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 از جنسی تربیت متوسطه از نظر انعکاس مفاهیم دوره (1زندگی ) و دین کتاب تحلیل محتوای

  اسالم دیدگاه

 2، کبری باغی1امین پروری

 چکیده 

 اسالم دیدگاه از جنسی تربیت مفاهیم انعکاس نظر از متوسطه دوره( 1) زندگی و دین کتاب محتوای تحلیل حاضر پژوهش هدف

 در پرورش و آموزش طرف از که متوسطه دوره (1زندگی) و دین کتاب آموزشی شامل محتوای پژوهش این آماری جامعه. است

 اطالعات آوریجمع روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش. دهدمی تشکیل باشد می تدریس حال در 49-49 سال

 توسط نیز ابزار این محتوایی روایی که دهدمی کیلتش لیست چک را مطالعه این استفاده مورد ابزار. محتوا است تحلیل نوع از

 فراوانی و درصد) توصیفی آمار از ، هاداده تحلیل و تجزیه برای و است/. 08 با برابر آن مرکب پایایی و تأیید امر این متخصصان

(، 6بلوغ) د آمده است.صفر مور حجاب مورد و 57روش های تربیت جنسی  مؤلفه که نشان داد نتایج. شد گرفته بهره( فراوانی

 با لذا که نشانگر توجّه کم به مولفه های تربیت جنسی به ویژه حجاب می باشد. است ( مورد6( و شیوه های کنترل)7اخالق جنی)

 بیشتر متوسطه دوره (1زندگی) و دین کتاب در آن هایتربیت جنسی و مؤلفه که گرددمی پیشنهاد محتوا تحلیل پیامدهای به توجه

 .گیرد قرار وجهت مورد

 جنسی تربیت هایروش و غرایز تعدیل و کنترل هایشیوه حجاب، جنسی، اخالق بلوغ، جنسی، تربیتها: کلیدواژه

                                                           
ایمیل:         61181119190. نویسنده مسئول: کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران شماره تماس:  1

aminparvari@yahoo.com  

 رشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد االمی واحد مرند، ایمیل:                                . کارشناس ا 2

kobra.baghi@yahoo.com  
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 مقدمه 

 تعلیم و تفکر تجربه، مشاهده، طریق از انسان شخصیتی و وجودی ابعاد پرورش تربیت، اهداف ترینمهم از یکی اسالم مبین دین در

 جسمی عقلی، عاطفی، روحی، بعد جمله از انسان وجودی ابعاد تمام در شکوفایی و تحوالت شامل و است سیعو تربیت دامنه. است

 بستگی آن به انسان شقاوت و سعادت و است انسان انحرافات و هاشرافت از بسیاری پایه جنسی تربیت که آنجا از. است جنسی و

 که ایگونه به جنسی یغریزه رشد یزمینه آوردن فراهم جنسی تربیت(. 1948امیری، قائمی)است برخوردار ایویژه اهمیت از دارد

 بعنوان را جنسی تربیت اسالم(. 1904حجتی،)شود پیشگیری نیز جنسی هایلغزش و انحرافات از غریزه این از الزم استفاده ضمن

 هایانسان تربیت و توسعه دارد بیشتری میتاه اسالم نظر از آنچه است داده قرار اهتمام مورد شدتبه زندگی مهم مسائل از یکی

 آسیب مؤمنان تربیت فرایند به مستقیم غیر و مستقیم صورتبه باشد ناسالم جامعه اعضای میان جنسی روابط اگر لذا است مؤمن

 را او عادی زندگی که فشاردمی خود چنگال در چنان را فرد گاه جنسی هایکشش (.1949 فراهانی، فرمهینی)رساندمی

 دقیق شناخت را اختالل هر درمان در موفقیت شرط اگر کندمی ایجاد اختالل کمال مسیر کردن طی در و داده قرار الشعاعتحت

 جنسی غریزه گیری کار به یا و کنترل در غلط هایروش از ناشی اختالالت درمان یا بروز از پیشگیری برای پس بدانیم آن علت

 و یابیم دست دقیق و بینانه واقع شناختی به تنها نه تا بدانیم را جنسی غریزه این از صحیح فادهاست چگونگی و چرایی چیستی، باید

 عاملی جنسی غریزه به صحیح نگاه بلکه نشود تباهی موجب خدادادی غریزه این به توجه از منع در هاتفریط و استفاده در هاافراط

 مسائل با که کسیآن هر آیدمی بر معصومان کالم از چنانکه. باشدمی هازمینه همه در جامعه سطح ارتقاء و پیشرفت جهت در

 ارتباط در مندنظام کار یک در (.1909 جویباری، کاکو) ماندمی باز هم عبادی مسائل از باشد داشته ناصواب برخوردی خود جنسی

 تربیت به آنها با آشنایی با مربیان و ولیاءا تا پرداخت آن تربیتی هایروش و اصول مبانی، کردن روشن به باید جنسی مسائل با

 رعایت که است اصولی و چارچوب دارای مکتبی و جامعه هر در جنسی غریزه ارضای همچنین بپردازند، فرزندان و خود درست

 را مورا این که آنان و باشندمی جنسی بهنجار رفتار دارای کنندمی را اصول و چارچوب این مراعات که افرادی. است الزم آن

 جنسی نتیجه گرفتند که تربیت( 1948)همکاران و امینی (.1909 حافظ، ثابت) بود نخواهند جنسی بهنجار رفتار دارای نکنند رعایت

 آموزش( 1905)فقیهی نقی است. علی مطرح مغفول درسی برنامه یک عنوان به همواره اجرایی، مشکالت و نظری ابهامات دلیل به

 افکار، بر داشته، مهمی نقش انسان شخصیت گیری شکل چگونگی در و است تربیت حوزه در مهم های موضوع از یکی جنسی

 ما کشور در ویژه به مسئله، این اهمیت رغم به که است آن از حاکی تحقیق این نتیجه است تاثیرگذار انسان رفتارهای و عواطف

 و نامناسب منابع از را جنسی اطالعات و ها آگاهی نوجوانان باغل و ندارد وجود زمینه این در مناسبی و مدون آموزشی های برنامه

 جنسی های آموزش وجود با نیز غربی کشورهای در. ندارند مسئله این باره در کافی اطالعات و کرده کسب نادرست های روش با

 بیان می کند دین( 1907) محمدی .هستند زمینه این در الزم های آگاهی فاقد نوجوانان از بسیاری هنوز که رسد می نظر به متنوع،

 با( 1908) فراهانی است. فرمهینی نموده مطرح انسان جنسی مسائل زمینه در مشخصی مبانی انسان، اساسی ویژگیهای اساس بر اسالم

 ستد نتایج این به والدین و معلمان آموزان،دانش گروه سه به درسی کتب در جنسی تربیت مفاهیم گنجاندن درباره سواالتی طرح
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مطالعه اش به این نتیجه  در( 2889) الجوریکا. موافقند درسی کتب در مسائل این شدن گنجانده با دهندگان پاسخ اکثر که یافت

 جنبه بیولوژی، مورد در باید جنسی آموزش محتوای آنها نظر به و اند کرده حمایت مدارس در جنسی رسید که والدین از آموزش

 در جنسی آموزش( 2889) جانسون و از نظر سارا .باشد بارداری از جلوگیری روشهای و جنسی غریزه بروز شناختی جامعه های

 از حاکی( 2888) نتایج تحقیق امیو .شود می پرداخته آن به کم خیلی ابتدایی مقطع در و گیرد می صورت دبیرستان میسوری مقطع

 که است ضروری دیگری زمان هر از بیش امروز ندارد. دوجو نیجریه مدارس در ای یافته سازمان جنسی آموزش هیچ که است آن

 هاینظام طریق از و گیرد صورت هاییپژوهش و تحقیقات اسالم دیدگاه از جنسی روابط اصالح شیوهای و جنسی تربیت درباره

 دست از هاانانس شدن سرخورده دلیل به و شود گنجانده متوسطه دوره در وزندگی دین مثل مرتبط هایکتاب مخصوصاً آموزشی

 یک عنوان به اسالم معرفی و اسالم بخشحیات تعالیم به یازیدن دست بشری مکاتب و هاتئوریسین برخی فلسفی و فکری پخت

 ایحکیمانه بطور را جوانان که است تربیت و تعلیم دستگاه عهده بر مساله این در اصلی وظیفه و شودمی احساس آفرین تحول دین

به  (.1909 دوائی) است جنسی دانش ضعف از زناشویی هایناهنجاری درصد 48 که دهدمی نشان آمار کندیم هدایت و راهنمایی

 زندگی و دین هایکتاب در مخصوصاً متوسطه دوره درسی هایکتاب در شاید و باید که طورآن جنسی تربیت مفاهیم نظر می رسد

ت تا میزان انعکاس مفاهیم تربیت جنسی)بلوغ، اخالق جنسی، حجاب، لذا تحقیق حاضر در پی آنس .است نشده گنجانده دوره این

( دوره متوسطه مورد بررسی قرار 1وتعدیل( از منظر اسالم را در کتاب دین و زندگی) کنترل های جنسی و شیوه تربیت های روش

 دهد.

 روش

 واستخراج اطالعات آوری جمع وبرای باشد می کمی محتوای تحلیل صورت به و توصیفی تحقیق روش نوع و طرح پژوهش:

 به محتوا تحلیل ازجدول متوسطه دوره (1زندگی) و دین درسی کتاب اسالم دیدگاه از جنسی تربیت های مولفه به مربوط مطالب

 است.  شده استفاده کمی روش

ه چاپ شده ( دوره متوسط1جامعه آماری پژوهش حاضر، کتاب دین و زندگی) گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 می باشد. کلّ کتاب به عنوان نمونه انتخاب شده است. 49-49برای سال تحصیلی 

 ابزار پژوهش:

 .است شده گرفته بهره لیست چک از اطالعات گردآوری برای

 جداول درصدفراوانی، توصیفی)فراوانی، آمار های روش از اطالعات وتحلیل تجزیه برای ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 .است شده استفاده دار(ونمو

 نتایج 

 ( دوره متوسطه بر اساس انعکاس تربیت جنسی 1. تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی )1جدول 

فروانی و درصد  فراوانی زیر مولفه مولفه
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 فراوانی کل

 

 بلوغ

 

 6 آغاز بلوغ
 فراوانی

6 

 درصد

72/6 

  آثار روانی بلوغ

  آثار جسمی و ذهنی بلوغ

  جوانب مثبت و منفی بلوغ

  اعتماد دختر و پسر به نقس جنسیت خود

 

 اخالق جنسی

 

 فراوانی  حیاء

7 

 

 درصد

99/7 

 1 غیرت

 9 عفاف

  منع ازدواج با محارم

  ستر عورت

 حجاب

 فراوانی  نحوه پوشش زنان و مردان

8 

 درصد

8 

  حدود پوشش

  حجاب تقوا

  فلسفه حجاب

 

 

وش های تربیت ر

 جنسی

 

 10 عبادت
 فراوانی

57 

 

 درصد

72/01 

 28 پیروی از عقل

 11 امر به معروف و نهی از منکر

 5 پیروی از پیامبر اکرم ص( ائمه اطهار

 0 پاداش و تنبیه

 11 پند و اندرز

 شیوه های کنترل

 2 ازدواج
 فراوانی

6 

 درصد

72/6 

 9 عفاف

  عدم سرکوب غرایز

  حد و مرز آزادی های جنسی

  حد و مرز ارتباط مشروع
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مصداق تربیت جنسی و مولفه های آن در این کتاب وجود دارد که بیشترین  42همانطور که در جدول مشاهده می شود، تنها 

ه مولفه حجاب است ( می باشد و کمترین فراوانی مربوط ب72/01)57فراوانی مربوط به مولفه روش های تربیت جنسی با فراوانی 

 6که مصداق بارزی برای این مولفه یافت نشد. سایر مولفه ها نیز به این ترتیب است که بلوغ و شیوه های کنترل هر کدام 

 ( می باشد. 99/7مورد) 7( و اخالق جنسی 72/6مورد)

 گیریبحث و نتیجه

است. از آنجاییکه غریزه جنسی بر اغلب مسائل  یجنس غریزه دهیجهت و کنترل تعدیل، ، دادن پرورش اسالم در جنسی تربیت

انسان تاثیر گذار است، دین مبین اسالم توجّه خاصّی به این امر نشان داده است ولی با وجود اهمیت و جایگاه تربیت جنسی نتایج 

آموزان به ویژه بین دانشپژوهش ها بیانگر ناتوانی خانواده در تربیت جنسی فرزندان است، لذا ردّ و بدل کردن اطالعات جنسی در 

مقطع متوسطه شیوع باالیی یافته است. با این وجود توجّه نظام برنامه درسی آموزش و پرورش در این مقطع که دوران بلوغ است 

آموزان دوست دارند و احساس می کنند که تربیت جنسی باید در برنامه ( یادآور می شود که اغلب دانش2817الزم است. پاندی)

دارس گنجانده شود. علی رغم این اهمیّت، یافته های پژوهش حاضر از مغفول ماندن موضوع تربیت جنسی در این کتاب درسی م

مورد  42تنها در  متوسطه دوره (1زندگی) و دین کتاب در جنسی تربیت مفهوم انعکاس نتایج بدست آمده به توجه داللت دارد. با

 اشاره با) جنسی تربیت عدم زیانبار و منفی اثرات همچنین و جنسی تربیت زیاد اهمیت دوجو با که داد نشان تحقیق این نتیجه است.

 تربیت مخصوصا است داده ارائه را راهکارها بهترین ها زمینه تمامی ودر است الهی دین آخرین و کاملترین اسالم که این به

 انعکاس باشد آموزاندانش شایسته که آنطور متوسطه دوره (1زندگی) و دین کتاب در هم باز(جنسی امور بعد در هم انسانهاآن

( نیز مشخّص شد که مولفه های مربوط به تربیت جنسی در کتب درسی 1942چنانچه در تحقیق نوروزی و همکاران) .است نیافته

ژوهشی نیز به بی ( نیز در پ1949دین و زندگی دوره متوسطه بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. ابراهیمی هرستانی و همکاران)

( نیز به بررسی محتوای 1906توجهی در مورد موضوع تربیت جنسی در برنامه درسی مقطع راهنمایی تحصیلی اشاره دارد. مهرام)

کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی پرداخت و عدم ایفای نقش الزم کتب درسی در تربیت جنسی 

( تا حدِی ناهمسو است چون در تحقیق یاد 2889. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق سارا و جانسون)آموزان را گزارش کرددانش

شده بر این نکته اشاره شده است که تربیت جنسی در مقطع دبیرستان وجود دارد. با توجه به اهمیت حفظ سالمت روان و رشد 

 تمام به شود می توصیه تربیت جنسی توجّه ویژه ای شود واآموزان، ضرورت ایجاب می کند که در این دوره به معنوی دانش

 از زودتر دختران که این به توجه و با شود. معطوف بیشتری توجه زندگی و دین کتب تدوین در جنسی به یژه حجاب تربیت مفاهیم

 جنسی تربیت مفاهیم نین ارائهشودو همچ ارائه زودتر دختر آموزاندانش برای مفاهیم این که است الزم میرسند بلوغ سن به پسران

 .باشد معلمان و آموزاندانش فهم خور در و ساده و شفاف صورت به متوسطه دوره زندگی و دین درکتب اسالم دیدگاه از

 منابع
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 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

[ تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم  ] 
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