هش وي  پژهکدف اساسکی است كه اي  گیکرد ا اراررد أث
مشکی مطلکوب أربیکت جنسکی موجکود  خکط مشیبررسی انتااد  خطضم  ند است كه بتوده ابو

  آن بر ملناان كه بتومشی مطلوبی ان را نیز أرسیم کند  خطيرورش اپرزش و موم آنظانوجوانان در 
 الگویی برا  أربیت جنسی نوجوانان ارائه کردز

نسی نوجوانان مشی اساسی در نگرش ضاکم بر أربیت جخطكه دهد ها  أحایق نشان مییادته
م با نامشککی را خککطي  أککوان او مککیست ا« ر میکک  جنسککی»مهاان يرورش اپرزش و موم آنظادر 

 دزكرار  گرمنا  «رمهامشی خط»
به شرح ذی  هايي د موجود  دارا  ویژگیسناس بررسی اساابر ر در أربیت جنسی مهامشی خط

 است:

به د شوه يدنکی دنسارش میلکی اصو نكه بهن بیشکتر از آنسامشی  جنلک  جنسکی اخطي  ز در ا1
 دزشوه میيدا  ضیوانی دهشك  غريز

عام  أوانکد مکیي  ابنابر  ست  ضیکوانی امرن می  جنسی بکه مثابکه اچومشی  خطي  ز در ا2
 ن باشدزنساانه امندا  زندگی دایلتبر  جد  أهديد

در ي  مسائ  اايد باشد بش جنسکی موضوعابیکان بر ار اردلیلی گر به هر مشی  اخطي  در ا ز3
شکی و پودهيش به پراگرعی نوش و أماي  به سكو  بنابرای  شوندبیان صريح یی غیررسمی و غیرداا
صريح ده و پربیكه نی ست مصاطب متوابهتر دز شوه میيدش جنسی دموضوعار  در بیان كانپنها

 زانزموآنشدالدي  باشند نه ها و وامعلمند دازپرش جنسی میبه موضوعا

میکده نامسکئل  جنسکی نچه كه مشك  يا آبا عنکوان متربکی نوجوان ما بکهأا مشی  خطي  ادر  ز4
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ي  ضالت هم بايد در اللته ا−د خته شوداپرش جنسککی به موضوعازم نیسککت اله جه نشدامود شومکی
ينكه بر بکککیش از ايش اي  گرابنابر −ضاكم باشدو غیرمسکککتایم صريح غیکککرداايي ن المكااضتي 

 ستزار استون امادرباشد بر پیشگیر  

و شت ابهدمتکی و ساله و كاسته شدودراکی خالأربیتکی ابه مشی  أربیت جنسی ز در ای  خط5
کیکد نیکز در مو  هاهکیگاککه آر به طودز شوه مکیندشکیه رابه ضاهی جنسی گاو آدهم  جهت رد أث

 بايد باشندزر مهااص  أاويت 

بعد ف يا ضرب سركومشکی در پکی خکطي  اگفت ان أوق نمیدو  هام ویژگیغم أماریز عل6
ه و شدده شمراده خانوا  أشکلی  بریی ملنامشی می  جنسی خطي  در است بلكه جنسی نوجوان ا

ا  می  برس نیز مادا  جنلهضتی جهت ي گیردز ازاار میاررد أثکید مود أولیدمثلی آن بیشتر كرركا
ض معرزان در موآنشداكه همی  دلی  در سکنینی ستز به ر اااب  أیورویلرد ي  ان در نساجنسی ا
ش كمتر ماواله و شدف « معطور میک  جنسکیبه »مهامشی خطي  ايش اگراده نیستند خانوأشلی  
 گیردزار میارمستایم أوجه رد موجنسی 

یکی عاورش ادپرزش و موآه سللی أربیکت جنسکی در جووبه جانله یکو نه گیراأوجه سوبنابرای  
و  كاوا»ان كه با عنووهشککی پژدر جمله از كنندز نیککز آن را أثییککد مککیيگر هککا  دپککژوهشست كه ا

يادته م نجاا« أحیکیلیهنمايي راپسر ماطع زان موآنشا  أربیکت جنسکی دابرر مغفودرسی برنامه 
کیککککد  و نیککککیحت لط مرأش ياش و رواياه  بیککککان آسم صلحگاامردر أركر ده از ستفااكه ه شدأث

ا  سه بررمداران گزرأوسط كاه شدم نجاهککا  اااککدامي  هککا  درس  بیشککترزان در کککالسموآنشدا
ا  بره كنند  أحایرهاردتاو رأركر اطی از درده استفااست كه لی اضادر ي  اندز ادهبوأربیت جنسی 

سلب ینک  زمند اأوزان میموآنشرش در داضااه و گناس ضسااضم  أشديد   جنسی  هاردتاوز ربر
ها  دله پیامملار و نتاااأاويت   مصفی و هاردتاربه ز موآنشدايت اهدو سه رمدلی  به مسئود عتماا

 (ز٣٧ص  ١٣٩4نی  هرستا)ابراهیمی باشد ز سار را زمینههمسا  هاوهگرجنسی میان 
ده ركار  گرم« نارمغفودرسی »برنامه ان با عنور را مهامشی یک جانله خطأوجه ق هش دووپژ
 ستزبی أربیت جنسی ايجاه اجووگردت  ار ارشیه ضا  از در يگربیان دكه است 

ر مهامشی   خطهااز ویژگیكه ورش پرزش و موبی أربیت جنسی در آيجاه اجووبه جهی كمأو
ست كه أوسط نتايج اموضوعي زان موآنشجنسککی داسالمت و شت ابعد أوجه به بهداز شد ده شمر

نیکز « ایکیبتدارس اشت مدابهدبیان مره يدگاانی از ديرزان اموآنشداألیی  أربیت جنسی هش »وپژ
ند ه در روندزدارم  بااعوع نظر گردت  مجمودر هش با وي  پژاستز نتايج اگردته ار ارییکککد أثرد مو

ودۀ محدزشی و مو  آداادر يت ودمحدد يجا  اشيزموها  آسیاست»زان موآنشأربیت جنسی دا
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زش و موۀ أربیت جنسی در ضیطک  آندزدارم  بااعورا از  (٣٨  ص١٣٨٩سمی  لااابو)ا« هاآموزش
شت ابهدبیککان مرد عملكرنککی در مازدرهنگ ساو ست ۀ سککیاكنندودبر ناش محدو نسته ورش داپر

 كندزأثکید می

 «یجنسک تیکأرب  یض از متوسطه و ییهنمارا  هادوره یدرس كتب ا محتو یرسبر» هشوپژ نتايج
د يااز آن  «چپو یدرسک برنامه» حصطالا باو  دهكر دییکأثرا  یجنس شماوالدر  رمها یمشخط شسكو زین

ب درسکی كتاها  جنسی در آموزشبه ا  درسی محتو ٠٠١/٠از كمتر أصییص سهمی كندز »می
درسککی االب برنامه در ست كه د  اكملوچنککی  شوندز اد مککیالمدب درسککی كتادر ناص ان عنوبه
ام  )مهرزد سان مککینمايان را مصاطلانلکک  همه جادرسککی در أربیککت برنامه زم كفايت الم عدچ  پو

ي  شك  ابه ارس مدد أربیکککت جنسکککی در موجو  وضکککعیت يگردهش وپژدر (ز ١4ص  ١٣٨6
هکی گاآبا رس مدن ستاک  دوندو املهم هکا    آمکوزشنهگیکرایی سکصت»دااست ه اشدصیف أو

هککا  محککدودیتمااب  ن أعلککیم و أربیککت در عامالش سكومککی و ناكا  نامعتلرش طالعاک و اندا
رد موم أعلککیم و أربیککت در آن نظاش سكودًا كه مجد(  ١٣6ص  ١٣٩4روار   پو)شککفیعی انابجا« 
 ستزاگردته ار ارأثکید 
ها  الزم در مکورد مسکائ  جنسکی را در نظام آموزش وپرورش ایران بصشی از مواجههعالوه به

ارار داده استز از سو  دیگر  −نمایندگی سازمان بهداشت جهانی−عم  بر عهده وزارش بهداشت 
نوع محتوا  ارائه شده أوسط متصییان وزارش بهداشت با اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش 

متکونی ککه اصک  مواجهک  آنهکا بکا »دهدز هماهنگ نیست بلله در موارد  نوعی أااد را نشان می
جمهور  اسکالمی بکوده و ها  أربیت جنسی مهار غریزه جنسی است  متثیر از ایدئولوه  و ارزش

کار در أربیت جنسکی نزدیکک هسکتند و در ماابک  متکونی ککه اسکاس آنهکا به رویلردها  محادظه
ها و استانداردها  سازمان بهداشت جهانی بیشتر متثیر از ارزش بهداشت و سالمت جنسی است 

ای   ( 14  ص1397سعید رضوانی  « )بوده و به رویلردها  لیلرار در أربیت جنسی گرایش دارند
 ساز مشلالش جدید  در نظام آموزش و پرورش رسمی باشدزأواند زمینهامر  اطعًا می

مسئوالن نظکام آمکوزش و پکرورش ایکران در أربیکت « مشی مهارخط»بنابرای  باید پریردت که 
اسکت؛ یعنکی در اسکناد آمکوزش و  −نگاه بدبینانکه−کار جنسی نوجوانان منطلق بر رویلرد محادظه

ا  ضیوانی دروکاسته شکده و أهدیکد  علیکه رش ما ای  ناص وجود دارد که امر جنسی به غریزهپرو
خواهنکد امکر مندانه استز با ای  اوصاف متیدیان أعلیم و أربیت که نمیزندگی اخالای و دایلت

گی جنسی را به غرایز ضیوانی دروکاهند  به ناچار باید رویلرد غرب را بهریرندز رویلردهایی که زنکد
کننکدز بکا خواهی و سایر روابکط ضیکوانی جسکتجو مکیجنسانسانی  اخالای و با دایلت را در هم



      45 نوجوانان یجنس تیترب در رانینظام آموزش و پرورش ا یمشخط یانتقاد یبررس

 

ها  ضددینی و غفلت از نگاه اسکالمی گیر  از نگاهپریرش رویلرد نامعاور و نادرست غرب و وام
 نوجوانان دچار انحراف جنسی و مشلالش دراوانی خواهند شدز 

 

 تربیت جنسی نوجوانان در نظام آموزش و پرورش ایرانمشی پیشنهادی برای ب( خط

وپرورش جمهور  اسالمی با أربیت جنسکی  دارا  همانطور که بیان شد رویلرد مجموعه آموزش
بر ضفظ ضیا و عفت  بدون  −بدون برنامه−جهت  پوشیدگی امر جنسی و أثکید کلی  نوعی ضیاء بی

شرعی و عالی استز ایک  نکوع رویلکرد   بررسی املان ارضا  غریزه جنسی در چارچوب صحیح
رویلرد  نااص و نادی طلیعت انسانی و بدون لحاظ شرایط وضشتناک أحریلاش جنسی در گستره 
اجتماع امروز ماستز به علارش دیگر نظام آموزش و پکرورش ایکران  برنامکه خاصکی بکرا  أربیکت 

و از پرداخت  صحیح و دایق  آموزان نداردمنظور پرورش عفاف در دانش جنسی صحیح نوجوانان به
 به راهلردها و راهلارها  پرورش عفاف ورز  غفلت کرده استز 

مشی پیشنهاد  بکه نظکام آمکوزش و پکرورش ایکران در أربیکت جنسکی نوجوانکان  بنابرای  خط
 یهـابا توجه بـه آمـوزه 1مدبرانه و هوشمندانه آموزش و یجنس مسائل رشیمواجهه شجاعانه و پذ»
رو  برا  أحاق ای  امر باید  استز ازهمی « یامروز  جوامع کاتیها و تحر بیآس با متناسب ینید

دهی یادگیر  هویت−ها  نوی  و رویلردها  یاددهینظام آموزش و پرورش به دنلار طراضی مدر
هکا  هکا  دینکی و یادتکهها یا درمان وززز براساس آمکوزهسالم جنسی  خویشتندار   کاهش آسیب

با ملانی دینی متناسب با جامعه امروز  و نیز بررسی کارشناسانه چگکونگی بکه  شناسی همسو روان
 ها و انحراداش جنسی باشدزکارگیر  و طراضی مدبرانه راهلردها  دّعار و عملی در ماابله با آسیب

 از اسکتفاده  بکرا هوشکمندانه و نکو یمکدل یطراض دنلار به دیعالوه نظام آموزش و پرورش با به
 نلتکهز برسکد یمطلوب تیوضع به یجنس تیأرب امر أحاق در بتواند أا باشد انیمرب و ءایاول تیظرد
 اما است  یجنس تیأرب امر یمتول  یأریاصل پرورش و آموزش نظام اگرچه است   یا أوجه انیشا

بر عهده دارند که پرداخت  به  یمهم  هاناش یتیضاکم  هاسازمان از  اریبس و ستین یمتول أنها
 زاست پژوهش  یخارج از أوان و موضوع اآنها 

  

                                                           

   رو شیو موانع پ نیقوان ،یاجتماع طیبا لحاظ شرا .1
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 ز449  ضلمت نهج البالغه*
واککاو  برنامکه »(  1394دار ) هرستانی  اصغر؛ بهکروز مهکرام و محمکدجواد لیااکت ابراهیمی ز1

  17  ش12  س«آموزان پسر ماطع راهنمایی أحیکیلیدرسی مغفور برا  أربیت جنسی دانش
 ألریز: دانشگاه ألریزز

ألیکی  »(  1389مراکاأی خکویی و محمدضسکی  أادیسکی ) ؛ عفت السکاداشناریالااسمی ابوا ز2
  أهکران: مجلکه یی«ابتدارس اشت مدابهدن مربیاه یدگااز دنی ایرزان اموأربیت جنسی دانکش آ

 دانشلده بهداشت و انستیتو أحایااش بهداشتیز
در سالمت وج مرس ارمد(  1391مطلق محمکد؛ محمکد چینیکان  و مرضکیه دشکتی ) اسماعی  ز3

 وش ددتر سالمتزپرزش و موان: وزارش آأهران )ویژۀ اولیاء و مربیان(  يراسالمي ر  اجمهو
 وجمر ارسمد یکی(  دسکتورالعم  اجرا1390) یدشت هیو مرض انینیمطلق محمد؛ محمد چ یاسماع ز4

 ددتر سالمتز ورشپرو  زشمو: وزارش آانأهر(  انیمجر ژهی)و انيرا سالميا ر جمهودر  سالمت
  «ها  أحایق کمی و کیفی در علوم انسانیملانی پارادایمی روش»(  1390ایمان  محمدأای ) ز5

   أهران: انتشاراش ضوزه و دانشگاهز2  ش3س
   أهران: انتشاراش مدرسهز1  چنگاهی دوباره به تربیت اسالمی(  1386باار   خسرو ) ز6
و مطالعککاش  یمککاسال يدگاهاز د اننوجوو  دککو به یآمککوزش جنسکک»(  1387پرنککد  اکککرم ) ز7

 ز7  ش3  سیاسالم تیترب یتخصص یعلم ۀدوفصلنام  «یختشناروان
 پچا شركت: انأهر(  1392( )يسرأد  هنما)را معلم بكتا  هفتم پايه  یزنکدگ وسلکأفكر ز8

 زانيرا یدرس  هاکتاب نشرو 
أهکران: ششکمی    تربیتت دننتی نواوانتا (  1400جلار   وضید و طاهره علادأی شادهسر  ) ز9

 کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت أوسعه پایدارز
أحلی  گفتمان انتااد  أربیت جنسی در نظام آموزش و پکرورش »(  1395پور  ضامد )ضاجی ز10

  أهکران: پانا  نامه کارشناسی ارشد رشتهه فلفت ه تیلتی  و تربیتت  «ایران )وضعیت موجود(
 دانشگاه خوارزمیز

  مشکهد: 49/50  شحتوهه شتهنمجلته اند  « ریانتاکاد و انتاادپکر»(  1383پناه  رضا )ضق  ز11
 ز رضو یدانشگاه علوم اسالم
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   أهران: انتشاراش دانشگاه أهرانزنامه دهخدالغت(  1337اکلر )دهصدا  علی ز12
 زانیمرب و اءی(  ردتار پدران و درزندان  أهران: انتشاراش اول1368) یساداش  محمدعل ز13
پاره ضایات گویی درباره أربیت جنسی در نظام آمکوزش و »(  1397سعیدرضوانی  محمود ) ز14

 ز8مشهد: دانشگاه دردوسی مشهد  ش  پژوهشنامه مبانی تیلی  و تربیت  «پرورش
 رخانهیدب: انأهر(  1390) یاناالب درهنگ یعال    شوراورشپر و هشموآ ينادیبن لتحو سند ز15

  زپرورش و آموزش وزارش/ یدرهنگ اناالب یعال  شورا
 نمتیدیا نهوارو درینیآ ناش بر أثملی»(  1394)  دهنو  اری مراد و مهینع روار پوا یعیشف ز16

 ینید نشناسارکا و ورانمشا منظر از نهاآ از یک هر بمطلو سالتر أرسیم و جنسی أربیت
 زکرمان باهنر دیشه دانشگاه: کرمان  «سهرمد

 ام: انتشاراش راه زبانز  انحراف انفی در تهرا های مؤل ه  (1381صالحی  دردی  ) ز17
مجلته   «أحلی  اطالعاش در مطالعه کیفی»(  1382ظهور  علیرضا و ضسی  کریمی مونای ) ز18

رسکانی    أهران: دانشلده مکدیریت و اطکالع19  ش6  سعلمي دانشگاه علوم پزشکي بیراند
 پزشلی دانشگاه علوم پزشلی ایرانز

   ام: دارالحدی زها اه منظر قرآ  و حدنثمبانی اصول و روش  (1387نای )دایهی  علی ز19
 زیالعرب التراث اءیداراالض: روشی  ببحاراالنوار  ق(1413) محمدباار  مجلسي ز20
   أهران: انتشاراش صدراز1  جاسالم و مقهضیات هما   (1362مطهر   مرأای ) ز21
 أهران: صدراز  چ پنجم  3  جمجموعه آثار شهید مطهری  (1375مطهر   مرأای ) ز22
   أهران: انتشاراش درهنگستان زبان و ادبیان دارسیزسیاست  (1396میرشلار   جواد ) ز23
  اصکفهان: درآمدی بر مبتانی تربیتت انفتی در تربیتت استالمی  (1389نییر   یوسف ) ز24

 مطالعاش اسالمی در علوم انسانیز
  أهکران: پترورشنگتاهی بته فلفت ه آمتوهش و (  1388زاده جاللی  میرعلدالحسکی  )نایب ز25
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