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واکاوی جایگاه
و نقش تربیت جنسی در
دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی
سمانه قدیریانپور*          عفت عباسی**          مرجان کیان

***

چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوبی برای
آموزش آن است .روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ موردی بوده است .اطالعرسانهای
پژوهش عبارتاند از :کلیۀ کتابهای درسی دورۀ ابتدایی شامل  41کتاب و  13نفر از متخصصان
تربیت جنسی کودکان که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند از نوع مالکمحور و زنجیرهای
انتخاب شدهاند .ابزارهای پژوهش شامل فهرست تحلیل محتوا و مصاحبۀ نیمهساختاریافته بود.
صحت و استحکام دادهها با چهار معیار اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان و تأییدپذیری
بهدست آمد .یافتههای پژوهش نشان داد که کتابهای درسی ابتدایی از منظر توجه به مؤلفههای
ِ
تربیت جنسی وضعیت مطلوبی ندارند و فقط به برخی از مؤلفههای مهارتی در پایۀ ششم ابتدایی
توجه شده است و از دیگر مؤلفههای دانشی ،نگرشی و مهارتی تربیت جنسی در پایههای مختلف
غفلت شده است .متخصصان ،به علت داشــتن نقش آموزشی و پرورشی همهجانبه در راستای
ارتقا و تثبیت جایگاه مدرسه ،توجه به تربیت جنســی در این دوره را الزم دانستهاند که هدف
آن تنآگاهی ،هویتیابی ،حفظ بهداشــت و ایمنی اســت .تربیت جنسی میتواند در چارچوب
آموزشهای رسمی در سه مرحلۀ توانمندسازی خانواده ،معلمان و دانشآموزان و در آموزشهای
غیررسمی با استفاده از رســانههای آموزشی و طرح بوم مدرسه در برنامههای درسی گنجانده
شود .بر اســاس یافتهها ،به مجریان آموزشی توصیه میشود که توجه الزم را به ساحت تربیت
جنسی در برنامههای درسی دورۀ ابتدایی داشته باشند.

كليد واژهها:

تربیت جنسی ،دورۀ ابتدایی ،آموزش ،دانشآموزان ،شیوۀ کیفی

 ïتاريخ دريافت مقاله99/6/12 :

 ïتاريخ شروع بررسي.../.../... :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/5/9 :

مقالۀ مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد است.
* کارشناسی ارشد رشتۀ برنامهریزی درسی ،دانشگاه خوارزمی ،آموزگار ابتدایی ناحیۀ  3استان البرزE-mail: samaneghadirian62@gmail.com ................. .
** (نویسندۀ مسئول) استادیار گروه مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: e.abbasi@khu.ac.ir ... .
*** دانشیار گروه مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: kian@khu.ac.ir ........................................... .
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مقدمه

در پژوهش حاضر تالش شــده است جایگاه و نقش تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی واکاوی شود و
گوناگون رشــد دارد .کودکان ،از روزی که به دنیا
چارچوبی برای آموزش آن ارائه گردد .انســان مراحل
ِ
میآیند تا زمانی که به درجۀ کمال میرســند ،مراحل متوالی و بههمپیوســتهای از رشــد را پشت سر
میگذارند .این رشــد ظاهرا ً ترقی دائم و یکنواختی دارد ،اما درواقع کند و تند میشود .اگر از مرحلهای
غفلت شــود ،شاگرد برای همیشه فرصتی را از دست داده اســت و اقدامات بعدی سودمند نخواهد بود
(دبس .)1382 ،1تربیت جنســی کودکان در دنیایِ امروز مسئلۀ پراهمیتی است و نیاز آن بیشازپیش
احســاس میشــود زیرا ،با تغییر و رشــد علم ،صنعت و فناوریهای نوین ،کودکان بهسرعت به دنیای
بزرگســالی قدم میگذارند .ســن بلوغ در کودکان با ورود به دنیای فناوریهــای اطالعاتی ،اینترنت،
ماهواره و شــبکههای اجتماعی کاهش یافته اســت و در مدارس ابتدایی (دخترانه و پسرانه) شاهد بلوغ
زودرس دانشآموزان هستیم .افروز ( )1395بر این باور است که ،به علت تغییر سبک زندگی و خوراک
و همچنین اســتفاده از ابزارهای فناوری و ارتباطی و محصوالت بهداشتی ،بچههای دبستانی خیلی زود
بالغ و نوجوان میشــوند .متأسفانه ،تابوهای فرهنگی و سیاســی در کشور باعث شده است که به حوزۀ
تربیت جنسی توجه کمتری شود .با توجه به آگاهی کودکان و شرایط محیطی امروز جامعه ،الزم است
مدرســه ،خانواده و جامعه زمینۀ مناســبی را برای مواجهه با این مسئله فراهم کنند .مدرسه و خانواده
میتوانند ،ازطریق تربیت جنســی و آگاهیبخشــی به کودکان ،از آنان در برابر خطراتی که تهدیدشان
میکند مراقبت کنند تا در جامعه کمتر شاهد سوءاستفادۀ جنسی از کودکان باشیم .در سالهای گذشته
( ،)139۷-139۵سوءاستفادۀ جنسی از کودکان دبستانی (آتنا هفتساله ،2ابوالفضل یازدهساله ،3ستایش
ششساله 4و غیره) به دلیل ناآگاهی آنها و خانوادههایشان بسیار دیده شده است.
از کارکردهای نظام آموزشوپرورش رشــد کیفیت شــخصیت کودکان ،نوجوانان و جوانان اســت؛
بهعبارتدیگر ،نظام آموزشوپرورش هر کشــوری مهمترین و مؤثرترین نظام پرورش و رشــد شخصیت
کودکان ،نوجوانان و جوانان اســت .ضرورت توجه به رشــد شــخصیت آدمی و اهمیت پرورش جسمی
و ســامت تــن و پرورش قوای ذهنی و پــرورش عواطف و ذوق هنری و رشــد اخالقی و تربیت دینی
دانشآموزان موجب شده است که این ام ِر مهم از کارکردهای اساسی نظام آموزشوپرورش محسوب شود
و تربیت همهجانبۀ فرد از هدفهای عمده بهشمار رود (صافی .)1393 ،همچنین مهمترین دورۀ تحصیلی
در تمامی نظامهای آموزشوپرورش جهان دورۀ ابتدایی اســت زیرا شخصیت و رشد همهجانبۀ فرد در
این دوره بیشتر شــکل میگیرد (همان) .نقش برنامههای درسی مدارس در مدیریت رفتارهای جنسی
دانشآموزان و ارائۀ آموزشهای مناســب در این زمینه ،مورد توجه اکثر نظامهای آموزشــی بوده است
(ت ِرنبول 5و همکاران2008 ،؛ شوستر 6و همکاران .)2008 ،تربیت جنسی مانند هر تربیت اصیل دیگری
باید بجا و بهموقع انجام شود ،نه زودتر از زمانی که الزم است و نه دیرتر از آن .تربیت جنسی باید حتی
218

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی

از سالهای قبل از دبستان آغاز شود و کودک ،در هر مرحله از عمر خود ،اطالعات جامعتری دراینباره
کســب کند (فرمهینی فراهانی .)1382 ،باوجود اهمیت مسئلۀ تربیت جنسی ،تالش چندانی درزمینۀ
آموزش آن در نظام آموزشــی صورت نگرفته اســت؛ برنامۀ درسی پوچ ،7که از آن با عنوان برنامۀ درسی
خنثی یا عقیم نیز یاد میشود ،شامل آن دسته از موضوعاتی است که تدریس نشده و هر نوع مالحظهای
را در این خصوص دربرمیگیرد که چرا از این موضوعات غفلت شــده اســت (فتحی واجارگاه.)1388 ،
اهمیت برنامۀ درسی پوچ از آن سبب است که محرومیت ناشی از آن در جریان رشد دانشآموزان اثری
تعیینکننــده دارد (مهرمحمدی و همکاران .)1390 ،نتایج پژوهشهــای متعدد بر تأثیر ناکافی نقش
درسی اجراشده ـ تربیت جنسی بهعنوان برنامۀ درسی مغفول ـ
تربیت جنســی دانشآموزان در برنامۀ
ِ
داللت دارند (پازنگ1396 ،؛ ابراهیمی هرستانی1391 ،؛ نصر اصفهانی و همکاران.)1385 ،
از نکات مهم و اساسی تربیت جنسی ـ مانند دیگر ساحتهای تربیتی ـ آن است که تربیت جنسی
هنجاری و وابســته به مالکها و ارزشهای حاکم بر جامعه اســت و درواقع نــوع نگاه حاکم بر تربیت
جنســی در جامعه اســت که اهداف ،مبانی ،اصول و روشها و اصوالً نحوۀ آن را در یک جامعه تعیین
ِ
مختلف تفریطی ،افراطی و
میکند (اسالمیان و همکاران .)1394 ،با توجه به این پیشفرض ،سه دیدگاه
اعتدال درزمینۀ توجه به امور جنسی در طول تاریخ بهوجود آمده است و با توجه به هر دیدگاه ،نظریات
گوناگونی دربارۀ تربیت جنســی شکل گرفته اســت .دیدگاه تفریطی از هرگونه ارضای جنسی ممانعت
میکند و بر این باور است که با ارضای آن ،آدمی از رسیدن به کمال انسانی بازمیایستد .این نگرش به
دوران حاکمیت قانون کلیسا بر اروپا بازمیگردد .قانون کلیسا بهصورت افراطی روابط جنسی را محدود
میکرد و ارتباط جنســی عملی پلید بهشمار میآمد؛ بنابراین در این دیدگاه صحبت از آموزش جنسی
گزاف است .دیدگاه افراطی را میتوان «ولنگاری جنسی» نامید .از عوامل زمینهساز این دیدگاه میتوان
به نظریۀ فروید ،جنبش فمینیسم و نظریۀ اختالط اشاره کرد (متقیفر .)1380 ،آنان بر این باور بودند با
فراهمکردن زمینههای رهایی انسان از هر قیدوبندی ،همۀ اضطرابها و پریشانیهای فردی و اجتماعی
پایان میپذیرد ،پس باید انســان را بهمنظور ارضای کامل جنسی آزاد گذاشت .وجود چنین دیدگاهی،
زمینۀ تربیت جنسی در مدارس را ناسازگار با کرامت انسانی کرده است (محمدبیگی و همکاران.)1396 ،
دیدگاه ســوم به غریزۀ جنســی رویکرد اسالمی توجه دارد که مبتنی بر اعتدال است و افراطوتفریط در
آن مشــاهده نمیشود .دیدگاه اسالم مانند دیدگاه اول تفریطی و مانند دیدگاه دوم افراطی نیست ،بلکه
دیدگاهی متعادل دارد .غریزۀ جنســی و عمل جنســی در اســام گناه و امری شرورانه نیست (قائمی،
)1386؛ بنابراین با هدایت و آگاهی از مراحل رشد جنسی کودکان ،مؤلفههای تربیت جنسی ،و همچنین
روشها و اصول تربیت جنســی ،بهصورت مستقل و بدون دخالت هیچ سند و برنامۀ فرامرزی ،میتوان
طبق اصول و موازین اسالمی برنامهریزی کرد و با هدفِ آگاهسازی گام برداشت.
ِ
مؤلفههای متعددی در حوزۀ برنامۀ درسی تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی مطرح است که از مهمترین
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آنها میتوان به ایجاد عادات مطلوب جنســی ،کمک به شــکلگیری هویت جنسی ،مباحث مربوط به
دوران بلوغ و عالئم آن ،احکام طهارت ،احکام غسل و انواع آن ،آگاهی از ساختمان و کار اعضای جنسی
گیاهان و حیوانات اشاره کرد (فرمهینی .)1387 ،همچنین آموزشهای اولیۀ جنسی به کودکان ـ شامل
خودآگاهی جســمانی ،تفاوت «لمس امن» و «لمس ناامن» ،آموزش تفاوتهای دو جنس ،درزدن برای
ورود به اتاق ،آموزش مفهوم حریم خصوصی ،آگاهسازی کودک دربارۀ سوءاستفادۀ جنسی ـ مورد توجه
اســت .از مؤلفههای تربیت جنســی به نوجوانان میتوان به موضوعاتی چون اطالعاتی دربارۀ رشد بدن،
نحوۀ بلوغ و مراحل آن ،رفتارهای جنســی و برقراری ارتباط سالم توجه کرد (تبریزی و ترابی.)1396 ،
اعتمادیزاده و نوری ( )1397دیگر موضوعها و مسائل درزمینۀ جنسیت و مسائل جنسی را ،که باید در
برنامۀ تربیت جنسی دورۀ ابتدایی به آن توجه کرد ،به این شرح بیان میکنند« :ویژگیهای دوست خوب،
نقشها و مسئولیتهای خاص دختران و پسران ،شیوههای بیان دوستی و عشق ورزیدن و محبتکردن
به افراد دیگر ،ویژگی روابط ســالم و ناسالم ،تجاوز و سوءاستفادۀ جنسی ،چرایی و چگونگی بلوغ ،حریم
خصوصی ،تفاوتها و شــباهتهای الگوی رشد در بین پسران و دختران ،نحوۀ تشکیل و رشد جنین در
بدن مادر ،بخشهای محرمانه و خصوصی بدن انسان ،نحوۀ کارکرد اندامهای تولیدمثل در انسان ،اشخاص
مورد اعتماد برای هر فرد ،مزایا و معایب شبکههای اجتماعی ،ارزشها و ضد ارزشها ».همچنین ازجمله
عناوین آموزشی دیگری که رزاقی ( )1390در برنامۀ تربیت جنسی و آموزشهای مداخلهگرانه استفاده
کرده است باید به خویشتنداری و وفاداری ،مهارت نهگفتن و ابراز وجود ،آموزش دربارۀ بلوغ ،مهارتهای
دوســتیابی ،واکنشهای روانی به موضوعات جنسی ،مهارتهای زندگی ،و آشنایی با رفتارهای پرخطر
اشاره کرد.
برای بهکارگیری و آموزش مؤلفههای تربیت جنســی روشهای گوناگونی پیشــنهاد شــده است.
شــیوههای یاددهی ـ یادگیری در بین عناصر برنامۀ درســی از جایگاه مناسبی برخوردار است .یکی از
دالیل آن این است که اجرای برنامههای درسی به راهبردهای تدریس وابسته است .انتخاب راهبردهای
تدریس به عوامل گوناگونی بســتگی دارد ،ازجمله موضوع درس ،هدفهای آموزشــی ،تجربۀ فراگیران،
تجربۀ معلم ،امکانات آموزشی و زمان (شعبانی.)1382 ،
روشهای زیر با مبانی اخالقی در خصوص تربیت جنسی ذکرشده مرتبط است و نظامهای آموزشی
در حکم روشهای یاددهی ـ یادگیری از آن استفاده میکنند .ازجملۀ این روشها ،پرسش و پاسخ ،روش
اندرزگویی ،روش آموزش مستقیم (تشویق و تنبیه) ،روش دعوت به مشورت و تعمق ،روش سیروسیاحت
در طبیعت ،روش تذکر و یادآوری ،روش عبرتآموزی ،روش گفتوگو ،روش قصهگویی و تمثیل ،روش
دعا و نیایش ،روش موعظه و پندواندرز ،روش صبوریکردن ،روشهای پرورش هویت جنســی کودکان،
روش غنیسازی اوقات فراغت ،روش اســوهگزینی ،روش تربیت جنسی دختران و پسران ازطریق افراد
همجنس ،بیان داســتانها و قصص و سرگذشتها بهصورت غیرمستقیم و تقویت حیاست (محمدبیگی
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و همکاران.)1396 ،
8
دربــارۀ موضوع پژوهش حاضر ،مطالعاتی در خارج از ایران انجام شــده اســت .برای مثال چلیک
( )2018در پژوهشــی با عنوان «آیا ناتوانی در آموزش جنســی میتواند دلیل سوءاســتفادۀ جنسی از
کودکان باشــد؟» ،که در اســتان ارگری ترکیه انجام داد ،به این نتیجه دســت یافت که  91درصد از
شرکتکنندگان آموزش جنسی را برای کودکان دبستانی بسیار مناسب میدانند و این موضوع از آنها
در برابر سوءاستفادۀ جنسی محافظت میکند .آکورا 9و همکاران ( )2018نیز با مطالعۀ ادراکات نوجوانان
ابتدایی روســتایی اوگاندا به این نتیجه دست یافتند که
و معلمان در حوزۀ تربیت جنســی در مدارس
ِ
نوجوانان از تربیت جنســی در مدرسه بهرهمند شدهاند ،اما اجرای برنامهها با عوامل فیزیکی و محیطی
10
مانند مشــکالت در سطوح ملی ،نهادی ،اجتماعی ،خانواده و فردی تضعیف شده است .کپینگا و هیرا
( )2015در پژوهشی با عنوان «درک دانشآموزان ،آموزش جنسی و بهداشت باروری در مدارس ابتدایی
تانزانیا» دریافتند که اکثریت معلمان و دانشآموزان ،آموزش جنسی و بهداشت باروری را بهمنزلۀ امری
مهم برای یادگیری در مدارس ابتدایی در نظر گرفتهاند .معلمان معتقد بودند آموزش جنسی و بهداشت
باروری برای ســامتی دانشآموزان  10تا 14ساله مناسب است .این مطالعه توصیه میکند که مدارس
باید دانشآموزان را از اهمیت آموزش جنسی و بهداشت باروری در مدارس ابتدایی مطلع کنند.
مطالعات گوناگونی نیز در ایران انجام شده است که ضرورت هرچه بیشتر تربیت جنسی در برنامههای
درســی را مشخص میکند .یزدانی و سهرابی شگفتی ( )1397در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش
تربیت جنســی بر هویت جنسی و عزتنفس جنسی کودکان  ۱۱-7ســال شهر شیراز» به این نتیجه
دست یافتند که آموزش تربیت جنسی بر هویت جنسی و عزتنفس جنسی کودکان  7تا  11سال تأثیر
معناداری داشــته اســت .پازنگ ( )1396نیز در پژوهش خود با عنوان «امکانسنجی کاربرد مؤلفههای
تربیت جنســی در برنامههای درسی دورۀ ابتدایی :تربیت جنسی بهعنوان برنامۀ درسی مغفول» ،به این
نتیجه دســت یافت که مؤلفههای تربیت جنســی در برنامههای در حال اجرا وضعیت مطلوبی ندارند و
در حالت کلی ،معلمان و والدین کاربرد مؤلفههای جنســی را بسیار ضروری ارزیابی کردهاند و خواستار
حضور و آموزش این مؤلفه در برنامههای درســی هســتند .عابدینی و همکاران ( )1395در پژوهشی با
عنوان «مطالعۀ کیفی تجارب مادران از آموزش مســائل جنســی به دختران نوجوان ،با تأکید بر عوامل
فرهنگی» ،نشــان دادند که در خصوص آموزش مسائل جنسی در خانوادهها ،همچنان به علت فرهنگ
عرفی جامعه و خانوادهها با برخی جوانب آموزش جنســی بااحتیاط برخورد میشــود و مادران در این
ِ
حیطه احســاس بیکفایتی میکنند .یاری دهنوی و ابراهیمی شاهآبادی ( )1395در پژوهشی با عنوان
«پدیدارشناسی تربیت جنســی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطۀ شهر کرمان» به این
نتیجه دست یافتند که دو عنصر مهم «عاملنبودن متصدیان تربیت به اصول اخالق جنسی» و «ضعف
شــدید در میزان آگاهی آنها از نحوۀ تحقق تربیت جنســی» از دالیل نامطلوببودن تربیت جنسی در
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جامعه اســت .این عملکرد نامناســب باعث شده است که متربیان به علت فقدان آگاهی الزم به انتخاب
الگوهای نامناســب ،انجامدادن رفتارهای پرخطر ،کسب اطالعات ازطریق افراد ناآگاه ،کتب و فیلمهای
نامناســب و تقلید و تأثیرپذیری از افراد متفاوت و دوســتان خود روی آورند .کدخدا و پورقوی ()1394
در پژوهش خود با عنوان «بررســی نقش آموزشوپرورش و لزوم آمادهسازی معلمان در تربیت جنسی
کودکان دبستانی و ارائۀ پیشنهادهایی در این مورد» به این نکته اشاره کردند که معلمان به علت داشتن
رابطۀ عاطفی همیشگی و انکارناپذیر با دانشآموز ،بهویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی ،توانایی بالقوهای
برای تبدیلشدن به منبعی قابلاعتماد بهمنظور ارائۀ اطالعات و تربیت جنسی به کودکان و پایگاهی امن
برای کودکان آسیبدیده هستند .ابوالقاسمی و همکاران ( )1389نیز در پژوهشی با عنوان «تبیین تربیت
جنسی دانشآموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی» گزارش کردند که مشارکت جدی
مدارس در ارائۀ آموزشهای جنسی ضروری است .برای طراحی و اجرای چنین برنامههایی ،سیاستهای
سازمانی ،درک عمیق از بستر فرهنگی مدرسه و خانواده ،شناسایی عوامل پیشبرنده و موانع الزامی است.
بــا توجه به آنچه بیان شــد ،مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنســی در دورۀ
ابتدایــی و ارائۀ چارچوبی برای آموزش انجام شــده اســت .انتظار میرود با انجــامدادن این مطالعه و
مشخصشــدن جایگاه و نقش تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی ،راهکارهایی برای برنامهریزان درسی و
متصدیان آموزشوپرورش در راستای عملیاتیکردن سند تحول بنیادین ارائه شود .بدینترتیب پژوهشگر
برای دستیابی به هدف پژوهش پرسشهای زیر را بررسی میکند:
 .1وضعیت موجود تربیت جنسی در کتابهای درسی ابتدایی چگونه است؟
 .2جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی چیست؟
 .3اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی کداماند؟
 .4چه چارچوبی برای آموزش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ارائه میشود؟

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،کاربردی و از حیث رویکرد پژوهش کیفی اســت .در این مطالعه از
دو روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ موردی در کنار هم اســتفاده شده است .پژوهشگر در پاسخ به
ســؤال اول پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،کتابهای دورۀ ابتدایی را از منظر توجه
به مفاهیم و مؤلفههای تربیت جنســی با هدف تعیین وضعیت موجود ،بررسی کرده و در پاسخدهی به
ســؤالهای دوم تا چهارم پژوهش ،از روش مطالعۀ موردی بهره برده اســت .در پژوهش حاضر ،جامعۀ
پژوهش متشکل از دو دسته است:
الف) تمامی کتابهای درسی پایههای اول تا ششم دورۀ ابتدایی سال تحصیلی 139۹-139۸؛
ب) متخصصان و کارشناسانی که در حوزۀ تربیت جنسی کودکان فعالاند.
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اطالعرســانهای پژوهش در بخش اول ،کلیۀ کتابهای درسی پایههای اول تا ششم ابتدایی سال
تحصیلی  139۹-۱۳۹۸که شــامل کتابهای قرآن ،فارسی خوانداری ،فارسی نوشتاری ،ریاضی ،علوم،
هدیههای آســمانی ،مطالعات اجتماعی ،تفکر و پژوهش و کار و فناوری اســت و درمجموع  41کتاب
درسی بهمنزلۀ نمونه در نظر گرفته شد .در بخش دوم ،اطالعرسانهای پژوهش  ۱۳نفر از متخصصان و
کارشناســانی بودند که در حوزۀ تربیت جنسی کودکان ،کارگاه و همایش برگزار کردهاند یا تألیفاتی در
حوزۀ تربیت جنســی کودکان دارند .افراد در این بخش به روش نمونهگیریِ هدفمند از نوع مالکمحور
و زنجیرهای 11در این پژوهش شــرکت کردند؛ بنابراین در ابتدای پژوهش ،با افرادی مصاحبه شــد که
مالکهای مدنظر را داشتند و سپس آنها ،افراد دیگری را معرفی کردند که مالکهای مدنظر را در این
زمینه داشتند .ابتدا تعداد افراد اندک بود ،اما در فرایند پژوهش تعداد نمونهها تا حد اشباع ادامه یافت.
ویژگی متخصصان در جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
کد

جنسیت

رشتۀ تحصیلی

میزان تحصیالت

سابقۀ فعالیت

1

مرد

روانشناسی

دکتری

10

2

مرد

روانشناسی

دکتری

12

3

مرد

روانشناسی

دکتری

14

4

مرد

فلسفۀ تعلیموتربیت

دکتری

8

5

مرد

فلسفۀ تعلیموتربیت

دکتری

17

6

زن

فلسفۀ تعلیموتربیت

دانشجوی دکتری

6

7

زن

برنامهریزی درسی

دانشجوی دکتری

5

8

زن

برنامهریزی درسی

کارشناسی ارشد

4

9

زن

برنامهریزی درسی

دکتری

5

10

زن

برنامهریزی درسی

دکتری

3

11

زن

روانشناسی

دکتری

15

12

زن

روانشناسی

کارشناسی ارشد

12

13

زن

علوم تربیتی

لیسانس

8
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ابزارهای پژوهش شــامل فهرست تحلیل محتوا به شــیوۀ کیفی و مصاحبۀ نیمهساختاریافته است.
برای تحلیل محتوای کتابهای درسی ،پژوهشگر با مطالعۀ پژوهشهای گذشته درزمینۀ تربیت جنسی
کــودکان و کتابهایی در این حوزه و همچنین یافتههای مصاحبه با متخصصان ،ابتدا مؤلفههای تربیت
جنسی را اخذ کرد .سپس ،فهرست تحلیل محتوا را با توجه به آن تدوین کرد و با استفاده از آن فهرست
به بررســی خطبهخط متون کتابها ،تصاویر و جزئیات آن و فعالیتهای کتابهای درســی پرداخت.
ِ
فهرست طراحیشــده برای بازبینی در جدول  2قرار گرفته است .برای سؤالهای دیگر ،شیوۀ مصاحبۀ
نیمهساختاریافته ،بهمنزلۀ ابزار ،انتخاب شد.
در این پژوهش ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی برای کتابهای درسی
و متن مصاحبهها اســتفاده شده اســت .ســه مرحلۀ اصلی در فرایند اجرای تحلیل محتوای کیفی
عبارتاند از :آمادهشــدن برای تحلیل ،ســازماندهی و گزارش نتایج .پژوهشگر در مرحلۀ آمادگی،
ابتدا مســئلۀ پژوهش را ـ که همانا بررســی جایگاه و نقش برنامۀ درســی در دورۀ ابتدایی است ـ
تعیین کرد و با توجه به آن ،ســؤالهای پژوهش را طراحی و متغیرهای پژوهش را مشــخص کرد.
در مرحلۀ ســازماندهی ،برای تجزیهوتحلیل کتابهای درســی و متن مصاحبهها از گام کدگذاری
اســتفاده شده است ،بدین صورت که اشــتراکات کدگذاری شدند و درنتیجه با پیوند و ارتباط آنها
مقولهها و زیرمقولهها ایجاد شــدند .در مرحلۀ آخر ،نتایج یافتهها توصیف و تفســیر شــد .صحت و
اســتحکام دادهها با نظارت اســتاد راهنما و ازطریق چهار معیار اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت
اطمینان و تأییدپذیری بهدست آمد.

یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،یافتهها شــامل دو بخش اســت .در بخش اول ،نتایــج یافتههای تحلیل محتوای
کتابهای درسی دورۀ ابتدایی در جداول  3تا  6آمده و در بخش دوم ،نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها
در جداول  7تا  9ارائه شده است.
پاسخ به پرسش اول :وضعیت موجود تربیت جنسی در کتابهای درسی ابتدایی چگونه است؟
جدول  2فهرســت استفادهشــده برای تحلیل محتوا را نشــان میدهد .پژوهشگر پس از مطالعۀ
کتابهای درسی دورۀ ابتدایی و با توجه به فهرست ،به تحلیل این دروس پرداخته و وضعیت موجود
را با توجه به آن در کتابهای دورۀ ابتدایی بررســی کرده و برای هر پایۀ تحصیلی جدول جداگانهای
ترســیم کرده است که در صفحات بعد آورده شــدهاند .در صورت وجود مؤلفههای تربیت جنسی در
دروس ،شــواهدی از آن بیان شده ،در غیر این صورت در قســمت شواهد «هیچ موردی یافت نشد»
آمده است.
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جدول  .2فهرست ارزیابی مفاهیم و مؤلفههای تربیت جنسی کودکان در کتابهای دورۀ ابتدایی
مؤلفههای دانشی

مؤلفههای نگرشی

مؤلفههای مهارتی

1

خودآگاهی جسمانی

کمک به شکلگیری هویت جنسی

ایجاد عادات مطلوب جنسی

2

اطالعات دربارۀ رشد بدن

شــناخت شــأن و احیای شخصیت
معنوی خویش

احکام طهارت

3

آموزش مفهوم حریم خصوصی

متوجهکردن فرد به عــزت و کرامت
انسانی خویش

احکام غسل و انواع آن

3

نحوۀ تشــکیل و رشد جنین در بدن
مادر

پرورش پاکدامنی و عفت

تفاوت «لمس امن» و «لمس ناامن»

4

تفاوتها و شــباهتهای الگوی رشد
بین پسران و دختران

خویشتنداری و وفاداری

درزدن برای ورود به اتاق

5

آگاهــی از ســاختمان و کار اعضای
جنسی گیاهان و حیوانات

ارزشها و ضدارزشها

نحوۀ استفادۀ مناسب از اوقات فراغت

6

نحوۀ کارکرد اندامهای تولیدمثل
در انسان

توجه به ابعاد روحانی و معنوی مسائل
جنسی

روشهای محافظــت از خود در برابر
انواع سوءاستفادههای جنسی

7

چرایی و چگونگی بلوغ

درک ارزش وجودی خویش بهعنوان
فردی در جنسیت خاص

شیوههای بیان دوستی و عشقورزیدن
و محبتکردن به افراد دیگر

8

احکام شرعی دوران بلوغ

اعطای بینــش به افــراد در برقراری
رابطه بــا دیگران مبتنی بــر اراده و
اختیار

نقشهــا و مســئولیتهای خــاص
دختران و پسران

9

آموزش تفاوتهای دو جنس

درک احساس حضور در برابر خدا

مهارت نهگفتن و ابراز وجود

10

ویژگی روابط سالم و ناسالم

درک جایگاه حریم در روابط دختر
و پسر

مهارتهای دوستیابی

11

آشنایی با رفتارهای پرخطر

مهارتهای زندگی

12

اشخاص مورد اعتماد برای هر فرد

برقراری ارتباط سالم

13

آگاهســازی کودک از سوءاســتفادۀ
جنسی

14

مزایا و معایب شبکههای اجتماعی

15

معیارهای انتخاب دوست
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جدول  .3تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ اول ابتدایی
عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

آموزش قرآن

-

-

فارسی

حریم
خصوصی

شواهد
هیچ موردی یافت نشد
 علی و معصومه بچههای باادب و پاکیزهای هســتند .آنها همیشــه به دیگران
ســام میکنند و وقتی میخواهند به جایی وارد شوند ،اول در میزنند .برای
استفاده از وسایل دیگران ،از آنها اجازه میگیرند (صفحۀ .)88

نگارش فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علومتجربی

رشد

رشد جانوران

 جانوران رشد میکنند  -چرخۀ تبدیل تخممرغ به جوجه ( -تصویر صفحۀ .)31

در کتاب فارسی پایۀ اول ابتدایی ،به یک جمله بسنده شده است که آن جمله نیز هدف تربیت جنسی
نداشته است و همچنین یک تصویر از چرخۀ تبدیل تخممرغ به جوجه در کتاب علومتجربی آورده شده است
که فاقد هرگونه توضیحی در خصوص تولیدمثل در حیوانات است و هدف آن نشاندادن رشد است (جدول.)3
جدول  .4تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ دوم ابتدایی
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عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

آموزش قرآن

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

نگارش فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علوم

رشد

هدیههای
آسمانی

-

 ëشمارة 79
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 ëپاییز 1400

شواهد

رشد گیاهان

 از رشــد یک گیــاه دانه به وجود میآید .این گیاه نیــز میتواند دوباره
دانه تولید کند .باد ،آب ،جانوران و انسان به پراکندهشدن دانهها کمک
میکنند .دانه درون خاک کاشــته میشود و رشد میکند (سرگذشت
دانه ،صفحۀ .)67

رشد جانوران

 رشد قورباغه و الکپشت مرحلهبهمرحله ( تصویر صفحۀ .)75

رشد انسان

 پرداختن به رشد وزن و قد کودک و رشد دندان (صفحۀ .)78

-

هیچ موردی یافت نشد
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.در کتابهای پایۀ دوم ابتدایی ،فقط میتوان به کتاب علومتجربی اشــاره کرد که بهصورت گذرا و
ســطحی به مسئلۀ رشــد در گیاهان و جانوران پرداخته است بهطوریکه هیچگونه آگاهی از ساختمان
و کار اعضای جنســی حیوانات و گیاهان به دانشآموزان داده نشده و رشد انسان و حیوانات را از منظر
غیرجنسی بیان کرده است (جدول .)4
جدول  .5تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ سوم ابتدایی
شواهد

عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

آموزش قرآن

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

نگارش

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علوم

رشد

رشد جانوران

چرخۀ رشد ماهیها و رشد بچه قورباغه (تصویر صفحۀ 94و )95
مار و عقــاب هر دو تخم میگذارند .معموالً روی تخمهایشــان
میخوابند (صفحۀ .)101

هدیههای آسمانی

ارزشها و
ضدارزشها

حجاب و عفاف

خداوند از شما دخترهای نازنین خواسته که وقتی به سن تکلیف
رسیدید ،در برابر نامحرمان خودتان را بپوشانید و باحجاب باشید
(صفحۀ .)67
دختران واجب اســت تمام بدن و موی ســر خود را از نامحرمان
بپوشــانند .کسانی مثل پدربزرگ ،پدر ،عمو ،دایی محرم نامیده
میشــوند ،یعنی الزم نیســت در برابر آنها موی ســر خود را
بپوشــانیم .اما بقیۀ مردها مثل شوهرخواهر ،پسرعمو ،پسردایی
و غیره برای دختران نامحرماند (صفحۀ .)68

مطالعات اجتماعی

حریم خصوصی

هرگز بــا افراد غریبه صحبت نکنیــم ،از آنها چیزی نگیریم یا
همراه آنها نرویم (صفحۀ .)70

در کتاب علومتجربی پایۀ ســوم نیز همانند علوم دوم ،در یک تصویر چرخۀ رشــد ماهی و قورباغه
را ترســیم کرده و به یک جملۀ «پستانداران بچه میزایند و به آنها شیر میدهند» بسنده کرده است.
همچنیــن در کتاب مطالعات اجتماعی به مقولۀ حریم خصوصی برای محافظــت از خود در برابر افراد
غریبه پرداخته شده است و دیگر مقوالت مهارتی تربیت جنسی نادیده گرفته شدهاند .در کتاب درسی
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هدیههای آسمانی فقط به زیرمقولۀ حجاب و عفاف از مقولۀ ارزشها و ضدارزشها اشاره شده است و به
دیگر ارزشها ،مانند درک احســاس حضور در برابر خدا ،درک ارزش وجودی خویش بهمنزلۀ فردی در
آموزان دختر در
جنســیت خاص ،پرورش پاکدامنی و عفاف ،اشاره نشده است .با توجه به اینکه دانش
ِ
پایۀ سوم ابتدایی به سن تکلیف شرعی میرسند ،این فرصتی است برای اینکه به تربیت جنسی مناسب
سن آنها پرداخته شود (جدول .)5
و درخور ِ



تحلیل محتوای کتابهای پایۀ چهارم ابتدایی
در تحلیل کتابهای درســی چهارم ابتدایی ،به مؤلفههای تربیت جنســی ـ با توجه به فهرســت ـ
آموزان  9تا  10سال را دربرمیگیرد
کوچکترین اشارهای نشده اســت .با توجه به اینکه این پایه دانش
ِ
و دانشآموزان دختر در این سن درکی از دوران پیش از بلوغ پیدا میکنند ،ضرورت ایجاب میکند که
دانشآموزان خودآگاهی جنسی کسب کنند و با مباحث بلوغ و عالئم آن ،چیستی ،چرایی و نحوۀ بلوغ
و مراحل آن آشــنا شوند .همچنین شکلگیری نگرش مثبت دربارۀ تغییرات فیزیکی و نشاندادن بلوغ
بهمنزلۀ شــگفتی در بدن زنان و کســب ارزشهای وجودی خود ،موجبات رضایتمندی از جنسیت را
فراهم میکند .این در حالی است که در کتاب علوم چهارم ،دو درس به بدن انسان اختصاص یافته ،اما
کوچکترین اشارهای به اندامهای جنسی و کارکرد آنها و رشد و نمو انسان نشده است.



تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ پنجم ابتدایی
در هیچیک از کتابهای درســی پایۀ پنجم ،بهجز مطالعات اجتماعی ،به مؤلفههای تربیت جنسی
اشارهای نشده است .در کتاب مطالعات اجتماعی نیز به مؤلفۀ حریم خصوصی ،آنهم فقط با یک تعریف
از چیســتی حریم خصوصی و یک جمله در فعالیت ،پرداخته شــده است که حتی بُعد دانشی آن را نیز
بهصورت کامل و دقیق بیان نکرده اســت تا دانشآموز متوجه شود که در اینجا حریم خصوصی جنسی
مدنظر اســت و باید از خود مراقبت کند .در کتاب هدیههای آســمانی پنجم ،به غســلهای ترتیبی و
ارتماسی اشاره شده ،اما از کاربرد این غسلها در زندگی روزانه و نام آنها سخنی به میان نیاورده است.
با توجه به بلوغ زودرس جنسی در جوامع امروزی ،دانشآموزان باید دربارۀ آن آگاه باشند و احکام شرعی
مانند انواع غسل ،غسل حیض و غسل جنابت و دیگر وظایف شرعی را بهصورت کامل بیاموزند .همچنین
برای آموزش این موضوع باید پیشزمینۀ آن ،یعنی عادت ماهیانه در دختران و احتالم در پسران کام ً
ال
واضح و مشــخص ،به آنها آموزش داده شــود که این نیز مستلزم کسب خودآگاهی جنسی ،آگاهی از
نحوۀ کارکردن اندامهای جنسی در انسان ،درک تفاوتها و شباهتهای الگوی رشد در میان دختران و
پسران است.
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جدول  .6تحلیل محتوای کتابهای درسی پایۀ ششم ابتدایی
عنوان کتابها

مقوله

زیرمقوله

شواهد

آموزش قرآن

ارزشها و ضدارزشها

حجاب و عفاف

ای پیامبر به همســرانت و دخترانت و زنــان مؤمن بگو که با
چادر یا پوشش بلند ،خود را بپوشانند (تمرین  3صفحۀ .)19

فارسی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

نگارش

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

ریاضی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

علوم

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

هدیههای آسمانی

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

مهارت دوستیابی

ویژگیهای
دوست خوب

اگرچه دوســت خوب مایۀ آرامش انســان اســت ،با هرکس
نمیتوان دوســتی کــرد و همۀ افراد برای دوســتی و رفاقت
شایستگی ندارند (صفحۀ )10

روابط سالم و ناسالم

مهارت
«نهگفتن»

وقتی کسی از شما چیزی یا کاری را میخواهد که به نظر شما
نادرست اســت باید قاطعانه و محکم «نه» بگویید .از نهگفتن
خجالت نکشید ،اما سعی کنید محترمانه «نه» بگویید .اگر الزم
دانستید ،علت «نه»گفتن خودتان را هم بگویید (صفحۀ .)14

اشخاص مورد
اعتماد برای
هر فرد

درمورد مســائل زندگی و تصمیمگیریهای مهم خودمان باید
با بزرگترها مانند پدر و مادر ،معلم و مشاور مدرسه مشورت
کنیم (صفحۀ .)20

مطالعات
اجتماعی

برنامۀ روزانه متعادل درس ( 13صفحۀ .)66
برنامهریزی برای اوقات فراغت درس ( 14صفحۀ .)69

نحوۀ استفادۀ مناسب از
اوقات فراغت
کار و فناوری

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

تفکر و پژوهش

-

-

هیچ موردی یافت نشد.

در میان کتابهای درســی پایۀ ششــم ،کتاب مطالعات اجتماعی به سه مقولۀ مهارت دوستیابی،
روابط ســالم و ناســالم ،جرئتورزی و نحوۀ مناسب استفاده از اوقات فراغت ،بهصورت ناکافی و سطحی
پرداخته اســت .در دیگر کتابهای درسی ،باوجود حساسیت این پایۀ تحصیلی ،به تربیت جنسی و نیاز
دانشآموزان در این زمینه توجهی نشده است (جدول .)6
پاسخ به پرسش دوم« :جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی چیست؟»
در این بخش ،یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبههای انجامشده با متخصصان ارائه میشود .یافتهها
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در این بخش ،مقولههایی هستند که به مفاهیم مرتبط با سؤالهای پژوهش اختصاص داده شدهاند .در
تحلیل یافتههای حاصل ازنظر متخصصان دربارۀ جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،سه مقولۀ
زیر بهدست آمده است (جدول .)7
جدول  .7جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی
مقوله

زیرمقوله

شواهد

آموزشی

آموزش جنســی در دورۀ ابتدایی یعنی آشنایی با خود ،خلق ،خالق ازطریق اطالعاتی که به
عقل داده میشود .دانشآموز با شناخت بدن خود و ذات و فطرت خود به عظمت خالق آگاه
میشود و همچنین بهتر با افراد دیگر ارتباط برقرار میکند (کد .)13
اطالعــات و آگاهیهایی که مــا در اختیار دانشآموزان  6تا  12ســال قرار میدهیم جنبۀ
آوردن زودهنگام کودکان به فعالیتهای
پیشــگیرانه دارد؛ یعنی ،با دادن اطالعــات از روی
ِ
جنسی جلوگیری میکنیم (کد .)7

پرورشی

تربیت جنســی ،یعنی آموزشوپرورش جنسی کودک باهم .یکی بدون دیگری ناقص است.
آموزش بدون تربیت و تربیت بدون آموزش کامل نخواهد بود (کد  8و .)5
تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی یعنی مهارت تعامل بین خانواده ـ کودک ،مدرسه ـ خانواده
و مدرسه ـ کودک (کد .)1

نقش فرهنگی

با توجه به عصر حاضر ،که به عصر رســانه شهرت یافته ،باید فرهنگ جنسی جامعۀ خود را
بسازیم و تصویری منسجم برای کودکان ترسیم کنیم تا آنها با فقدان فرهنگی مواجه نشوند
و با توجه به رسانههای متفاوت ،به انحراف کشیده نشوند (کد .)2

نقش اقتصادی

تربیت ازطریق رســانههای بیگانه برای جامعه هزینهدار است ،هم اقتصادی و هم اجتماعی.
درنتیجه ،ما در مدارس باید خود رســانۀ مستقل باشیم تا کودکانمان را تحت تربیت ملی و
بومی قرار دهیم (کد .)8 ،3 ،13

نقش اجتماعی

تربیت جنسی موجب کسب مهارتهای زندگی در بزرگسالی میشود و قدرت تصمیمگیری
و حل مسئله در مراحل بعدی زندگی را ارتقا میبخشد (کد .)10

رسانۀ موثق

تربیت جنسی ازطریق مدرسه در حکم منبعی موثق و مورد اعتماد خانوادهها و جامعه ،از ب ه
انحراف کشیدهشدن تربیت کودکان جلوگیری میشود و خانوادهها از شکلگیری رفتارهای
جنسی مناسب کودکانشان خیال آسودهتری دارند (کد .)3

مجریان معتمد

با توجه به عالقۀ کودکان مقطع ابتدایی به معلمان خود و پذیرش بیچونوچرا از آنها ،تربیت
جنســی ـ که معلم در مدرســه انجام میدهد ـ افزایش تعامالت بیشتر کودک با مدرسه و
خانواده را در پی خواهد داشت (کد 13و .)5

مکان امن

همواره مدرســه در ذهن افراد جامعه مکان مقدسی است؛ درنتیجه تربیت جنسی کودکان
در این مکان از طرف خانوادهها پذیرفتنی است و کمتر با آن مخالفت خواهد شد (کد .)10

زمان مناسب

با توجه به تناسب محتوای مناسب با سن دانشآموزان ،که برنامهریزان درسی و متخصصان
این حوزه تدوین میکنند ،تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و مخصوصاً سالهای قبل از بلوغ،
موجب تأمین بهداشت روانی کودکان میشود (کد  11و .)5

مفهومسازی

تربیت
همهجانبه

تثبیت جایگاه
مدرسه
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نتایج یافتههای جدول  7نشان میدهد که ازنظر متخصصان ،مفهومسازی ،تربیت همهجانبه و تثبیت
جایگاه مدرسه سه جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی است .یکی از نقشهای تربیت جنسی
در دورۀ ابتدایی مفهومسازی آموزشی است؛ یعنی دادن اطالعات جنسی به دانشآموزان و آشنایی آنها
با مؤلفههای تربیت جنسی .با در اختیار قرار دادن این اطالعات ،بهنوعی کنجکاویها و سؤالهای آنها
را پاســخ میدهد و از ورود زودهنگام آنها به فعالیتهای جنســی جلوگیری میشــود .دیگر جایگاه و
نقشهای تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،مفهومسازی پرورشی است؛ بدان معنا که دادن اطالعات صرف
به دانشآموزان نهفقط هدف غایی تربیت جنســی نیســت ،بلکه در آن صورت مبحثی دون و بیارزش
شناخته خواهد شد .متخصصان تربیت جنسی در مصاحبه ،به نقشهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی قائلاند .آنها اذعان داشــتند که با توجه به سن پایین دانشآموزان در
دورۀ ابتدایی و اهمیت این دوره در شــکلگیری شــخصیت آنها ،با استفاده از تربیت جنسی میتوان
ارزشهــا و ضدارزشهای فرهنگی و اجتماعی ،مهارتهای زندگی چون تصمیمگیری و حل مســئله و
حقوق شهروندی را با کمترین هزینه و کمترین خسارت در آنها نهادینه کرد .همچنین آموزشوپرورش
با پرداختن به مقولۀ تربیت جنســی در حکم بُعدی از ابعاد وجودی آدمی در مدرســه ،موجب تثبیت و
اعتبار جایگاه مدرسه در افکار عموم مردم خواهد بود و شکافی بین مدرسه و جامعه وجود نخواهد داشت.
پاسخ به پرسش سوم پژوهش« :اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی کداماند؟»
متخصصان در مصاحبهها به اهداف زیر اشاره داشتند:
جدول 8

اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی

مقوله

زیر مقوله

شواهد

تنآگاهی

-

باید در دورۀ ابتدایی شــناخت بدن و اندام تناســلی و آشــنایی با کارکرد آنها را آموزش
داد؛ زیرا کودکان ما منفعل و چشمبســته وارد کالس و مدرسه نمیشوند و با کلی سؤال و
کنجکاوی به اطراف خود نگاه میکنند .با مادر و پدر خود به حمام رفتهاند و جسم آنها را
با خود و دیگران مقایسه میکنند (کد .)9
خودشناسی مقدمۀ خداشناسی است ،برای کودکان دورۀ ابتدایی با آموزش یک کلیت از بدن،
او را متوجه خواهیم کرد که چقدر بدنش شــگفتانگیز اســت و باید از این ارگان پیچیده و
شــگفتانگیز مراقبت کند و از این طریق میتوانیم مفهوم حرمت تن را در او نهادینه کنیم
(کد .)12

هویتیابی

-

هدف عمدۀ تربیت جنســی کودکان در دورۀ ابتدایی تشکیل هویت جنسی است .اینکه من
مرد هستم و یا زن و این مرد و زنبودن چه ویژگیهایی دارد (کد .)7 ،13 ،9 ،8 ،3 ،2
اگر قرار اســت ما آزارگر جنسی نداشته باشیم ،باید کودکانمان را از دوران ابتدایی آموزش
دهیم که حالش با هویت خودش خوب باشد و از هویت خود راضی و خشنود باشد (کد .)11
یکی از مهمترین اهداف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،یافتن هویت جنسی است تا زندگی
بزرگسالی خود را بر مبنای آن شکل دهد (کد .)5
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جدول ( .8ادامه)
مقوله

حفظ
بهداشت

زیر مقوله

شواهد

فردی

نهادینهکردن نکات بهداشــتی در دورۀ ابتدایی و نحوۀ آمادگی کودکان برای ورود به دوران
بلوغ بســیار مهم است .کودک دبستانی چه دختر و چه پسر باید نواربهداشتی و پوشک را
بشناسد و نحوۀ استفاده از آن را بداند (کد .)6
آموزش نکات بهداشتی مانند شستوشوی ناحیۀ تناسلی ،چرایی و نحوۀ تراشیدن موهای زهاری
ناحیۀ تناسلی ،به دانشآموزان ابتدایی از مواردی است که باید جدی به آن توجه کرد (کد .)13

آگاهی از
خطرات
و امراض

طرح بحث شود و آشنایی
در دورۀ دوم ابتدایی بهتر اســت دربارۀ انواع بیماریهای جنسی ِ
کلی ایجاد شــود تــا در دورههای بعدی دربارۀ بیماریهای مقاربتی و پیشــگیری از آنها
کاملتر توضیح داده شود (کد .)9

آگاهی از
وظایف شرعی

آموزش مســائل شــرعی ،اعم از طهارت ،غســلهای واجب مانند حیض ،جنابت و غیره ،از
اهدافی است که باید در دورۀ ابتدایی به آن توجه کرد و به کودکان آموخت (کد .)5

حریم خصوص

دانشآموز باید یاد بگیرد که بدن برای اوست و تا وقتی که رضایت ندارد نباید اجازه دهد تا
کسی به آن نگاه کند و یا دست بزند (کد .)13
در آمــوزش حریم خصوصی و خودمراقبتی به کودکان تفهیم میکنیم که لمس ناامن ،نگاه
ناامن ،بوســۀ ناامن چیست ،او چگونه متوجه آن میشود و در این موقعیت باید چه اقدامی
انجام دهد (کد .)11

جلوگیری از
سوءاستفادۀ جنسی

در آموزش خودمراقبتی به کودک آموزش میدهیم در موقعیتهایی که امکان سوءاستفادۀ
جنسی وجود دارد از خود محافظت و یا آن محل را ترک کند (کد .)12

ایمنی

طبق یافتههای جدول  ،8اهدافِ تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی شامل تنآگاهی ،هویتیابی ،حفظ
بهداشــت فردی ،آگاهی از خطرات و امراض ،آگاهی از وظایف شــرعی ،حریم خصوصی و جلوگیری از
سوءاســتفادۀ جنسی است که مؤلفههای متعدد تربیت جنســی را میتوان در راستای دستیابی به این
اهداف اســتخراج کرد .گفتنی اســت به برخی از این مؤلفهها در جدول  1اشاره شد .اغلب متخصصان
تنآگاهی را پایه و اســاس تربیت جنسی دانســته و اشاره داشتهاند که ابعاد شناختی تربیت جنسی در
کسب نگرش و مهارتها در حوزۀ تربیت جنسی اهمیت بسیاری دارد .در این زمینه ،یکی از متخصصان
بیان کرده است« :پلۀ اول در تربیت جنسی ،همانا شناخت جسم بهعنوان حقیقت وجودی هر فرد است و
برای رسیدن به درجات کمال و آگاهی از ارزشهای وجودی باید این هدف محقق شود ».همچنین دیگر
هدفی که ازنظر متخصصان ،در حوزۀ تربیت جنسی مهم تلقی شد ،دستیابی به هویت جنسی سالم است.
در این دورۀ تحصیلی ،به علت اوج رشــد بدنی دانشآموزان و با توجه به سلسلهمراتب بلوغ در دختران
و پســران ـ که در دورۀ دوم ابتدایی نمود مییابد ـ حفظ بهداشــت فردی از دیگر اهداف تربیت جنسی
است .ضروری است که بهمنظور بهجایآوردن وظایف شرعی ،ازجمله نماز ،روزه و غسل ،بهداشت فردی
رعایت شود و باید دانشآموزان از احکام شرعی آنها ،با توجه به شرایط ،کام ً
ال آگاهی یابند .هدف دیگر
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تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ،آشنایی دانشآموزان با بیمارییهایی مانند هپاتیت ،ایدز و نحوۀ محافظت
از خود در برابر این بیماریها عنوان شــد .از اهداف دیگر ،که متخصصان بدان اشــاره داشــتند ،ایمنی
جنســی کودکان و نوجوانان در دورۀ ابتدایی و آموزش حریم خصوصی به دانشآموزان و آگاهی آنان از
انواع لمسها و موقعیتهای خطر و خودمراقبتی برای جلوگیری از سوءاستفادهها و آزارهای جنسی بود.
پاسخ به سؤال چهارم« :چه چارچوبی برای آموزش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ارائه میشود؟»
متخصصان ،در مصاحبه ،چارچوب کلی تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی را متشــکل از دو نوع کلی
آموزش عنوان کردند :آموزشهای رسمی و غیررسمی ،که مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ما را به
اساسی توانمندسازی
اهداف آموزشی و پرورشی تربیت جنسی نمیرساند .در آموزشهای رسمی سه گام
ِ
خانواده ،توانمندســازی معلمان و کادر آموزشی ،و توانمندسازی دانشآموزان مطرح است .به علت آنکه
تربیت جنســی از بدو تولد و در خانواده آغاز میشود ،آموزشوپرورش باید ،قبل از دانشآموز ،توانمندی
خانوادهها را در حوزۀ تربیت جنسی ارتقا دهد .در همین راستا کد  1عنوان کرده است که« :اولین فعالیتی
که آموزشوپرورش باید در راستای تربیت جنسی کودکان انجام دهد ،آموزش خانوادهها و همسوکردن
آنها با برنامۀ درســی است» .همچنین کد  4نقش آموزش خانواده را در پیشبرد اهداف تربیت جنسی
بســیار مؤثر دانسته و بیان کرده است« :ما هرکجا که به بزرگساالن آموزش دادیم ،آن آموزش موفقتر
بوده اســت ،مخصوصاً مسائل مربوط به ایمنی .درنتیجه آموزش خانواده تأثیر بسزایی در موفقیت طرح
دارد ».با آموزش خانوادهها موفقیت در اهداف تربیت جنسی کودکان تضمین خواهد شد.
گام دوم ،توانمندسازی معلمان در نقش مجریان تربیت جنسی در مدارس است .متخصصان به این
نکته اشــاره داشتند که معلمان از دیگر عوامل تأثیرگذار در موفقیت تربیت جنسیاند زیرا آنها الگوی
کودکاناند و سخن و رفتارشان برای دانشآموز دبستانی اعتبار فراوانی دارد« .مربیان و معلمان بهعنوان
مجری آموزشــی ،باید مهارت الزم را کســب کنند ،در غیر این صورت تربیت جنســی از کیفیت الزم
برخوردار نخواهد بود( ».کد  7و  .)5همچنین متخصصان با هدف ارتقا و توانمندسازی معلمان پیشنهاد
کردند« :برای آموزش معلمان میتوان از مشــاوران و متخصصان تربیت جنسی استفاده کرد تا معلمان
بهصورت تخصصی آموزش ببینند( ».کد .)8
در گام توانمندسازی دانشآموزان ،به محتوا و شیوۀ تدریس و ابزارهای آموزشی در دورۀ اول ابتدایی و
دورۀ دوم ابتدایی پرداخته شده است .در این راستا ،کد  12اشاره کرد« :در نظام آموزشی متمرکز ایران یکی
از مهمترین منابع جهت آموزشهای رسمی کتابهای درسی است .بنابراین اگر بخواهیم تغییری با توجه
به نیاز جامعه و کودک ایجاد کنیم ،حتماً باید تربیت جنسی را در کتابهای درسی بگنجانیم تا بهصورت
جدی به آنها پرداخته شــود» .همچنین محتواهای آموزشــی در دورۀ اول ابتدایی باید به عادتپذیری
مناسب ،هویتیابی ،برقراری ارتباط درست با دیگران ،خودمراقبتی و حفظ حریم شخصی ،بهداشت فردی
تأکید داشته باشند و روش تدریس در این دوره بهصورت غیرمستقیم و واحد موضوعی درهمتنیده باشد؛
بهطوریکه کد  13عنوان کرد« :روش تدریس محتواهای تربیت جنسی در دورۀ اول ابتدایی باید بهصورت
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غیرمســتقیم باشد .یعنی اگر بخواهیم تولیدمثل را توضیح دهیم این موضوع ابتدا در تولیدمثل گیاهان و
جانوران مطرح شود» .محتواهای آموزشی در دورۀ دوم ابتدایی ،با توجه به نزدیکشدن به دوران بلوغ ،شامل
آشــنایی با آناتومی اندامهای جنسی ،بلوغ و بهداشت فردی ،آگاهی از امراض ،نحوۀ درست ابراز محبت و
ارتباطات سالم و ناسالم و دیگر مؤلفههای دانشی ،نگرشی و مهارتی است که باید با روش تدریس مستقیم
و استفاده از ابزارهای آموزشی چون موالژ ،فیلم ،ماکت ،عکس و بروشور صورت گیرد.
متخصصان در آموزشهای غیررســمی به دو مقولۀ رســانههای آموزشی و طرح بوم مدرسه یا همان
برنامۀ ویژۀ مدرســه اشاره کردهاند .متخصصان نقش رسانههای آموزشی ،بهویژه تلویزیون ملی را به سبب
فرصت برابر آموزشــی ،بسیار مؤثر دانستند .تلویزیون ملی میتواند کمک شایانی به تغییر فرهنگ جامعه
کند و ازطریق برنامههای مکمل آموزشــی در حوزۀ تربیت جنســی کودکان در توانمندسازی خانوادهها و
دانشآموزان مؤثر واقع شود (کد  .)2آنها با توجه به ویژگیهای رشد در کودکان دبستانی ،اذعان داشتند
که آموزشوپرورش باید تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی را با اســتفاده از تهیۀ کلیپ ،پویانمایی ،صوت و
فیلمهای برنامۀ مشاورۀ خانواده ازطریق رسانههای آموزشی مانند تلویزیون ملی ،شبکههای اجتماعی مانند
واتسپ و نرمافزار شاد تکمیل کند و از آنها در توانمندسازی خانوادهها ،معلمان و دانشآموزان بهره ببرد.
َ
در این راستا کد  6بیان کرده است« :امروزه عصر رسانه است و تأثیری که رسانهها بر نگرش افراد میگذارند
انکارناپذیر است .کلیپهای آموزشی خانم دانی و ُکمل که در سایت الفبا موجود است نمونهای از محتوای
الکترونیکی در تربیت جنسی کودکان است» .همچنین مدرسه ،بهمنزلۀ یکی از ارکان مهم آموزشی ،میتواند
در چارچوب اصول و موازین ابالغی برنامۀ ویژۀ مدرسه از تمامی ظرفیتهای درون و بیرون از مدرسه برای
ابتدایی
تحقق اهداف مدنظر و اجرای فعالیتهای یادگیری متنوع استفاده کند .در طرح بوم مدرسه در دورۀ
ْ
اختصاص دو ساعت در هفته پیشنهاد میشود برای اینکه به بهترین نحو به تربیت جنسی پرداخته شود و با
ِ
توجه به بافت و فرهنگ هر منطقه ،از ظرفیتهای موقعیت موجود بهره گرفته شود تا شاید این تابو رفع شود
(کد  .)9در ذیل دیاگرامی از چارچوب آموزشی تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی ترسیم شده است (شکل .)1
رسانههای
آموزشی

توانمندسازی
خانواده

توانمندسازی
معلمان

آموزشهای
رسمی

توانمندسازی
دانشآموزان

شکل 8
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بحثو نتیجهگیری
نتایج یافتهها از تحلیل محتوای کیفی کتابهای درسی با توجه به حجم آنها ،که بالغ بر
پنجهزار صفحه اســت ،نشان دادند که بهرغم اهمیت و ضرورت تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی،
پرداختن صِ رف به چند مؤلفۀ مهارتی تربیت جنسی در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ ششم حق
ِ
مطلب ادا نمیشــود .همچنین در کتابهای قرآن و هدیههای آسمانی ،که میتوانند در نگرش
افراد تأثیری عمیق داشته باشند ،فقر توجه به مؤلفههای نگرشی تربیت جنسی بهچشم میخورد،
درحالیکــه برای ایجاد نگرش مثبت ،درک ارزشهای وجودی ،پیوند خلق با خالق و ارتباط آن
با هویت جنســی ،کتابهای قرآن و هدیههای آسمانی بهترین منبع خواهند بود .در کتابهای
ریاضی ،فارسی ،نگارش و قرآن ،جز در یک مورد ،نیز به مؤلفههای تربیت جنسی اص ً
ال پرداخته
نشده است .این در حالی است که کتابهای درسی به علت آنکه بر نظام آموزشی ایران متمرکز
است ،یکی از ارکان مهم آموزش بهشمار میرود و بیتوجهی به مؤلفههای تربیت جنسی در آنها
نشاندهندۀ بیتوجهی نظام آموزشی به این مهم است؛ بنابراین ،آنچه از یافتهها بهدست آمده این
اســت که وضعیت کتابهای درسی از حیث توجه به مؤلفههای تربیت جنسی مطلوب ارزیابی
نمیشوند.
در بخش دوم ،متخصصان در مصاحبۀ خود جایگاه و نقش تربیت جنسی را در دورۀ ابتدایی
به سه مقولۀ مفهومســازی ،تربیت همهجانبه و تثبیت جایگاه مدرسه تقسیم کردند .در مقولۀ
مفهومســازی ،جایگاه و نقش آموزشــی و پرورشی تربیت جنســی در دورۀ ابتدایی با یکدیگر
درهمآمیخته اســت ،بهصورتیکه یکی بدون دیگری معنا و مفهومی ندارد و فاقد ارزش اســت.
همچنین از تأثیر اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در حکم تربیت همهجانبه برای ام ِر تربیت جنسی
نمیتوان بهسادگی عبور کرد .جایگاه ،منزلت و اعتبار مدرسه ،بهمنزلۀ مهمترین مکان آموزشی ،با
پرداختن به تربیت جنسی ارتقا مییابد .این ادعا با پژوهش کپینگا و هیرا ( )2015همسوست که
ادعا میکنند آموزش جنسی و سالمت بارداری برای دانشآموزان  10تا  14سال مناسب است و
مدارس باید دانشآموزان را از اهمیت آموزش جنسی و بهداشت باروری در مدارس ابتدایی مطلع
کنند .مدرســه باوجود مجریان معتمد ،مانند معلمان ،و داشتن زمان مناسب آموزشی میتواند
اعتبار و جایگاه خود را بهمثابۀ رسانهای موثق و مکانی امن حفظ کند .یافتههای پژوهش در این
بخش با پژوهش ابوالقاسمی و همکاران ( )1389و کدخدا و پورقوی ( )1394همسویی دارد.
یافتههای این مطالعه نشــان داد که اولین و مهمترین هدف تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی
کسب هویت جنسی سالم اســت .این ادعا با نتایج پژوهش یزدانی و سهرابی شگفتی ()1397
همسوســت که ادعا میکند ریشۀ بســیاری از اختالالت جنســی ،انحرافات جنسی ،آزارهای
جنســی کودکان و مشکالت زناشویی در بزرگسالی فقدان دستیابی کودکان به هویت جنسی
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ســالم و نارضایتی از جنسیت خود است .از دیگر اهداف مهم در زندگانی کودکان دبستانی ـ با
توجه به جوامع امروزی ـ جلوگیری از سوءاســتفاده و آزار جنســی کودکان ازطریق آگاهسازی
پژوهش خود،
آنان اســت .چلیک ( )2018نیز طبق دیدگا ِه  91درصد از شــرکتکنندگان در
ِ
به این نتیجه دســت یافت که آموزش جنســی برای کودکان دبستانی بسیار مناسب است و از
آنها در برابر سوءاســتفادۀ جنسی محافظت میکند .متخصصان برای رسیدن به اهداف تربیت
جنســی در دورۀ ابتدایی ،برای چارچوب آموزشی دو راهکا ِر آموزشهای رسمی و غیررسمی را
ش مکمل یکدیگرند .در آموزشهای رسمی ،سه گام
پیشنهاد دادند .ازنظر آنها این دو نوع آموز 
توانمندسازی خانواده ،معلمان و دانشآموزان از ارکان اصلی بهشمار میآیند .خانوادهها و معلمان
باید آموزشهای الزم را بهمنظور تربیت جنسی کودکان با برنامهریزی تعیینشدهای کسب کنند
و ســپس با هدف توانمندسازی دانشآموزان به آن اقدام کنند؛ همانگونه که تور )2012( 12بر
آموزش خانوادهها و معلمان به علت ناتوانی و فقدان تخصص دربارۀ مسائل جنسی تأکید میکند.
در آموزشهای غیررســمی ،که مکمل آموزشهای رسمیاند ،رسانههای آموزشی و برنامۀ بوم
مدرسه سهم مهمی را بر عهده دارند .امروزه عصر رسانه است و تأثیری که رسانهها در نگرش افراد
میگذارند انکارناپذیر است؛ بنابراین ،محتواهای آموزشی بهمنظور توانمندسازی میتوانند ازطریق
رسانههای آموزشی در اختیار افراد قرار گیرند .همچنین در طرح بوم مدرسه ،هر مدرسه با توجه
به نیاز خانوادهها ،معلمان و دانشآموزان خود میتواند با برگزاری کارگاههای تربیت جنســی در
شناسان تربیت جنسی ،با هدف توانمندسازی
مدرسه و دعوت از متخصصان ،مشــاوران و روان
ِ
آنها ،گام بردارد .آنچنانکه عابدینی و همکاران ( ،)1395یاری دهنوی و ابراهیمی شــاهآبادی
( ،)1395مرقاتی خویی و همکاران ( )1392و امینی و همکاران ( )1390در پژوهش خود به این
نکته اشاره داشتند که برگزاری کارگاههای آموزشی تربیت جنسی در مدارس ،در پیشبرد اهداف
آن بسیار مؤثر است .بنابراین بر اساس یافتههای پژوهش توصیه میشود:
 .1کتابهای درســی دورۀ ابتدایی ،ازنظر توجه به مؤلفههای تربیت جنسی ،بازنگری شود
و ،بدون هیچگونه افراطوتفریط ،به مؤلفههای دانشــی و نگرشی و مهارتی تربیت جنسی
بهصورت متعادل پرداخته شود.
 .2باید به موضوع تربیت جنســی بهمنزلۀ یکی از ســاحتهای آموزشی در محتوا ،اهداف،
روشهای تدریس و ارزشیابی کتابهای درسی دورۀ ابتدایی و راهنمای معلم در کتابها
توجه شود.
 .3از بروشورها ،بیلبوردها ،مجالت رشد ،برنامههای تلویزیونی و دیگر رسانهها برای شکستن
تابوی تربیت جنسی در جامعه استفاده شود.
ِ
خدمت حضوری بهمنظور ارتقای ســطح آگاهی معلمان و کادر آموزشی
 .4دورههای ضمن
مدرسه دربارۀ تربیت جنسی دانشآموزان دورۀ ابتدایی برگزار شوند.
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