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چکيده
هدف از انجام این پژوهش طراحی و اعتباربخشــی برنامه درسي تربيت جنسي براساس 
مباني قرآن و روایات معصومين)ع( براي دوره متوســطه بوده اســت. به منظور تحقق هدف 
از راهبرد کيفی بــا رویکرد آميخته)کيفی؛ روش تحليل محتوای اســتقرایی و کمی؛ روش 
توصيفی-پيمایشــی( استفاده شــد .حوزه پژوهش در بخش کيفي شــامل کتب، مقاالت 
و متون اســالمي مرتبط با تربيت جنســي از جملــه متون و منابع اصيل اســالمي چون(
نرم افزار)قرآن کریم و بســته محتوایي(نرم افزار)جامع االحادیت بوده اســت که براساس 
نمونه گيري هدفمنــد، احادیث و روایاتي که با تربيت جنســي مرتبــط بوده اند انتخاب و 
بــه طور عميق مورد مطالعه و به طور مســتمر مورد تجزیه و تحليــل قرار گرفت. در بخش 
اعتباربخشــی جامعه مورد مطالعه متخصصان حوزه علوم تربيتي، روان شناســي و معارف 
اســالمی که دانش و بينش حرفه اي در حوزه تربيت جنسي داشــته بوده اند. ابتدا براساس 
مبانی قرآن و روایات معصومين هفت مقوله اصلي شــامل: توجه به غریزه جنسي به عنوان 
یک نياز، ازدواج راه طبيعي و پذیرفته شــده، پاسخ دهي به غریزه جنسي، معاشرت و تعامل 
شایســته زن و مرد)با جنس مخالف(، عفت و پاک دامني، رعایت حریم روابط در ارتباطات 
خانوادگي و اجتماعي، پرهيز از نابهنجاري جنســي و توليد نسل استخراج گردید. براساس 
مقوله های اصلي استخراج شــده در عنصر اهداف برنامه درسي تربيت جنسي براي سه بعد 
شــناختي، عاطفي و مهارتي دوازده هدف اســتنباط گردید و نيز براي رئوس محتواي کتب 
درسي پنج محور اصلي و بيست و شش عنوان مطرح شد. براي روش های یاددهی - یادگيري 
روش هاي مستقيم با چهار نوع روش و روش هاي غيرمستقيم با پنج روش یاددهی-یادگيری 
پيشــنهاد شد. همچنين براي ارزشيابي برنامه درسي تربيت جنسي با تأکيد بر ارزشيابي کل 
برنامه درســي و نيز ارزشيابي برنامه درسي تجربه یا کسب شــده، مقوله ها معرفي گردید. 

واژگان کليدی:  تربيت جنسي، برنامه درسي، دوره نوجوانی، مبانی، تربيت اسالمی .  
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مقدمه
تربیت دارای ابعاد گوناگونی است که متناظر بر ابعاد وجودی انسان می باشد. تربیت 
جنســی نیز یکی از ابعاد تربیت اســت که هدایت غریزه جنســی و زمینه سازی برای 
سالمت جنسی و جســمی و روحی را مخاطب قرار می دهد. غفلت از این بعد تربیتی 
می تواند آســیب های زیادی را به خصوص در دوره نوجوانی به همراه داشته باشد. در 
نظام های تربیتی پیش رو برای این بعد تربیت، برنامه های تربیت جنســی تدوین و اجرا 

می شود منتهی در کشور ما همچنان این بعد تربیت مغفول مانده است.
طبق تعریف ســازمان بهداشت جهانی، تربیت جنســی عبارت است از؛ هماهنگی 
میان ذهن، احســاس و جســم که جنبه های اجتماعی و عقالنی انسان را در مسیر ارتقا 
شخصیت، ایجاد ارتباط و عشق قرار می دهد و هرگونه اختالل که منجر به ناهماهنگی و 
در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود، می تواند نارسایی کنش جنسی را به همراه 
داشته باشد )نقل از ناز1، 2014(. با این حال، بشر با همه پیشرفت خود در علوم، صنایع 
و فناوری ها، گرفتار بحران و نابســامانی فراوانی در زمینه تعلیم و تربیت و به ویژه در 
آموزش و تربیت جنســی است. نداشتن جهان بینی درست و فقدان نظام تربیتی مبتنی 
بر مبنای نظری و وحیانی و داشــتن دید صرفاً مادی )فیزیولوژیک( به تربیت جنسی و 
غفلت از جنبه های روانی، معنوی، اخالقی و اجتماعی آن باعث شــده است که بشر در 
این بحران همچنان غوطه ور باشــد و نه تنها پیشرفت نکند، بلکه در مراحلی نیز تنزل 
یابد. در تربیت جنسی )همانند کل تعلیم و تربیت( به ارائه یک بینش کلی حاکم بر همه 

رفتارها و بایدها و نبایدهای آموزشی و تربیتی نیاز است )احمدی، 1395(. 
مســائل غریزی به ویژه امور جنسی از نوع مسائل مربوط به زیست شناسی، انسانی 
و روان شناســی اســت که ظهور و بروز آن در اندام و اخــالق و رفتار، مورد بحث و 
بررســی علمای علوم مختلف قرار می گیرد. رفتار شناسی جنسی در نگاه تربیتی اسالم 
هم وجود دارد، به طوری که هدف آن جلوگیری از لغزش ها و انحرافات جنسی ضمن 
استفاده صحیح از غریزه جنسی است. این هدف در مقولۀ تربیت جنسی در قالب معرفی 
اطالعات، روشها و آموزه های مختلف در امور روان شناسی، جسمانی، دینی و... محقق 

می شود )شیرازی فرع، عابدی و محمدیان، 1395(. 
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نتایج بررســی برنامه های درســی دوره متوسطه بعضی از کشــورهای اسالمی و 
غیراســالمی بیانگر این است که نظام آموزش و پرورش اغلب کشورها به برنامه درسی 
جنسی توجه کرده اند )فرانکور و نونان1، 2004(. در بعضی از نظام های آموزشی تربیت 
جنسی صحیح انجام شده اســت و نتایج خوبی داشته است، این در حالی است که در 
برخی از نظام ها صرفاً توجه به آموزش مســائل جنســی بوده که نه تنها غریزه جنسی 
هدایت و کنترل نشده بلکه مسبب تحریکات جنسی و زمینه ساز انحراف های بعدی نیز 
بوده است )والدمن، 1383 و راهنمایی، 1390(. بنابراین، هنوز راه زیادی تا فهم درست 
برای رویارویی با آموزش سالمت جنسی در مدارس و توانایی تاثیرگذاری بر تصمیمات 
افراد در زندگی حقیقی وجود دارد )براتمن، منساح و لسکو2، 2010(. علی رغم اهمیت 
موضوع، بزرگساالن و دست اندرکاران تعلیم و تربیت زمانی که با موضوع مسائل جنسی 
رو به رو می شوند، از پاسخ های صریح و روشن به کودکان و نوجوانان خود اکراه دارند. 
این مساله به این دلیل است که آموزش جنسی در معرض سیاست های متناقض اجتماعی 
و ارزش های سردرگم قرار گرفته است )گیلیام، جاگودا، هیتکاک، اورزالی؛ سپیر؛ دادلی 

و ویلسون3، 2016(.
امروزه پایین آمدن ســن بلوغ و باال رفتن ســن ازدواج باعث پدید آمدن بســیاری 
از مشــکالت روحی و جسمی در جوانان گردیده اســت. بسیار ساده انگارانه است که 
تصور کنیم تربیت و به ویژه تربیت جنســی از سنین خاص شروع می شود بلکه قبل از 
دوران تکوین نطفه بایستی به فکر تربیت آن بود )اسالمیان، اسالمیان و سعیدی رضوانی، 

 .)1394
محققان بسیاری در سال های اخیر موضوع تربیت جنسی را از نظرگاه های مختلف 
مورد بحث و بررســی قــرار داده اند از جمله: گیلیام و همکاران )2016( پژوهشــی با 
عنوان مطالعه میدانی برنامه درسی مبتنی بر بازی برای تربیت جنسی به منظور سنجش 
میزان سهولت و پذیرش اجرای این برنامه با رویکرد کمی و کیفی انجام دادند که نتایج 
پژوهش آن ها نشــان داد که دانش آموزان عالقه زیادی به طرح پرســش و مشارکت در 

1. Francoeur, & Noonan
2. Brotman, Mensah, & Lesko
3. Gilliam Jagoda, Heathcock, Orzalli, Saper, Dudley, & Wilson



104

 ë سال سوم
 ë 3 شمارة
ë 8 شمارة پیاپی
ë 1397  پاییز

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

بحث از خود نشــان داده و عالقه بیشــتری به درک عمیق مســائل مرتبط با این حوزه 
داشتند. دی ماتوس، ریس، رامیرو و ریبیرو1 )2014( در پژوهشی با عنوان تربیت جنسی 
در مدارس پرتغال و ارزیابی ســه دوره متمادی به این نتیجه رســیدند که درس قانون 
ارتباط نزدیک تری با مباحث تربیت جنســی داشته است .میزان و فراوانی مقبولیت این 
درس و ســاعات اختصاص یافته به آن نسبت به ســایر دروس حدود 84 درصد بوده 
است. تقاضای اکثر مدیران و معلمان این بوده است که بقیه دروس نیز مانند درس قانون 
وقت و گســتره بیشتری از مباحث تربیت و سالمت جنســی را پوشش دهند. ادوگو ، 
یودیگوی و یودیگوی2 )2014( در پژوهشی با عنوان بررسی مشکالت رفتاری جنسی 
نوجوانان و نقش اهداف چهارم و پنجم و ششم توسعه در نیجریه، به این نتیجه رسیدند 
که مســائل و مشکالت رفتاری نوجوانان حل نشدنی و گسترده هست و افزایش نگران 
کننده بیماری های چون ایدز دست یابی به اهداف توسعه مذکور را دشوار می نماید. لذا 
مدارس و برنامه های درسی با کمک پلیس و خانواده ها بایستی برای برون رفت از این 
مشکالت یاریگر باشند. از کمک های سازمان بهداشت جهانی نیز بایستی برای تقویت 
نقاط قوت و نیز تقویت برنامه های آموزش سالمت و تربیت جنسی بهره گرفت. فنتاهان، 
آسه فا، آلمســگد و امباو3 )2012( در پژوهشی با عنوان بررسی ادراکات و نگرش های 
والدین، معلمان و دانش آموزان پیرامون تربیت جنسی در مدارس، به این نتیجه رسیدند 
که همه مشارکت کنندگان در تحقیق نگاه و نگرش مثبتی نسبت به طرح مسائل جنسی 
در برنامه های درسی مدرسه داشتند، و همگی اعالم نیاز نسبت به برنامه تربیت جنسی در 
مدرسه داشته اند. عالوه بر این همه آن ها تأیید کردند که محتوای تربیت جنسی بایستی 
متناسب با شرایط رشد روانی دانش آموزان باشد، تجربه تدریس معلمان و پشتوانه های 
پژوهشی میدانی بایستی به عنوان عوامل موثر و حمایتی در تربیت جنسی در نظر گرفته 

شود. 
ابراهیمی هرســتانی؛ مهرام و لیاقتدار )1394( در پژوهشی با عنوان واکاوی برنامه 
درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی با هدف 
بررسی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی دوره متوسطه اول به این نتیجه دست 

1. De Matos, Reis, Ramiro,& Ribeiro
2. Adogu, Udigwe, & Udigwe
3. Fentahun, Assefa, Alemseged, & Ambaw
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یافتند که اقدامات آموزش و پرورش پاســخگوی نیازهای دانش آموزان در این دوره 
نبوده و توجه کافی در فرایند تربیت جنســی دانش آموزان نشــده است. عالوه بر این 
مشخص گردید بسیاری از حوزه های موضوعی تربیت جنسی مورد غفلت واقع شده 
اســت. شکوهی یکتا و پرند )1394( در پژوهشی با عنوان اهمیت و ضرورت آموزش 
جنســی به افراد کم توان ذهنی به این نتیجه رســیدند که آموزش این روابط و سایر 
جنبه های مرتبط با رفتارهای جنسی نظیر آگاهی نسبت به اندام های جنسی، پیشگیری 
از ســوء استفاده های جنسی و فرزندآوری از مسائل حائز اهمیت به شمار می روند. از 
آن جایی که این افراد بیش از افراد عادی در معرض خطر ســوء استفاده جنسی قرار 
دارند، نیاز آن ها به دریافت آموزش های جنسی دو چندان است. برخی از آنان به دلیل 
سوء استفاده جنســی، مشکالت و اختالالت روان شناختی متعددی پیدا می کنند، زیرا 

در چنین مواقعی مورد بی توجهی و بی مهری اطرافیان قرار می گیرند. 
به رغم آنکه نزدیک به دو دهه از نهادینه شدن تربیت جنسی در مدارس کشورهای 
غربی می گذرد، اما هنوز اطالعات دانش آموزان دوره متوســطه دربارة مسائل جنسی 
ناقص است. یکی از دالیل اصلی این موضوع، فقدان اطالعات علمی کافی دبیران در 
مورد این موضوع و مقاومت نظام آموزشــی و حتی والدین در برابر برنامه های تربیت 
جنسی می باشد. پیامد کالس های تربیت جنسی نوجوانان این است که آن ها اطالعات 

نسبتًا وسیع و روشنی از مسائل جنسی و مشکالت پیرامون آن پیدا می کنند. 
متاسـفانه در جامعـه مـا بـه طور رسـمی به مسـئله تربیت جنسـی پرداخته نشـده 
اسـت. لـذا جامعـه مـا اگـر بخواهـد مشـکالت خـود را در این زمینـه به طـور واقع 
بینانـه حـل نمایـد، قطعـًا نیازمنـد یـک نظـام تربیتـی و یـک نظـام اخالقـی )فـردی 
و اجتماعـی( کارآمـد در سـایه برنامـه درسـی تربیـت جنسـی اسـت. برنامه درسـی 
تربیـت جنسـی برای دوره متوسـطه به اهداف ، محتـوا و فرصت هـای یادگیری، اجرا 
و ارزشـیابی آن بـه گونـه ای کـه بـه ایجـاد تغییـرات نسـبتا پایـدار در رفتار جنسـی 
یادگیرنـده منجر شـود، اطـالق مي شـود. فرصت های یادگیـری برنامه درسـی تربیت 
جنسـی بـرای دانش آمـوزان دوره متوسـطه شـامل یادگیری هایـی در ارتبـاط با وجود 
خـود )غرایـز، امیـال و خواسـته ها، اجـزای وجـودی صفـات ثانویـۀ جنسـی، مراقبه 
و بهداشـت آن هـا، تعامـل بـا دیگـران بـه خصوص جنـس مخالـف، تولید نسـل و... 
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می باشـد )مک کـی؛ بایـرز؛ ویـرز؛ هامفریـز و مارکهـام1، 2014؛ وایـت و فولرتـون2، 
.)2013

مع الوصف، اگرچه در کشــور مــا در دهه اخیر حوزه تربیت جنســی در محافل 
تربیتی و نشســت های علمی مورد توجه قرار گرفته اســت و بعضًا آثاری از مربیان و 
اســاتید دانشگاه ) افراد ذی عالقه( منتشر شــده است اما در عمل و در نظام آموزش 
و پرورش رســمی دوره متوسطه همچنان مغفول مانده اســت و هنوز به عنوان یک 
موضوع درســی و یک قلمــرو مطالعاتی در دوره های تحصیلــی به خصوص دوره 
متوسطه مد نظر قرار نگرفته است. از دالیل آن احتماالً این است که مبانی علمی، دینی 
و فلســفی و روان شناختی و جامعه شناختی آن به خوبی تبیین نشده است و بنابر این 
تصمیم گیرنــدگان اگر چه بعضًا از جنبه ضرورتی این حوزه را مهم می دانند، اما مبانی 
تصمیم گیری آن ها چندان قوی نیســت که برنامه ریــزان بتوانند تصمیم های عملیاتی 
در جهــت تدوین اهداف و رئوس محتوا و دیگر عناصر برنامه درســی اتخاذ نمایند. 
با این وصف پژوهش حاضر درصدد شناســایی و تبیین مبانی دینی تربیت جنســی با 
تکیه و تأکید بر قرآن کریم و روایات اسالمی و شناسایی مبانی روان شناختی و جامعه 
شناختی تربیت جنسی و نیز اعتباربخشی برنامه درسی تدوین شده برای دوره متوسطه 

تحصیلی می باشد. 

روش پژوهش 
روش انجام پژوهش ترکیبی یا آمیخته )کیفی و ســپس کمی( است. در بخش کیفی 
از روش تحلیل محتوای استقرایی و مطالعه منابع اصیل اسالمی چون قرآن و روایات و 
نیز سایر منابع و مدارک موجود استفاده شد. بدین معني که مهم ترین مؤلفه های تربیت 
جنسی استخراج و براساس آن ها به تدوین چارچوب برنامه درسی تربیت جنسی با تأکید 
بر عناصر اصلی و چهارگانه اهداف، رئوس محتوای کتب، روش های یاددهی- یادگیری 
و روش های ارزشیابی پرداخته شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی: شامل کتب، مقاالت 
و متون اســالمی از جمله قرآن کریم و نهج البالغه و نیز نرم افزار جامع االحادیث که 

1. McKay, Byers, Voyers, Humphreys, & Markham
2. Wight, & Fullerton
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تجمیعی از متن کامل 431 عنوان کتاب در 1153 جلد، شامل منابع روایی شیعه به همراه 
ترجمه و شــرح، مشاهده ترجمه ها و شــروح در کنار متن اصلی کتاب در موضوعات: 
اخالق، ادعیه، تاریخ، تفسیر و ... بود. در مطالعه مبنای قرآنی نمونه گیری صورت نگرفته 
اســت بلکه کل قرآن با کمک نرم افزار پیشــرفته و جامع المبین مورد بررسی و مطالعه 
قرار گرفت. در واقع در این مرحله کلمات کلیدی مرتبط با تربیت جنسی که در مرحله 
مطالعه مبانی نظری و پیشــینه پژوهشی استخراج شده بودند در قسمت جستجوی نرم 
افزار وارد شــد و جســتجوی آیات مرتبط انجام گرفت. اما در حوزه روایات از روش 
نمونه گیری هدفمند استفاده شد. یعنی احادیث و روایاتی که با ابعاد تربیت جنسی مرتبط 
بوداند به عنوان نمونه انتخاب شدند. نرم افزار جامع االحادیث قابلیت جستجوی کتب، 
جستجوی عبارت، جســتجوی کلمه و... را دارد که برای جستجوی مؤلفه های تربیت 
جنسی مستخرج از روایات از همه ابزارهای و امکانات موجود در این نرم افزار استفاده 

شد.

ابزار جمع آوری اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعات در بخش تحلیل محتوای کیفی فیش برداري بوده است. 
برای جمع آوری اطالعات، منابع چاپــی و دیجیتالی موجود در کتابخانه ها، نرم افزار 
جامع االحادیث، بانک های اطالعاتی، مجالت و کتاب های الکترونیک و مقاله ها، اسناد 
و مدارک مرتبط با مفاهیم تربیتی جنسی و برنامه درسی تربیت جنسی مورد مطالعه و 
تحلیل و توصیف قرار گرفت. در این پژوهش روش تحلیل داده ها روش استقرایی بوده 
است. به این صورت که بعد از مطالعه آیات قران و روایات معصومین )ع( مقوله های 
اصلی مرتبط با عناصر برنامه درســی تربیت جنسی مشخص شد و در قالب مضامین 
و مقوله های مختلف دسته بندی شد. در رویکرد استقرایی مقوله ها زاییده متن هستند 
و برای ســاماندهی مفاهیم و مضامین در قالــب مجموعه های معنادار به کار می روند. 
در فرایند تحلیل محتوای مبتنی بر استقرا کدگذاری اولیه و جمع کردن کدهای مشابه 
زیــر یک مقوله واحد، به ایجاد 10 تا 15 مقوله اولیه منجر می شــود در مراحل بعدی 
تحقیق این مقوله ها با یکدیگر مقایســه می شوند و تعدادی که نزدیکی بیشتری دارند 
زیر مجموعه مقوله های عام تری قرار می گیرند. هر یک از این مقوله های میانی، معرف 
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یک بخش یا طبقه خاصی از موضوع پژوهش اســت. این مقوله ها می توانند در ارتباط 
با هم قرار گیرند و در سطح باالتری از انتزاع، زیر یک مقوله اصلی جمع شوند. رابطه 
مقوله های میانی می تواند در قالب یک شــبکه باز، رابطه سلسله مراتبی، ترتیب زمانی 

و یا شبکه علی، تنظیم شود. 
در بخـش کمـی از روش تحقیـق توصیفی از نوع پیمایشـی اسـتفاده شـد که طی 
آن برنامـه درسـی تدویـن شـده در اختیـار متخصصـان و صاحبنظـران قـرار گرفـت 
 و اعتباربخشـی الگـوی مـورد نظـر بـا اسـتفاده از اجـرای تکنیـک دلفـی صـورت 

گرفت.
جامعــه آماری، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری متخصصان علوم تربیتی، 
روان شناسی در سطح اساتید دانشگاه و دارای مدرک دکترای تخصصی بودند که تعداد 
9 نفــر از صاحب نظران به روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شــدند. مالک انتخاب؛ 
داشتن دانش و بینش حرفه ای پیرامون تربیت جنسی، دارای مدرک دکترای تخصصی 
در رشــته های علوم تربیتی، روان شناسی و معارف اسالمی با حداقل داشتن یک مقاله 
یا تحقیق در زمینه تربیت جنســی بود. در واقع کسانی مخاطب قرار گرفته اند که نظر 
آن ها براســاس دانش و توانمندي هاي حرفه اي مرتبط بــا پژوهش حاضر، بتوانند به 
تعیین اعتبار یافته هاي این مطالعه بپردازند.در بخش پیمایش ابزار جمع آوری اطالعات 
مصاحبه نیمه ساختاریافته در قالب تکنیک دلفي بوده است. بدین صورت که سؤال های 
کلی مرتبط با مؤلفه ها و عناصر برنامه درسی تربیت جنسی مستخرج از بخش تحلیل 
محتــوا در اختیــار متخصصان مورد مطالعــه قرار گرفت و پس از بررســی نظرات، 

جمع بندی الزم انجام شد و الگوی تدوین شده اعتباربخشی گردید. 

یافته های پژوهش
در این بخش داده ها در قالب جداول، مؤلفه ها و طبقات اصلی و فرعی و مستندات 
مرتبط با هر مؤلفه مطرح و به تدوین عناصر اصلی برنامه درسی تربیت جنسی با تأکید 

بر ایات و روایات ائمه پرداخته می شود.
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الف: استقراء داللت های تربيتی برای برنامه درسی تربيت جنسی از مبانی قرآن 
و روایات

1( مبنای قران کریم

جدول 1. واحدهای معنا و واحد فشرده و کدهای تربيت جنسی مستخرج از مبنای قرآن کریم

کد واحد معنای
واحد معنا فشرده شده

ëحالل بودن مباشرت با 
همسر )زنان( 

ëجامه ستر و عفاف
ëشهوت نفس

ëگناه و نافرمانی
ëحکم حرمت

ëحدود الهی

برای شما حالل شد مباشرت 
جامه  آن ها  که  خود  زنان  با 
هستند  شما  عفاف  و  ستر 
و شما نیز لباس عفت آن ها 

هستید

با  مباشرت  رمضان  ماه  شبهای  در  برای شما حالل شد 
زنان خود که آن ها جامه ستر و عفاف شما هستند و شما 
نیز لباس عفت آن ها هستید و خدا دانست که شما در کار 
مباشرت با زنان به نافرمانی و اطاعت شهوت نفس خود 
را در ورطه گناه می افکنید لذا از حکم حرمت در گذشت 
و گناه شما را بخشید از اکنون در شب رمضان رواست 
که با زن های خود به حالل مباشرت کنید و از خداوند آن 
چه مقدر فرموده بخواهید و رواست بخورید و بیاشامید 
تا آنگاه که خط سفیدی روز از سیاهی شب در سپیده دم 
پدیدار گردد پس از آن که روزه را به پایان رسانید تا اول 
شب و با زنان هنگام اعتکاف در مساجد مباشرت نکنید 
این احکام حدود دین خداست زنهار در آن راه مخالفت 
نکنید خدا این گونه آیات خود را برای مردم بیان فرماید تا 

باشد که پرهیزکار شوید«. )سوره بقره، آیه 187(

ëزنان )همسران(
ëزنان کشتزار همسران

ëنزدیکی
ëمباشرت با زنان

ëثواب در مباشرت

زنان شما کشتزار شمایند پس 
نزدیک  آن ها  به  برای کشت 
آنان  مباشرت  گاه  هر  شوید 
ابدی  ثواب  برای  و  خواهید 

چیزی پیش فرستید

زنان شما کشتزار شمایند پس برای کشت به آن ها نزدیک 
شوید هر گاه مباشرت آنان خواهید و برای ثواب ابدی 
چیزی پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید که محققا 
شما نزد خدا خواهید رفت و ای رسول تو اهل ایمان را 

بشارت ده ) بقره، 223(

ëنفس واحد
ëخلقت انسان

ëجفت
ëازدواج

ëتولید نسل
ëمسالمت از یکدیگر

پروردگارتان شما را از نفس 
را  جفتش  و  آفرید  واحدی 
دو  آن  از  و  آفرید  او  از  نیز 
را  بسیاری  زنان  و  مردان 

پراکنده نمود

ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید 
و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری 
را پراکنده نمود، پروا کنیدو بترسید از خدایی که به نام او 
از یکدیگر مسالت می کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید 
که همانا خداوند ناظر و مراقب اعمال شماست )نساء، 1(

ëفرزند
ëتولید مثل )نسل(

ëازدواج
ëکار ناشایست

مرا فرزندی )پسری( تواند بود 
در صورتی که دست بشری به 
من نرسیده و من کار ناشایسته 

ای نکرده ام

که  صورتی  در  بود  تواند  )پسری(  فرزندی  مرا  کجا  از 
دست بشری به من نرسیده و من کار ناشایسته ای نکرده ام 

)مریم، 20(

ëآفریدن زن
ëجفت

ëازدواج
ëتولید نسل

و  زمین  افریننده  خداوند 
آدمیان  شما  برای  آسمان ها 
از جنس خودتان زنان را هم 
نیز  و  داد  قرار  شما  جفت 
چهارپایان را جفت )نر و ماده( 
آفرید تا )به این تدبیر ازدواج( 

شما را خلق بی شمار کند

آدمیان  شما  برای  آسمان ها  و  زمین  افریننده  خداوند 
از جنس خودتان زنان را هم جفت شما قرار داد و نیز 
تدبیر  این  )به  تا  آفرید  ماده(  و  )نر  را جفت  چهارپایان 
ازدواج( شما را خلق بیشمار کند آن خدای یکتا را هیچ 
و  شنوا  بندگان(  کردار  )به  او  و  نیست  مانندی  و  مثل 

بیناست )شوری، 11(
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کد واحد معنای
واحد معنا فشرده شده

ëآیات الهی
ëخلقت جفت

ëازدواج
ëآرامش

ëالفت و انس
ëادله علم و حکمت

یکـی از آیات الهی آن اسـت 
جنـس  از  شـما  بـرای  کـه 
خودتـان جفتی آفریـد که در 
بـر او آرامـش یافتـه و بـا هم 

گیرید انـس 

»و باز یکی از آیات الهی آن است که برای شما از جنس 
خودتان جفتی آفرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس 
گیرید و میان شما رافت مهربانی برقرار فرمود در این امر 
نیز برای مردم با فکرت ادله علم و حکمت حق آشکار 

است )روم، 21(

ëعفاف چشم
ëپوشش فروج
ëپوشش اندام

ëسالمت جسم و روح

تـا  بگـو  را  مومـن  مـردان 
چشـم ها بپوشـند و فـروج و 
اندامشـان را محفـوظ دارنـد 
وکـه این بر پاکیزگی ) جسـم 
و جـان( شـما اصلـح اسـت

ای رسول ما مردان مومن را بگو تا چشم ها بپوشند و فروج 
و اندامشان را محفوظ دارند وکه این بر پاکیزگی )جسم 
و جان( شما اصلح است و البته خدا هرچه می کنید کامال 

اگاه هست )نور، 30(

ëزنان مومن
ëعفاف نگاه

ëپوشش فروج
ëپوشش اندام

ëزینت و آرایش برای همسر
ëرعایت حریم

ëحریم روابط با محارم
ëتوبه کردن

تا چشم ها  بگو  را  مومن  زنان 
و  بپوشند   ) ناروا  نگاه  )از 
اندام شان را )از عمل  فروج و 
زشت( محفوظ دارند و زینت 
چه  آن  جز  را  خود  آرایش  و 
بیگانه  بر  می شود  ظاهر  قهرا 
آشکار نسازند و باید سینه و بر 
دوش خود را به مقنعه بپوشانند 
و زینت و جمال خود را جز 
و  پدران  و  شوهرانشان  برای 
پدران شوهر و پسران خود و 
خود  برادران  و  شوهر  پسران 
خواهران  و  برادر  پسران  و 
خود و زنان خود )یعنی زنان 
مسلمه( و کنیزان ملکی خویش 
به  اتباع )خانواده که رغبت  و 
یا  مرد  و  زن  از  ندارند(  زنان 
و  عورت  بر  هنوز  که  طفلی 
محارم زنان آگاه نیستند )و از 
احتجاب  مذکور  غیراشخاص 
پای  آن طور  و  کنن(  احتراز  و 
زمین نزنن که خلخال و زیور 

پنهان پاهایشان معلوم شود

ای رسول زنان مومن را بگو تا چشم ها )از نگاه ناروا ( 
بپوشند و فروج و اندام شان را )از عمل زشت( محفوظ 
ظاهر  قهرا  آن چه  را جز  آرایش خود  و  زینت  و  دارند 
می شود بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و بردوش خود 
را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را جز برای 
شوهرانشان و پدران و پدران شوهر و پسران خود و پسران 
شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و 
زنان خود )یعنی زنان مسلمه( و کنیزان ملکی خویش و 
اتباع )خانواده که رغبت به زنان ندارند( از زن و مرد یا 
طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند ) و 
از غیر اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنن( و آن طور 
پای زمین نزنن که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم 
شود و ای اهل ایمان همه به درگاه خدا توبه کنید باشد که 

رستگار شوید )نور، 30(

ëاهل ایمان
ëپوشش فروج
ëپوشش اندام

نگاه داشتن فروج و اندام از 
عمل حرام

و آنان )اهل ایمان( که فروج و اندام شان را از عمل حرام 
نگاه می دارند )المومنون، 5(

ëازدواج
ëجفت

ëمباشرت با زنان
ëنبود مالمت

زنان  )که  جفت هاشان  بر 
عقدی آن ها باشند( یا کنیزان 
ملکی متصرفی آن ها که هیچ 
گونه مالمتی در مباشرت این 

زنان بر آن ها نیست

مگر بر جفت هاشان )که زنان عقدی آن ها باشند( یا کنیزان 
ملکی متصرفی آن ها که هیچ گونه مالمتی در مباشرت این 

زنان بر آن ها نیست )المومنون، 6(

 )ادامه( جدول 1.
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کد واحد معنای
واحد معنا فشرده شده

ëحیا
ëدعوت
ëپاداش

ëنجات یافتن

با کمال  از آن دو دختر  یکی 
حیا باز آمد

موسی هنوز لب از دعا نبسته بود دید که یکی از آن دو 
دختر با کمال حیا باز آمد و گفت پدرم از تو دعوت می کند 
تا در عوض سقایت گوسفندان ما به تو پاداشی دهد چون 
موسی نزد او رسید و شعیب از حال او پرسید به او گفت 

نترس از قوم ستمکار نجات یافتی )قصص، 25(

ëازدواج
ëزنان با ایمان
ëکنیزان مومنه

ëاهل ایمان
ëاذن مالک

ëپرداخت مهریه
ëعفیف بودن
ëزناکار نبودن

ëروابط دوستی خارج از 
حریم

ëحریم روابط
ëعمل ناپسند و زشت

ëبه رنج افتادن
ëصبر کردن

هـر کـه را وسـعت و توانایی 
آن نباشـد که زنان پارسـای با 
ایمـان را بـه زنـی گیـرد پس 
کنیـزان مومنـه کـه مالـک آن 
شـدید بـه زنـی اختیـار کنید. 
اذن  بـا  مومنـه  کنیـزان  بـا 
مالکـش ازدواج کنیـد و مهـر 
شـده  معلـوم  بدانچـه  آن هـا 
بدهیـد کنیزکانـی کـه عفیـف 
باشـند نـه زنـاکار و نـه رفیق 

دوسـتدار. و 

و هر که را وسعت و توانایی آن نباشد که زنان پارسای با 
ایمان را به زنی گیرد پس کنیزان مومنه که مالک آن شدید 
به زنی اختیار کنید خدا آگاه تر است به مراتب ایمان شما 
که شما اهل ایمان بعضی از جنس بعضی دیگر و در رتبه 
یکسانند پس با کنیزان مومنه با اذن مالکش ازدواج کنید 
و مهر آن ها بدانچه معلوم شده بدهید کنیزکانی که عفیف 
نه رفیق و دوستدار پس چون شوهر  نه زناکار و  باشند 
کردند چنانچه عمل زشتی از آن ها سر زد بر آن ها نصف 
عذاب زنان پارسای آزاد است این حکم درباره کسی است 
که بترسد مبادا به رنج افتد و اگر صبر کنید برای شما بهتر 

هست و خدا بخشنده و مهربان است )نساء، 25(

ëتسلط و حق نگهبانی مردان
ëحریم روابط

ëنفقه دادن
ëاطاعت زنان از مردان

ëجایگاه زن و مرد )زنان 
حافظ حقوق شوهران(

ëنحوه تعامل با زنان
ëموعظه کردن
ëدوری کردن

ëتنبیه کردن

و  تسلط  زنان  بر  را  مردان 
واسطه  به  است  نگهبانی  حق 
را  بعضی  خدا  که  برتری  آن 
هم  و  داشته  مقرر  بعضی  بر 
مال  از  مردان  آنکه  بواسطه 
خود به زنان نفقه می دهند پس 

زنان شایسته و مطیع آن هایند

به واسطه  بر زنان تسلط و حق نگهبانی است  مردان را 
آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم 
بواسطه آنکه مردان از مال خود به زنان نفقه می دهند پس 
زنان شایسته و مطیع آن هایند که در غیبت مردان حافظ 
حقوق شوهران باشند و آن چه را که خدا به حفظ آن امر 
فرموده نگهدارند و زنانی که از مخالفت و نافرمانی آن ها 
بیمناکید باید نخست آن ها را موعظه کنید اگر مطیع نشدند 
از خوابگاه آن ها دوری کنید باز مطیع نشدند آن ها را به 
زدن تنبیه کنید چنانچه اطاعت کردند دیگر بر آن ها حق 
هیچگونه ستم ندارید که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشان 

است )نساء، 34(

ëنوجوانی و بلوغ
ëاجازه گرفتن

ëپوشش و حجاب
ëحریم روابط

بردگان و کودکانتان که به حد 
بلوغ رسیده اند، در سه وقت از 
شما اجازه بگیرند: قبل از نماز 
هنگامی  روز،  نیم  در  صبح، 
بیرون  را  خود  لباس های  که 
می آورید و بعد از نماز عشاء 
خلوت  زمان  هنگام  سه  این 

کردن برای شماست

ای کسانی که ایمان آورده اید، باید بردگان و کودکانتان که 
به حد بلوغ رسیده اند، در سه وقت از شما اجازه بگیرند: 
قبل از نماز صبح، در نیم روز، هنگامی که لباس های خود 
را بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء این سه هنگام زمان 
خلوت کردن برای شماست. پس از آن نه بر شما اشکالی 
وارد است نه بر آن ها که بر شما وارد شوند و آمد و شد 

کنند )نور، 58(

ëنوجوانی و بلوغ
ëحریم روابط

باید  بالغ شدند،  کودکان شما 
همانند قبل، اجازه بگیرند

قبل،  همانند  باید  شدند،  بالغ  شما  کودکان  که  هنگامی 
اینگونه آیات خود را برای شما  اجازه بگیرند. خداوند 
آشکار بیان می کند و خداوند دانا و حکیم است )نور، 59(

 )ادامه( جدول 1.
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جدول 2. استخراج مؤلفه های تربيت جنسی از قرآن کریم

کد جایگزین کدهای هم دسته شده

ëتوجه به غریزه جنسی 
ëازدواج راه پاسخ دادن به 

غریزه جنسی
ëمباشرت با زنان

همسران کشتزار  زنان   -8 )همسران(  زنان   -7 همسر  با  مباشرت   -1 
جفت  -14 مباشرت  در  ثواب   -11 زنان  با  مباشرت   -10 نزدیکی   -9 
ازدواج   -24 جفت   -23 زن  آفریدن   -22 ازدواج   -  20 ازدواج   -15 
27- خلقت جفت 28- ازدواج 36- زنان مومن 47- ازدواج 48- جفت 
49 - مباشرت با زنان 55- ازدواج 56 زنان با ایمان 57 - کنیزان مومنه 

73- نحوه تعامل با زنان 

ëعفاف و حجاب
ëرعایت حریم روابط

2-جامه ستر و عفاف 32 عفاف چشم 33- پوشش فروج 34- پوشش 
اندام 37- عفاف نگاه 38- پوشش فروج 39- پوشش اندام 40- زینت 
محارم  با  روابط  حریم   -42 حریم  رعایت   -41 همسر  برای  آرایش  و 
بودن  عفیف   -61 حیاء   -51 اندام  پوشش   -46 فروج  پوشش   -45 
64- حریم روابط 69- حریم روابط 79- پوشش و حجاب 80- حریم 

روابط 82- حریم روابط

ëدوری از انحراف جنسی  3- شهوت نفس 4- گناه 21- کار ناشایست 17- مسالت از یکدیگر 
62- زناکار نبودن 63- روابط دوستی خارج از حریم 65- عمل ناشایست 

ëرعایت حدود الهی
ëحقوق زن و مرد

ëجایگاه زن و مرد در خانواده
ëروش های مواجهه با 

خطاکاری

5- حکم حرمت 6- حدود الهی 26- آیات الهی 31- ادله علم و حکمت 
43- توبه کردن 44- اهل ایمان 50 نبود مالمت 52- دعوت 53- پاداش 
مهریه  پرداخت   -60 مالک  59-اذن  ایمان  اهل   -58 یافتن  نجات   -54 
مردان  نگهبانی  و حق  تسلط  کردن 68-  افتادن 67- صبر  رنج  به   -66 
مرد  و  زن  جایگاه   -72 مردان  از  زنان  اطاعت   -71 دادن  نفقه   -70 

74- موعظه کردن 75- دوری کردن 76- تنبیه کردن 78- اجازه گرفتن

ëتولید مثل 13-خلقت انسان 16- تولید نسل 18- فرزند 19- تولید مثل 25- تولید 
نسل 

ëسالمت جسم و روان 29- آرامش 30- انس و الفت 35- سالمت جسم و روح

ëنوجوانی 77- نوجوانی و بلوغ 81- نوجوانی و بالغ شدن
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جدول 3. خالصه روند استقرایی انتزاع تم، مقوله های اصلی و زیر مقوله های تربيت جنسی  
براساس مبنای قرآنی

رمز 
)کد ها(

طبقات فرعی 
)زیر مقوله(

طبقات اصلی 
)مقوله(

تم 
اصلی

ëتوجه به غریزه جنسی؛ 
حالل بودن مباشرت با 

همسر

کسب لذت از غریزه جنسی
عدم سرکوب غریزه جنسی 

بودن غریزه جنسی  طبیعی 
در انسان؛ و توجه به آن به 

عنوان یک نیاز

آن
 قر

ظر
 من

 از
سی

جن
ت 

ربی
ت

ëازدواج؛ زنان کشتزار 
همسران؛ مباشرت با زنان

عملی خردمندانه
موجب انس و الفت

ازدواج راه طبیعی و 
پذیرفته 

پاسخ دهی به غریزه جنسی

ëثواب در مباشرت؛ جفت 
و همسر

خلق و خوی انبیاء؛ نزول رحمت 
الهی؛ سکینه و آرامش

معاشرت شایسته زن و مرد

ëعفاف چشم؛ پوشش فروج؛ 
پوشش اندام

ëسالمت جسم و روح

عفاف جوارح وجودی
حجاب جوارح وجودی

عفت و پاک دامنی 

ëرعایت حریم؛ حریم روابط 
با محارم

جایگاه فرد در نظام خانواده
خانوادگی  روابط  سالمت 

)خانواده سالم(

در  روابط  حریم  رعایت 
خانواده

ëزنا عملی ناشایست؛ پرهیز 
از گناه و شهوت پرستی

از  خارج  دوستی  روابط  نهی 
حریم؛ نکوهش آزادی جنسی و 

سایر انحرافات جنسی

دوری از انحراف جنسی

ëخلقت انسان؛ خلقت 
جفت؛ تولید مثل

بقای انسان
ضرورت جفت

تولید نسل
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2( مبنای احادیث و روایات معصومين)ع(

جدول 4. واحدهای معنا و واحد فشرده و کدهای تربيت جنسی مستخرج 
از مبنای روایات معصومين)ع(

کد واحد معنای فشرده شده واحد معنا

ëمنع رویگردانی 
از زنان

ëغریزه جنسی
ëسنت پیامبر

در  اید  شده  رویگردان  زنان  از 
حالی که من از این امر رویگردان 

نشده ام

رویگردان  زنان  از  فرمودند:»آیا  )ص(  اکرم  پیامبر 
رویگردان  امر  این  از  من  که  حالی  در  اید  شده 
روزه  را  روزها  )همه  می خورم  غذا  روز  ام،  نشده 
را عبادت  نمی گیرم( و شب میخوابم ) همه شب 
 نمی کنم( پس هر کسی از سنت من رویگردان شود 

از من نیست« )به نقل فقیهی، 1393(

ëازدواج
ëآیت محکم

ëسنت پیروی شده
ëمانوس شدن

ëنیکی
ëخردمندی

ëشتاب در ازدواج

مقبول  سنتی  و  آیتی  ازدواج 
نشان  و  شدن  مانوس  مایه  و 

خردمندی

آیتی  ازدواج  درباره  »اگر  فرمودند:  )ع(  رضا  امام 
محکم و سنتی پیروی شده هم نبود، موضوع نیکی 
به خویشاوند و مانوس شدن با بیگانه انگیزه ای بود 
و  کند  رغبت  ازدواج  به  دل،  خردمند صاحب  که 
عاقل درست اندیش، به آن بشتابد« )کلینی ، 1375 

ج، 5: 273.، طبرسی، 1365: 206(.

ëازدواج
ëسنت

ëمنع رویگردانی از 
ازدواج

ازدواج سنت پیامبر پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »ازدواج سنت من هست 
نیست«  من  از  گرداند  روی  سنت  این  از  هرکس 

)پاینده، 1364،حکمت 29، 36، 313، 1034 (

ëبنده مومن
ëعالقه به زنان 

)همسر(
ëایمان

عالقه به زنان نشانه ایمان امام صادق )ع( فرمودند: »هر چه عالقه بنده مومن 
می شود«  بیشتر  هم  او  ایمان  باشد  بیشتر  زنان  به 

)حرعاملی 1393 ق،ج 20: 24(.

ëمهرورزی به زنان
ëاخالق پیامبران

مهرورزی به زنان ویژگی پیامبر از  زنان  به  فرمودند:»مهرورزی  )ع(  صادق  امام 
ویژگی های خلقی پیامبران است«. )حر عاملی 1393 

ق،ج 20: 24(.

ëلذت
ëازدواج

لذت معاشرت با زنان امام صادق )ع( فرمودند:»هیچ لذتی در دنیا بیشتر از 
لذت زن نیست« )کلینی ،1375، ج 5: 321: به نقل 

فقیهی،1393(.

ëاهل بهشت
ëلذت آمیزش

ëلذت بردن

آمیزش و معاشرت با زن امام صادق )ع( فرمودند: اهل بهشت، از هیچ چیزی 
به اندازه آمیزش، لذت  نمی برند نه غذا و نه نوشیدنی 

)کلینی، 1375، ج 5: 321: به نقل فقیهی، 1393(.
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کد واحد معنای فشرده شده واحد معنا

ëهمسر
ëهم آغوشی

ëبیدار بودن فرزند
ëشنیدن صدا و 

نفس در هنگام 
آمیزش

ëزناکار شدن

رعایـت حریـم روابـط والدیـن 
و فرزنـدان و عدم انجـام اعمال 

جنسـی در حضـور فرزند

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: قسم به آن که جانم در 
دست اوست اگر مردی با همسرش هم آغوش شود 
و در خانه، کودکی بیدار باشد و آن ها را ببیند و صدا 
و نفس آن ها را بشنود، هیچ گاه رستگار  نمی شود 
)کلینی،  می شود  زناکار  باشد،  دختر  یا  پسر  اگر 

1375، ج 5: 500(

ëکودکان
ëآمیزش جنسی

ëزناکاری

عدم آمیزش با همسر در حضور 
کودک

زنان  با  کوکان،  برابر  در  فرمودند:  )ع(  امام صادق 
زناکاری  موجب  کار  این  که  نکنید  نزدیکی  خود 

می شود )حرعاملی ،1393ق ، ج 20: 132(
ëعورت
ëپوشش

ëحرمت عورت

پوشاندن عورت کودک را  کودک  عورت  فرمودند:  )ص(  اکرم  پیامبر 
بپوشانید چرا که حرمت عورت کودک مانند حرمت 
که  کسی  به  خداوند  و  است  بزرگسال  عورت 
عورتش را برای دیگران کشف می کند نگاه  نمی کند 

)متقی هندی، 1389 ق، ج 7: 330(
ëدختر

ëسن شش سالگی
ëنامحرم

ëحریم روابط

رعایت حریم روابط با رسیدن به 
سن بلوغ

امام علی )ع(: هنگامی که دختر به سن شش سالگی 
رسید جایز نیست که او را مرد نامحرمی ببوسد و یا 

او را فشار دهد )حرعاملی ،1393ق ، ج 20: 231(.

ëدختر
ëشش سالگی
ëحریم روابط

ëپسر
ëهفت سالگی

ëنامحرم
ëبوسیدن

با بزرگ شدن دختر و پسر حریم 
روابط با نامحرم حفظ شود 

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: وقتی دختر بچه ای به 
سن شش سالگی رسید، جایز نیست که پسر بچه، 
او را ببوسد و هنگامی که پسر از سن هفت سالگی 
ببوسد  را  او  نامحرم  زن  که  نیست  جایز  گذشت، 

)مجلسی1403، ج104: 96(.

ëهفت سالگی
ëمکان خواب

ëجدا شدن مکان 
خواب والدین

بزرگ  با  روابط  حریم  رعایت 
شدن فرزند

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: وقتی بچه به سن هفت 
سالگی می رسند باید مکان خواب آن ها از والدین 

جدا شود )متقی هندی، 1389 ق ج16: 441(.

ëازدواج
ëبچه دار شدن
ëمباهات کردن

ëفرزندان

ازدیاد  و  مثل  تولید  و  ازدواج 
فرزندان

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: ازدواج کنید و بچه دار 
شوید که من در برابر امت های دیگر به شما مباهات 
می کنم حتی به فرزندانی که سقط شوند )به نقل از 

فقیهی، 1393(.
ëطلب فرزند کردن

ëفرزند مایه روشنی 
چشم

ëخشنودی دل
ëخودداری نکردن 

از تولید مثل

اقدام به ازدواج و تولید مثل  کنید  طلب  را  فرزند  فرمودند:  )ص(  اکرم  پیامبر 
به دنبال آن بروید که فرزند مایه روشنی چشم  و 
و خشنودی دل است و از ناتوانی و تمایل به بی 

فرزندی خودداری کنید )به نقل فقیهی، 1393(.

 )ادامه( جدول 4.
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جدول 5. استخراج مؤلفه های تربيت جنسی از منظر روایات معصومين)ع(

کد جایگزین کدهای هم دسته شده

ëتوجه به غریزه جنسی
ëتوصیه اکید ازدواج

ëمباشرت با زنان
ëعالقه و مهرورزی به همسر

ازدواج  ازدواج 93-  امر  در  ازدواج 92- شتاب   -86 84-غریزه جنسی   
95- منع رویگردانی از ازدواج 97- عالقه به همسر 99- مهرورزی به زنان 

102- ازدواج 106- همسر 112- آمیزش جنسی 131- ازدواج

ëآداب آمیزش
ëعفاف و حجاب   رعایت 

حریم روابط

107- هم آغوشی 108- بیدار بورن فرزند 109- شنیدن صدای والدین در 
هنگام آمیزش 114- عورت 115- پوشش 123- حریم روابط 126- نامحرم 

127- پوشیدن 129- مکان خواب 130- جدا شدن مکان خواب والدین

ëدوری از انحراف جنسی 110- زناکار شدن 113- زناکاری

ëسنت پیامبر
ëایمان به خدا

ëاخالق جنسی

سنت   -94 شده  پیروی  سنت   -88 محکم  آیت   -87 پیامبر  85-سنت 
بهشت  اهل   -103 پیامبران  اخالق   -100 ایمان   -98 مومن  بنده   -96 

116- حرمت عورت

ëتولید مثل
ëطلب فرزند

132- بچه دار شدن 134- فرزندان 135- طلب فرزند کردن 136- فرزند 
مایه روشنی چشم 137- فرزند مایه خشنودی دل 138- خودداری نکردن 

از تولید مثل

ëکودکان
ëنوجوانی

پسر 128- هفت   -124 111- کودکان 121- دختر 122- شش سالگی 
سالگی 

جدول 6. خالصه روند استقرایی انتزاع تم، مقوله های اصلی و زیر مقوله های تربيت جنسی 
براساس مبنای روایات معصومين)ع(

رمز 
)کد ها(

طبقات فرعی 
)زیر مقوله(

طبقات اصلی 
)مقوله(

تم 
اصلی

ëغریزة حنسی؛ حالل بودن 
مباشرت با همسر

جنسی    غریزه  از  لذت  کسب 
عدم سرکوب غریزه جنسی 

توجه به غریزه جنسی

سی
جن

ت 
ربي

ت

ëازدواج امر  در  شتاب  پیامبران؛  سنت 
ازدواج

ازدواج راه طبیعی و پذیرفته 
پاسخ دهی به غریزه جنسی

ëعالقه به همسر؛ مهرورزی 
به زنان

خلق و خوی انبیاء؛ نزول رحمت 
الهی؛ سکینه و آرامش

معاشرت شایسته زن و مرد

ëعفاف چشم؛ پوشش فروج و 
اندام؛ جدا شدن اتاق خلوت و 

خواب فرزندان بالغ

خلوت  جنسی؛  آمیزش  آداب 
کردن والدین

عفت و پاک دامنی و رعایت 
حریم روابط

ëآداب زناشویی؛ اخالق جنسی پرهیز از انحراف جنسی؛ پرهیز 
از رفتار عامل زناکار شدن

توجه به سنت پیامبر 

ëطلب فرزند بقای انسان؛ سرمایه زندگی تولید نسل
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جدول 7. خالصه روند استقرایی انتزاع تم، مقوله های اصلی و زیر مقوله های تربيت جنسی 
براساس مبنای روایات معصومين)ع(

رمز 
)کد ها(

طبقات فرعی 
)زیر مقوله(

طبقات اصلی 
)مقوله(

تم 
اصلی

ëتوجه به غریزه جنسی؛ حالل 
بودن مباشرت با همسر

لذت گرایی غریزه جنسی در سایه 
کمال گرایی؛ عدم سرکوب غریزه 

جنسی 

جنسی  غریزه  بودن  طبیعی 
در انسان؛ و توجه به آن به 

عنوان یک نیاز

آن
قر

ظر 
 من

 از
سی

جن
ت 

ربي
ت

ëازدواج؛ زنان کشتزار 
همسران؛ مباشرت با زنان

عملی خردمندانه؛ موجب انس و 
الفت

ازدواج راه طبیعی و پذیرفته؛ 
پاسخ دهی به غریزه جنسی

ëثواب در مباشرت؛ جفت و 
همسر

خلق و خوی انبیاء؛ نزول رحمت 
الهی

سکینه و آرامش

معاشرت شایسته زن و مرد

ëعفاف چشم، گوش و پوست 
کالم و ...؛ پوشش فروج و 
اندام؛ سالمت فکر و روح 
؛ جدا شدن اتاق خلوت و 

خواب فرزندان بالغ

عفاف و حجاب ظاهر و جوارح 
؛ عفاف و حجاب باطنی؛ زمان و 

آداب آمیزش والدین 

عفت، حیا و پاک دامنی 

 ëرعایت حریم با غیرمحارم؛ 
حریم روابط با محارم

و  خانواده  نظام  در  فرد  جایگاه 
سالمت روابط خانوادگی؛ جایگاه 
سالمت  و  اجتماع  نظام  در  فرد 

روابط اجتماعی

در  روابط  حریم  رعایت 
خانواده و اجتماع

ëزنا عملی ناشایست؛ پرهیز از 
گناه و شهوت پرستی

از  خارج  دوستی  روابط  نهی 
حریم؛ نکوهش آزادی جنسی 

توجه به سنت پیامبر و پرهیز 
از انحراف جنسی

ëخلقت انسان؛ خلقت جفت؛ 
تولید مثل

جفت؛  ضرورت  انسان؛  بقای 
گسترش امت پیامبر

تولید نسل

مبانی  براساس  متوسطه  دوره  جنسی  تربيت  درسی  برنامه  مطلوب  الگوي  ب( 
اسالمی)آیات قرآن و روایت هاي معصومين)ع(( چگونه است؟ 

براساس مبانی نظري برنامه درسی، هرالگوي برنامه درسی جدا از موضوع آن بایستی 
عناصر اصلی چون هدف هاي برنامه درسی ) هدف هاي یادگیري(، محتوا و رئوس مطالب، 
روش هاي تدریس و اجراي برنامه درسی و روش هاي ارزشیابی را دست کم در بر داشته 
باشد. بنابراین، برنامه درسی تربیت جنسی با تأکید بر آیه هاي قرانی و روایت هاي معصومین 
نیز  نمی تواند فارغ از این عناصر اصلی برنامه درســی در نظر گرفته شود. در همین راستا 
جهت اعتباربخشــی الگوی برنامه درسی تربیت جنسی و نتیجه گیری نهایی جهت ارائه 



118

 ë سال سوم
 ë 3 شمارة
ë 8 شمارة پیاپی
ë 1397  پاییز

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

الگوی برنامه درسی، قابلیت اطمینان شبکه مضامین استخراج شده و الگوی نهایی تحقیق 
توسط 3 نفر از صاحبنظران برنامه ریزی درسی، 2 نفر متخصصان روان شناسی تربیتی، 2 نفر 
متخصصان روان شناسی یادگیری، و 2 نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم اسالمی 
مورد بررسی قرار گرفت که به عنوان نتیجه و الگوی نهایی تحقیق در ادامه ارائه می شود: 
طبق نتیجه نهایی و نظر متخصصان برای پاسخگویی به سؤال اول نتایج جداول 5 و 6 
با این توجیه که آنچه در روایات و احادیث مطرح شده است برگرفته از مبانی قرآن کریم 
است و نمی تواند جدای از آن باشد در یک دیگر ادغام گردید و به صورت زیر اصالح شد:

جدول 8. خالصه روند استقرایی انتزاع تم، مقوله های اصلی و زیر مقوله های تربيت جنسی 
براساس مبنای قرآن و روایات

رمز 
)کد ها(

طبقات فرعی 
)زیر مقوله(

طبقات اصلی 
)مقوله(

تم 
اصلی

ëتوجه به غریزه جنسی؛ حالل 
بودن مباشرت با همسر

در  جنسی  غریزه  گرایی  لذت 
سایه کمال گرایی؛ عدم سرکوب 

غریزه جنسی 

طبیعی بودن غریزه جنسی 
در انسان؛ و توجه به آن به 

عنوان یک نیاز
آن

قر
ظر 

 من
 از

سی
جن

ت 
ربي

ت
ëازدواج؛ زنان کشتزار همسران؛ 

مباشرت با زنان
انس  موجب  خردمندانه؛  عملی 

و الفت
و  طبیعی  راه  ازدواج 
به  دهی  پاسخ  پذیرفته؛ 

غریزه جنسی

ëثواب در مباشرت؛ جفت و همسر نـزول  انبیـاء؛  خـوی  و  خلـق 
الهـی رحمـت 

سکینه و آرامش

و  زن  شایسته  معاشرت 
مرد

ëعفاف چشم، گوش و پوست 
کالم و ...؛ پوشش فروج و اندام؛ 
سالمت فکر و روح ؛ جدا شدن 

اتاق خلوت و خواب فرزندان 
بالغ

عفاف و حجاب ظاهر و جوارح 
؛ عفاف و حجاب باطنی؛ زمان و 

آداب آمیزش والدین 

عفت، حیا و پاک دامنی 

  ëرعایت حریم با غیرمحارم؛ 
حریم روابط با محارم

خانواده  نظام  در  فرد  جایگاه 
خانوادگی؛  روابط  سالمت  و 
و  اجتماع  نظام  در  فرد  جایگاه 

سالمت روابط اجتماعی

در  روابط  حریم  رعایت 
خانواده و اجتماع

ëزنا عملی ناشایست؛ پرهیز از گناه 
و شهوت پرستی

از  خارج  دوستی  روابط  نهی 
حریم؛ نکوهش آزادی جنسی 

و  پیامبر  سنت  به  توجه 
پرهیز از انحراف جنسی

 ëخلقت انسان؛ خلقت جفت؛ 
تولید مثل

بقـای انسـان؛ ضـرورت جفت؛ 
گسـترش امـت پیامبر

تولید نسل
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اهداف برنامه درســی تربیت جنســی: با تأکید بر مبانی برنامه درسی و نیز انتزاع 
صورت گرفته از مبانی قرآن و روایات، مقوله های فرعی و اصلی اهداف برنامه درســی 
تربیت جنســی در جدول فوق مطرح گردید. بر این اساس اهداف کلی و اصلی برنامه 

درسی تربیت جنسی برای دوره نوجوانی به شرح زیر مطرح شد:

جدول 9. اهداف کلی برنامه درسی تربيت جنسی دوره متوسطه

مصادیق اهداف

شناخت هویت و نقش جنسی، آگاهی از نحوه تعامل شایسته با جنس مخالف، شناخت 
نقش و ماهیت ازدواج و تولید مثل، فهم نقش حیا و عفت در جامعه و روابط بین فردی شناختی

تمایل و ارزش قائل شدن به جنس مخالف؛ ارزش قائل شدن به ازدواج و تولید مثل؛ 
پاسخ شایسته دادن به غریزه جنسی و ارضای غریزه جنسی از کانال های مشروع نظیر 

ازدواج؛ توجه به عفت و نکوهش بی شرمی
عاطفی

جهت گیری رفتاری متناسب با نقش جنسیتی؛ اقدام به ازدواج با فراهم شدن زمینه های 
آن و طلب فرزند؛ رعایت حریم روابط در تعامل با جنس مخالف روانی - حرکتی

توضیح مختصر پیرامون هر یک از اهداف فوق در زیر ارایه می شود: 

ـ شناخت هویت جنسی، پذیرش آن و رفتارهای متناسب با نقش و هویت جنسی 
داشتن

در بعد شناختی تربیت جنسی توجه به توسعه ذهن و پتانسیل های شناختی مرتبط 
با مســائل و مؤلفه های تربیت جنسی مطرح می باشــد، لذا ادراک از هویت جنسی و 
نقش و کارکردهای آن در دوره نوجوانی بســیار مهم است و محتوای برنامه درسی و 
عناصر آن بایســتی در وهله اول برای ارتقای شناخت و ادراک فرد از چیستی هویت 
جنسیتی خود، جایگاه قائل شود. در بعد عاطفی توجه به موضوع یا مؤلفه در ابتدایی 
ترین ســطح و ارزش گذاری به آن مؤلفه در سطوح عالی این بعد مطرح می باشد بنابر 
این توجه به غریزه جنســی به عنوان یک پتانسیل ضروری و حیاتی و نیز ارزش قائل 
شــدن و عدم نکوهش آن بایستی در محتوای برنامه درسی مورد تأکید قرار گیرد. در 
صورتی که آگاهی های متناســب با جنس و هویت جنســی را فــرد دریافت نماید و 
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ارزش گذاری مناســبی داشته باشد می توان مطمئن شــد که جهت گیری های جنسیتی 
متناســبی در رفتارها خواهد داشــت . بنابر این با توسعه ادراکات از هویت جنسی و 
ارزشــگذاری آن فرد از انحرافات جنسی به دور خواهد ماند و رفتار متناسب با نقش 
جنسیتی را به خصوص در دوره نوجوانی که دوره شکل گیری هویت می باشد، اتخاذ 

خواهد نمود. 

ـ شناخت از جنس مخالف، ارزشگذاری برای این شناخت 
دومین هدف برنامه درســی تربیت جنسی شــناخت ماهیت، نقش و جایگاه جنس 
مخالف در یک ارتباط و تعامل شایســته و متناســب با ارزش ها و هنجارهای عرفی و 
شرعی می باشد. در دوره نوجوانی یکی از تمایالتی که بر اثر بلوغ ظاهر می شود تمایل به 
جنس مخالف است، این تمایل همراه با کشش های غریزه جنسی نیز می باشد، لذا برنامه 
درسی تربیت جنسی دوره نوجوانی بایستی توجه ویژه ای در جهت ارتقای شناخت فرد 
از ماهیت و نقش و جایگاه جنس مخالف داشته باشد. شناخت جنس مخالف، و ارزش 
قائل شدن برای او باعث می شود که نوجوان از جهت گیری های عجوالنه، ناپسند و خارج 
از ارزش های عرف و شــرع پرهیز نماید و جلوی بسیاری از انحرافات و خشونت های 
جنسی در مواجهه با جنس مخالف گرفته شود. متاسفانه به دلیل عدم توجه به این مقوله 
در برنامه درســی و مغفول بودن برنامه درسی تربیت جنسی، نه شناخت شایسته ای از 
جنس مخالف وجود دارد و نه زمینه تعامل شایسته و نه جهت گیری مناسب در فضایی 
که هر دو جنس در دوره نوجوانی حاضر می باشــند. ســؤال های بی شــماری در ذهن 
نوجــوان پیرامون جنس مخالف وجود دارد که منبع پاســخ گویی به آن ها غالباً یا گروه 
دوســتان می باشد یا مطالعات ســطحی نوجوان از منابع هدایت نشده ای چون مطالب 
موجود در محیط های مجازی و اینترنتی که هر دو آن ها کفایت الزم را در جهت ارتقای 
شناخت از جنس مخالف ندارند، بنابراین نوجوان در مواجهه با جنس مخالف  نمی تواند 
جهت گیری و تعامل شایســته و مناسبی داشته باشد و ذهن و وجود او در هنگام تعامل 
درگیر کنجکاوی ها و دغدغه در جهت پاسخ دهی به سؤال ها بی جواب مانده  می شود و 
بعضاً جهت گیری های رفتاری ناشایستی چون برانداز کردن اندام و جوارح جنسی طرف 

مقابل، تجربه اضطراب و ... را خواهد داشت.
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ـ شناخت ماهيت ازدواج، ارزش قائل شدن برای آن و مبادرت ورزیدن به آن با 
فراهم شدن شرایط

ســومین هدف قابل استنباط برای برنامه درسی تربیت جنسی درک ماهیت ازدواج، 
جایگاه آن در نظام اجتماعی و مبادرت به آن با فراهم شــدن جمیع شــرایط و جهات 
 می باشد. ازدواج به عنوان مهم ترین کانال پاسخ دهی به غریزه جنسی و نیز تجربه زندگی 
اجتماعی جدای از پدر و مادر و محارم نسبی، مورد تأکید ویژه اسالم  می باشد. بنابراین 
الزم است برنامه درســی تربیت جنسی در دوره نوجوانی اهداف و محتوای الزم برای 
پوشش دادن این موضوع را داشته باشد. یکی از مهم ترین وقایعی که در نظام اجتماعی و 
خانواده تجربه  می شود ازدواج با فردی از جنس مخالف  می باشد، لذا آموزش های قبل از 
ازدواج برای تجربه شایسته این واقعه مهم ضروری است، بسیاری از مسائل و مشکالت 
و کشــمکش هایی که زوجین بعد از ازدواج تجربه  می نمایند به دلیل عدم درک ماهیت 
این رابطه و واقعه است . ازدواج یک پیوند شناختی، عاطفی و جسمانی است و این امر 
 نمی تواند به حوادث و اتفاقات واگذار شود، امروزه متاسفانه به دلیل مغفول ماندن برنامه 
درســی تربیت جنسی بســیاری از زوجین نارضایتی هایی را تجربه  می نمایند که ریشه 
آن به فقدان تربیت صحیح جنســی باز  می گردد. بنابراین توسعه شناخت و ارزش های 
نوجوان نسبت به ازدواج و فراهم کردن سرمایه شناختی و فکری و اجتماعی الزم برای 
مبادرت ورزیدن به ازدواج به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه درســی تربیت جنسی 

مطرح  می شود.

ـ شناخت حریم روابط، حرمت قائل شدن و جهت گيری رفتاری متناسب داشتن 
در روابط اجتماعی

چهارمین هدف قابل استنباط و استخراج از مبانی قرانی و روایات برای برنامه درسی 
توسعه ادراک از حریم روابط بین فردی در خانواده و نظام اجتماعی، ارتقای ارزش های 
مرتبط با عفت در روابط و رعایت آن  می باشــد. توســعه آگاهی های فرد از مؤلفه ها و 
موقعیت های تحریک کننده غریزه جنسی و لزوم پرهیز از آن ها برای برقرای روابط سالم 
اجتماعی یک ضرورت اســت. در اسالم تأکید زیادی بر رعایت حریم ها شده است تا 

جلوی نابهنجاری های اجتماعی و نیز انحرافات جنسی گرفته شود. 
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 رئوس "محتوای برنامه درسی" تربيت جنسی دوره نوجوانی
در برنامه درسی همواره یکی از اصولی که باید رعایت شود همخوان بودن محتوای 
یادگیری با اهداف در نظر گرفته شــده  می باشد لذا براساس این اصل بایستی همخوانی 
بین اهداف و رئوس محتوای در نظر گرفته شــده وجود داشــته باشــد. در جدول زیر 
فهرســت رئوس محتوا همراه با مقوله های اصلی و فرعی آن ها مورد اشاره قرار گرفته 

است.

جدول 10.  رئوس محتوای برنامه درسی تربيت جنسی دوره متوسطه

مصادیق )مقوله های فرعی( رئوس محتوا
 )مقوله اصلی(

جنسیت و انواع آن؛ هویت جنسی و نحوه شکل گیری آن؛ غریزه جنسی )چیستی 
و ماهیت، دیدگاه سالم، سایر مکاتب، جایگاه و نقش آن و...

جنسیت 
و غریزه جنسی

غریزه جنسی، صفات و خصوصیات ثانویه جنسی، رفتارهای جنسی، احتالم، عادت 
ماهانه و...

بلوغ و غریزه 
جنسی

بهداشت  اعضاء و جوارح جنسی،  کارکردهای  با غریزه جنسی؛  مرتبط  نظریات 
جنسی

سالمت و
 بهداشت جنسی

دیدگاه اسالم و سایر مکاتب فکری پیرامون ازدواج؛ ضرورت ها و پیش نیازهای 
ازدواج )زمان، بلوغ فکری، اجتماعی، اقتصادی و... مالک های انتخاب همسر؛ آئین 

و اخالق همسرداری؛ نقش و عملکرد زوجین و خانواده
ازدواج

شرعی؛  احکام  مخالف؛  جنس  با  تعامل  فردی؛  بین  و  اجتماعی  مهارت های 
نابهنجاری ها و انحرافات جنسی )زنا، چند شوهری و...(

تعامل با 
جنس مخالف

جایگاه و نقش پدر؛ جایگاه و نقش مادر جایگاه و نقش فرزندان؛ حریم روابط در 
خانواده؛ محرم و نامحرم )احکام شرعی و اخالق اجتماعی(، روابط اجتماعی در 

اقوام و خویشان 

تعامالت 
در خانواده

تولید مثل در گیاهان و جانوران؛ فیزیولوژی سیستم تولید مثل در انسان تولید مثل

روش های آموزش برنامه درسی تربيت جنسی
روش های آموزش مصداق برنامه درســی عملیاتی یا اجرایی  می باشند و دال بر آنچه 
 که در کالس های درس اتفاق  می افتد  می باشــند. براســاس اصول برنامه ریزی درســی 
)با نگرشی سنتی و محافظه کارانه( بایستی بین اهداف و محتوای برنامه درسی قصد شده با 
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آن چه که در کالس های درس اتفاق  می افتد همخوانی خوبی وجود داشته باشد، هرچند 
برحسب نوع نظام برنامه ریزی و عوامل آموزشگاهی موجود در محیط آموزشی میزان این 
همخوانی متنوع و متفاوت  می شود و حتی برخی باور دارند که بسته به توان حرفه ای و هنر 
معلم رویکرد اجرایی  می تواند متفاوت باشد و حتی با اهداف از پیش تعیین شده همخوانی 
نداشته باشد، اما در این پژوهش براساس ساختار نظام متمرکز برنامه ریزی درسی در ایران 
این پیش فرض مد نظر قرار می گیرد که بایستی همخوانی بین برنامه درسی قصد شده و 
برنامه درسی اجرا شده وجود داشته باشد، لذا با تأکید بر همخوانی روش های پیشنهادی 
یا مستخرج از مبانی با اهداف و رئوس محتوای پیشنهاد شده، مهم ترین روش های اجرای 
برنامه درسی تربیت جنسی و روش های یاددهی - یادگیری را مي توان به دو مقوله اصلی 

روش های مستقیم و روش های غیرمستقیم تقسیم کرد. 

جدول 11. روش های آموزش برنامه درسی تربيت جنسی

مصادیق )مقوله های فرعی( نوع روش ها

روش سخنرانی؛ روش پرسش و پاسخ؛ روش تفحص گروهی؛ روش حل مساله روش های مستقیم

الگو و اخالقی بودن؛ غنی کردن اوقات فراغت؛ موعظه و اندرز؛ امر به معروف و 
نهی از منکر؛ قصه گویی و داستان روش های غیرمستقیم 

در روش های مستقیم مجری برنامه درسی اهداف و محتوای از پیش تعیین شده را 
با یکی از روش های فعال یا ســنتی تدریس و یادگیری اجرا  می نماید که ذیل این مقوله 
دو روش فعال یعنی روش تدریس تفحص گروهی و روش تدریس حل مساله پیشنهاد 
گردیده اســت. ذیل مقوله دوم که روش های غیر مستقیم  می باشد سعی  می شود فضا و 
محیط یاددهی یادگیری همراه یا غنی از محرک هایی رشد دهنده و هدایت کننده شود، 
ذیل این مقوله روش های الگو یا اسوه بودن مجری، امر به معروف و نهی از منکر و ... 
مطرح شده است. در این روش ها محتوا یا مباحث تخصصی جنسی مطرح  نمی شود اما 
شــرایط و فضای یاددهی - یادگیری آکنده از محرک های رشد دهنده و هدایت کننده 
 می شوند و معلم بیشتر نقش مربی ای را ایفا  می کند که در کنار سایر ابعاد رشد و تربیت، 

بعد تربیت جنسی را نیز مد نظر قرار  می دهد.
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الگوها و روش های ارزشيابی برنامه درسی تربيت جنسی 
ارزشــیابی همواره به عنوان یکی از عناصر اصلی برنامه درســی مطرح است. در 
واقــع در این فرایند تالش صورت می گیرد تا با جمع آوری و دســته بندی اطالعات 
میزان حصول اهداف و موثر بودن محتواهای ارائه شــده بررســی شود و انحرافات، 
کاستی ها مشخص گردد که البته همواره همراه با قضاوت و داوری درباره فرایندهای 
ذکر شده  می باشد. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که  نمی توان برای برنامه 
درســی تربیت جنسی یک روش یا رویکرد ارزشــیابی را توصیه و تجویز نمود بلکه 
با توجه به ماهیت و حساســیت موضوع، معلمان و مجریان برنامه های درسی بایستی 
تصمیم بگیرند که از چــه روش و رویکردی در ارزیابی میزان حصول اهداف برنامه 
و یا ارزشــیابی سیمای برنامه درسی تجربه شده دانش آموزان در حوزه تربیت جنسی 

استفاده نمایند. 

جدول 12.الگوها و روش های ارزشيابی برنامه درسی تربيت جنسی دوره متوسطه

روش های
ارزشيابی

مقوله های فرعی ارزشيابی 
) عناصر برنامه(

مقوله اصلی ارزشيابی 
)برنامه(

روش های کمی و کیفی ارزیابــی اهــداف قصد شــده؛ ارزیابی 
یاددهــی-  رویکردهــای  و  روش هــا 
یادگیری؛ ارزیابی محتــوای یادگیری و 
کتب تربیت جنسی و نحوه سازماندهی 
آن؛ ارزیابــی فرایند ارزشــیابی برنامه؛ 
ارزیابــی زمــان اختصاصــی؛ ارزیابی 
ســایر فعالیت ها و فرصت هــا؛ ارزیابی 
صالحیت هــای حرفــه ای معلمــان و 
مجریــان برنامه؛ ارزیابی محیط و فضای 

تربیت جنسی

ارزیابی 
کل برنامه درسی
تربیت جنسی

رویکردهای جدید  و  روش هــا 
ارزشــیابی  ماننــد  ارزشــیابی 
توصیفی، خــود گزارش دهی ... 
و روش ها و رویکردهای ســنتی 
مداد  آزمون های  مانند  ارزشیابی 

-کاغذی، شفاهی

یادگیری های دانش آموزان

ارزشیابی برنامه درسی 
تجربه شده 
تربیت جنسی
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براساس آن چه که ذکر شد دو مقوله مجزا را  می توان در ارزیابی برنامه درسی تربیت 
جنسی ذکر نمود:

1ـ  ارزیابی کل برنامه درســی قصد شده تربیت جنسی و عناصر آن که بایستی 
با روش های کمی و کیفی و پژوهشــی ایــن ارزیابی صورت گیرد به گونه ای که با انواع 
ابزارهــای و روش های جمع آوری اطالعات طراحي شــود تا ارزیابی کامل و جامع از 
برنامه درسی تربیت جنسی صورت گیرد، بنابر این براساس مبانی نظری ارزشیابی برنامه 
درســی و رویکردها معرفی شده، رویکرد ترکیبی ارزشیابی برنامه درسی تربیت جنسی 
توصیه  می شــود، که متناسب با ســطح توان و تجربه و صالحیت های حرفه ای معلم و 
مجری برنامه درســی از انواعی از روش های کمی و کیفی با رویکرد پژوهشی استفاده 

شود. 
2ـ  ارزشیابی برنامه درسی تجربه شده تربیت جنسی که تأکید بر کمیت و کیفیت 
تجارب و یادگیری های جنسی دانش آموزان و مخاطبان برنامه درسی تربیت جنسی دارد. 
در این مقوله نیز با تأکید بر اندیشه آیزنر )1994( معلم نبایستی ارزشیابی خود را محدود 
به آزمون های مداد - کاغذی و یا آزمون های شــفاهی نماید بلکه با توجه به ماهیت و 
پیچیدگی و ظرافت حوزه تربیت جنسی بایستی به مخاطبان فرصت داد و زمینه را مهیا 
نمود تا بتوانند به هر شکلی که  می توانند بازخورد الزم را داشته باشند بنابراین تأکید بر 
انعطاف پذیری در به کارگیری آزمون ها و وسیله های جمع آوری اطالعات پیرامون کمیت 
و کیفیت تجربه های تربیتی مخاطبان مورد تأکید  می باشــد. ممکن است یک نوجوان با 
ترسیم یک تصویر از سیمای بدن انسان بتواند نحوه یادگیری خود را در مبحث آناتومی 
و فیزیولوژی جنسی انسان نشان دهد ولی یک نوجوان دیگر به صورت کالمی یا نوشتن 

یک داستان و تشبیه بدن انسان به یک خودرو، ادراک خود را منعکس نماید. 
ارزیابی جامع و کامل برنامه درسی تربیت جنسی بایستی همواره مورد توجه و تأکید 
نظام آموزشی باشد به گونه ای که هم ماهیت و کمیت و کیفیت عناصر برنامه درسی قصد 
شــده و در حال اجرا ارزیابی شــود و هم برنامه درسی تجربه شده تربیت جنسی. یک 
ارزیابی همه جانبه  می تواند زمینه های اصالح هر چه بهتر برنامه مذکور را فراهم سازد. 
از آن جایی که تجربه جنسی فقط جنبه دانشی ندارد و بسیاری از تجارب جنسی جنبه 
عملکردی دارند لذا مشارکت همه جانبه نوجوان و یادگیرنده در فرایند ارزیابی، فراهم 
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کردن فضای آزاد و انعطاف پذیر، ارائه بازخورد با هر وســیله و روشــی که یادگیرنده 
ترجیح  می دهد باید مورد تأکید قرار گیرد. 

بحث و نتيجه گيری
اولین هدف اصلی این پژوهش استقراء داللت های تربیتی برنامه درسی تربیت جنسی از 
مبانی قرآن و روایات بود. در این پژوهش با این پیش فرض که مقوله های اصلی تربیت جنسی 
از منظر قرآن و روایات معصومین با روش علمی استخراج نشده است. روش استقرایی آیاتی 
که داللت یا پیامی برای تربیت جنسی داشته اند، مشخص و به عنوان واحد های معنایی مطرح 
شدند. ذیل مبنای قرآن پاسخ دهی به غریزه جنسی، معاشرت و تعامل شایسته زن و مرد ) با 
جنس مخالف(، عفت و پاک دامنی، رعایت حریم روابط در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، 
پرهیز از نابهنجاری جنسی، تولید نسل و براساس روایات معصومین نیز هفت مقوله اصلی 
شامل؛ توجه به غریزه جنسی به عنوان یک نیاز، ازدواج راه طبیعی و پذیرفته شده پاسخ دهی 
به غریزه جنسی، معاشرت و تعامل شایسته زن و مرد ) با جنس مخالف(، عفت و پاک دامنی 
و رعایت حریم روابط ،توجه به سنت پیامبر، تولید نسل استخراج گردید. این نتیجه با نتایج 
تحقیق فاکر میبدی و فاکر )1392( همخوانی دارد. آن ها در پژوهشی با عنوان تربیت جنسی 
از نگاه مفسران فریقین به این نکته اشاره کرده اند که اسالم با طبیعی خواندن خواسته های 
جنسی و مخالفت با رهبانیّت، بر محوریّت ساحت های معنوی تأکید ورزیده و ارتباط سالم 
را بسترســاز عبادت خدا خوانده است. بازکاوی تمایزهای جنسی و جنسیّتی مرد با زن و 
ارائه دســتورات عملی متناسب با آن، همچنین ارائه سازوکاری متناسب با مراحل رشد و 
رهنمودهایی الزم برای توفیق در آموزش های جنسی، از دیگر بایسته های تربیتی در مسیر 

رشد بهنجار غریزه جنسی است. 
در تبیین این بخش یافته ها باید به چند نکته مهم اشــاره نمود: غریزه و نیاز جنسی در 
اسالم پذیرفته و به آن اهمیت داده شده است. برای همین در کنار پاسخ دهی به سایر نیازهای 
بنیادین انسان، مهیا نمودن شرایط بهینه پاسخ دهی به این نیاز نیز بایستی مورد توجه قرار 
گیرد )بقره، 187 و 223(. قرآن کریم و منابع اصیل اسالمی  می تواند منبع خوبی برای تدوین 
برنامه درســی و آموزشــی و یادگیری در نظر گرفته شود. قرآن به عنوان منبعی از معارف 
الهی برای همه ابعاد وجودی رهنمودهایی دارد که بعد جنسی هم در آن مورد غفلت قرار 



طراحی چارچوب برنامه درسی 
تربیت جـنسی بر اساس مبـاني تربیت اسالمی

127

101 - 130

ë سال سوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیاپی 8
ë پاییز  1397

نگرفته است. خداوند انسان ها و همه جانداران را به صورت جفت آفرید )نساء، 1 ؛ شوری، 
11 و روم، 21( تا حیات بشر و دیگر انواع جانداران تداوم یابد و تولید نسل اتفاق بیفتد، از 
طرفی ازدواج در چارچوب نظام فقهی اسالم مورد تأکید و توصیه بوده و وسیله تکامل فرد 
و کسب آرامش و رشد، تلقی شده است، بنابراین بایستی فلسفه خلقت جفت، چرخه تولید 
نسل، ضرورت های ازدواج، به صورت شفاف در قالب اهداف و محتوای برنامه درسی برای 
دانش آموزان نوجوان تبیین شود. خداوند پتانسیل های مختلف و متفاوتی را برای زن و مرد 
قرار داده است )نساء، 34( به واسطه این تفاوت های فردی )جسمی، روانی و...( نقش های 
جنسی و جنسیتی متفاوتی برای افراد مطرح  می شود. مباشرت و معاشرت های جنسی در 
قالب ازدواج پذیرفته شــده هست و ازدواج وسیله آرامش انسان و تکمیل فرایند هدایت 
جنسیتی اوست )روم، 21  و نساء، 25(. آن جایی که ازدواج ممکن نباشد باید صبر و عفت 
پیشه کرد )نساء، 25 و نور، 30( و عفاف هم فقط عفاف جسم )حجاب ظاهر( نیست بلکه 
همه مؤلفه های جســمانی، ذهنی و روانی را باید در بر گیرد تا تضمین زندگی سالم فردی 
اتفاق بیفتد. حد و حریم روابط زن و مرد و نحوه معاشرت جنسی و اجتماعی آن ها، نحوه 
تعامل با فرزندان بالغ نیز در آیات متعدد قرآن مورد توجه قرار گرفته اســت )المومنون، 5 
و نــور،30، 58 و 59(. نه تنها قبل از ازدواج نحوه تعامل با جنس مخالف مورد توجه قرار 
گرفته بلکه حریم روابط )افراد محرم و نامحرم(، چگونگی حضور و تعامل با آن ها، زمان های 
معاشــرت و... نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. بنابر این داشتن محتواها و فرصت های 
یادگیری نحوه تعامل مطلوب با جنس مخالف و حریم روابط نیز باید در برنامه درسی تربیت 

جنسی مورد توجه قرار گیرد.
الزم به ذکر اســت که الگوی پیشــنهادی برنامه درسی تربیت جنسی با تأکید بر دوره 
نوجوانی و آموزش متوسطه تدوین شده است از تعمیم آن به دوره ابتدایی خودداری شود یا 
متناسب با شرایط مخاطبان عمل گردد. براساس پیشنهاد الگوی برنامه درسی تربیت جنسی 
به دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درســی پیشنهاد  می شود برنامه درسی تربیت جنسی را 
در دوره های مختلف تحصیلی در کنار برنامه های درســی ریاضیات و علوم و ... بگنجانند 
و از الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت جنسی به عنوان راهنمای تالیف استفاده نمایند. 
محتواهای ویژه ای با عناوین آموزش رفتار جنسی سالم به خصوص برای نوجوانان که دوره 
بلوغ را تجربه  می کنند تهیه شود، مطلوب است اولین جلسه به شناخت فیزیولوژی بدن و 
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اندام های جنسی اختصاص داده شود، همچنین جلساتی به بهداشت جنسی، هویت جنسی، 
نقش جنسی، الگویابی جنسی، تعارض جنسیتی، انحرافات و اختالالت جنسی اختصاص 
داده شود. به دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی و کارگروه های دوره متوسطه در سازمان 
و وزارت آموزش و پرورش توصیه  می شود کتاب راهنمای برنامه درسی تربیت جنسی را 
با تأکید بر مبانی قرآن و روایات معصومین )ع( تالیف و در اختیار مربیان تربیتی و مدارس 
متوسطه قرار دهند. براساس استنباط مقوله ها و مؤلفه های تربیت جنسی، به معلمان و مربیان 
تربیتی مدارس متوسطه پیشنهاد  می شود مبانی تربیت جنسی معرفی شده را همواره مطالعه 
کنند و با رویکردی پژوهشی و فکورانه، دانش، بینش و توانش خود را برای اجرای مطلوب 

برنامه درسی تربیت جنسی، مهیا نمایند.
در انجام این پژوهش محدودیت هایی نیز وجود داشــته است که  می توان از مهم ترین 
آن ها به موارد زیر اشاره کرد: در این تحقیق از مبانی برنامه درسی تربیت جنسی به طور ویژه 
مبانی دین اســالم )قرآن و روایات معصومین( مورد مطالعه قرار گرفته است و سایر مبانی 

روان شناختی و جامعه شناختی دقیق مطالعه نشده است.
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