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چکیده

تربیت جنسی یکی از جنبههای مهم تربیت است که در کشور ایران مغفول مانده است .در این پژوهش با استفاده از
روش مرور نظامند ،سه سوال درباره تعریف و مفهومسازی تربیت جنسی در دنیا ،سرفصلهای و مهارتهای تربیت
جنسی و اثرات این برنامهها بررسی شد .روش مطالعه از نوع مرور نظاممند بود .یافتهها نشان میدهد برنامههای
تربیت جنسی طیف گستردهای از آموزشهای شیوه های محافظت جنسی از خود تا آموزش شیوههای اخالقی
سالمت جنسی قرار میگیرد .تعریف های اولیه از تربیت جنسی عام و رفتاری است ولی هر چه به جلو میرویم،
تعریفها ماهیت فرهنگ وابستهتر پیدا کردهاند .اثربخشی برنامههای تربیت جنسی در کاهش مشکالتی مثل بارداری
ناخواسته و محافظت از آزاردیدگی جنسی موثر است .اتخاذ رویکرد جامعنگر به تربیت جنسی که به معنای استفاده
از روشهای مداخله مهارتآموزی روانشناختی و همراهکردن والدین و اولیای مدرسه است در تحقق برنامههای تربیت
جنسی موثر است .بهتر است برای تضمین اثربخشی برنامههای تربیت جنسی ،هر برنامه با توجه به جنبههای فردی
و فرهنگی مخاطبان تعدیل شود تا اثربخشی برنامه بر روی سالمت جنسی تضمین شود.
کليدواژهها :تربیت جنسی ،آزارجنسی کودک ،کودکان ،مرور نظامند ،فراتحلیل
اين مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي «تربيت جنسي در ايران :بررسي الگوها ،موانع و چالشها» به سفارش کميسيون
بررسيهاي ويژه دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي است.

 .4کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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 .1استادیار گروه روانشناسی ،موسسه تحقیقات تربیتی ،روانشناختی و اجتماعی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول)H.khanipour@khu.ac.ir .
 .2کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،مرکز تحقیقات سالمت روان ،پژوهشکده روانپزشکی تهران -دانشکده علوم رفتاری و
بهداشت روان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .3گروه بومشناسی انسان ،دانشکده علوم اجتماعی خانواده ،دانشگاه منی توبا ،استان وینی پگ ،کانادا.
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مقدمه

تربیت جنسی به برنامهها و سیاست های آموزشی اشاره دارد که به افراد در سنین کودکی و نوجوانانی آموزشهایی
در خصوص اندام جنسی ،عملکرد اندامهای جنسی ،شیوه های حفظ سالمت جنسی ،پیشگیری از آزارجنسی،
پیشگیری از بارداری ناخواسته و مواردی از این نوع که مربوط به سالمت جنسی است داده می شود (سازمان جهانی
بهداشت .)2003 ،از دو اصطالح  sex educationو  comprehensive sexuality educationدر متون برای اشاره به
تربیت جنسی استفاده میشود .اصطالح اول منحصر به ارائه اطالعات دربارة اندامهای جنسی و روشهای حفظ
سالمت جنسی است؛ درحالیکه اصطالح دوم شامل نگرشها ،ارزشها ،دانش و رفتارهای مرتبط با جنسیت میشود و
در آن از روش های مختلف پیشگیری از بروز بیماریهای مقاربتی ،پیشگیری از بارداری ناخواسته و موار د مربوط به
عدالت و سالمت در رابطه جنسی نیز آموزشهایی داده می شود (آیزنبرگ .)2008 ،تقسیمبندیهای مختلفی برای
تربیت جنسی وجود دارد .یکی از شیوههای تقسیم بندی براساس تمرکز برنامه بر اصل پرهیز و خودداری جنسی
است .برنامه های تربیت جنسی براساس این بُعد به صورت کلی به دو رویکرد کلی تقسیمبندی میشوند که عبارتند
از :رویکردهای فقط پرهیز 1و رویکردهای متمرکز بر پرهیز(2کربی .)2008 ،در رویکردهای فقط پرهیز بر روی پرهیز
از برقراری رابطه جنسی تا زمان ازدواج تاکید میشود و آموزشی در خصوص سایر روشهای پیشگیری از بارداری به
افراد داده نمیشود .اما در رویکردهای متمرکز بر پرهیز از همه روش های موجود برای پرهیز از بارداری در کنار
تشویق به پرهیز از برقراری رابطه جنسی آموزش داده میشود.
مسائل جنسی یکی از حوزههای مهم زندگی اجتماعی است و داشتن آگاهی در این خصوص و مجهزبودن به
مهارتهای جنسی متناسب با هر دورة سنی ،می تواند نقش موثری در سالمتی فرد و جامعه داشته باشد .تربیت

این در حالی است که صدمات ناشی از این بیتوجهی خسارات های مالی و جانی و روانی زیادی را بر افراد جامعه وارد
کرده است .از این روی یکی از وظایف آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت و نهادهای اجتماعی که در تامین سالمتی
عمومی مردم نقشی را بر عهده دارند ،اتخاذ سیاست گذاری و اجرای برنامههای آموزش ی با اولویت پیشگیری از آسیب
ها و سپس توانبخشی افراد در حوزة سالمت جنسی است .وضعیت تربیت جنسی در کشور ایران نامشخص است.
1. abstinence-only
2. abstinence-based
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جنسی یکی از مفاهیم مرتبط با مسائل جنسی است که در کشور ایران به نظر تا حدود زیادی مغفول مانده است،
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سیاست مدونی در این باره به صورت آشکار وجود ندارد و اختالف نظر بین نهادهای دولتی و مراکز دینی در این باره
وجود دارد و این در حالی است که آ مارهای مرتبط با آزاردیدگی جنسی در کودکان و نوجوانان باال است و همین
طور سن شروع روابط جنسی پایینتر آمده است (رزاقی و همکاران .)1394 ،در حال حاضر در کشورهای دیگر چه با
فرهنگهای فردگرا و جمعگرا این نوع آموزشها به شیوههای قانونمند آموزش داده میشود و سازمان ملل
کمیتههای بهداشتی برای آموزش این مهارت ها ترتیب داده است و این آموزش را جزو مسائل حقوق بشر و توسعه
فرهنگ احترام به حقوق جنسیتها در نظر گرفته است (مک موران و همکاران .)2012 ،در ایران سه نگاه به تربیت
جنسی وجود دارد ،گروهی که مخالف این نوع آموزشها هستند و معتقدند این نوع مسائل از جنس غریزی است و
خود به خود آموخته می شود ،گروهی که معتقدند این آموزش ها فقط در موارد خاصی الزم است و نباید آموزش به
صورتی باشد که نافی حیا و شرم در خانواده ها و مدارس شود و گروهی که آموزش دقیق همه عناصر برنامههای
تربیت جن سی را برای حفظ سالمت کودکان و نوجوانان الزم میدانند .یکی از راههایی که میتواند ما را در اتخاذ
تصمیم درست درباره تعیین یک برنامه تربیت جنسی کارآمد یاری دهد ،مرور یافتههای مطالعات پیشین است .با
توجه به این که مطالعات زیادی در حوزه مرور نظامند و فراتحلیل در این حوزه انجام شده است اما مطالعات درباره
تربیت جنسی در ایران اندک بود در این پژوهش از روش مرور نظامند برای بررسی مطالعات مرتبط با تربیت جنسی
استفاده شد .اهداف این مطالعه عبارت بود ( )1چه نوع برنامه های تربیت جنسی در کل برای کودکان و نوجوانان
وجود دارد؟ ( )2منظور از تربیت جنسی در برنامههای بینالمللی سالمت چیست؟ ( )3برنامههای تربیت جنسی
دارای چه اهداف و اجزایی هستند؟ ( )4آیا برنامههای تبیت جنسی ،اثرگذارند؟
روش

از طریق جمعآوری و بررسی آنها صورت میگیرد .تمام مطالعات نمایه شده در منابع الکترونیک داخلی و خارجی
معتبر که به موضوع تربیت جنسی و عوامل خطر مرتبط با سالمت جنسی با موضوع پژوهش از سال  2010تا 2017
به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد .در روش مرور نظامند حجم نمونه عبارت است از آن دسته از
مطالعاتی که مالکهای ورود پژوهش را دارند .محققین مراحل مرور نظامند را شامل موارد زیر میدانند :تهیه یک
سوال پژوهشی ،پیداکردن مطالعات مربوط به بررسی ،ارزیابی و در نهایت انتخاب مطالعات مرتبط .برای جمع آوری
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این مطالعه از نوع مرور نظامند است .اینگونه مطالعهها از نوع مطالعات ثانویه میباشند که بر روی مطالعات اولیه و
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مقاله ها ابتدا با کلید واژههای ، comprehensive sexuality education، sex educationهم به تنهایی و هم
در ترکیب با کلیدواژههای مرتبط با سالمت جنسی مقالههای نمایهشده بین سالهای  2010تا  2017منابع
،Social Sciences Citation Index ،PsycINFO ،Cochran library ،pubmed
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جمعآوری شدند .برای تعیین امکان کاربرد نتایج برای تجزیه و تحلیل در این مطالعه ابتدا بخش خالصه
( )abstractمقاالتی که با کلید واژههای ذکر شده جمعآوری شدند ،خوانده شدند و در صورتی که با مالکهای ورود
مطالعه همخوانی داشتند در مرحله دوم کل مقاله خوانده شد (یعنی اول خالصه مقاله خوانده شد اگر با مالکهای
ورود مطالعه همخوان بود کل مقاله گرفته شد و دوباره خوانده شد و در این مرحله نیز دوباره بررسی شد که آیا روش
مطالعه و نتایج مطالعه با مالکهای ورود و خروج همخوانی دارد یا خیر و در مرحله سوم کل مقاالت خوانده شد و
اگر مقالهای معیارهای الزم را نداشت حذف شد .عالوه بر این با توجه به این که برخی سواالت پژوهش در حوزه
شناسایی مفهوم بود از منابع دانشنامهای در حوزه سالمت جنسی نیز استفاده شد .خواندن و درجه بندی مقاالت
توسط دو نفر متخصص روا نشناسی و علوم تربیتی انجام شد و در نهایت توافق بین درجه بندی های مقاالت توسط
محقق اصلی ،بررسی و یکپارچه شد.
یافتهها

سوال - 1چه نوع برنامه های تربیت جنسی در کل برای کودکان و نوجوانان وجود دارد؟
اگر مبنای تدوین برنامههای تربیت جنسی را جهتگیری های فلسفی در نظر بگیریم میتوان قائل به چهار نگاه در
این زمینه باشیم .محافظهکار ،لیبرال ،انتقادی و پساساختارگرایی (پونزتی .)2016 ،برنامههای محافظهکارانه به تربیت
جنسی به جای اینکه مستقیم اطالعات جنسی ارائه دهند ،سعی میکنند با داستانپردازیهایی عامهپسند فرهنگی

و تصور میشود این گونه آموزشها برعهده والدین ،نهادهای دینی و یا دولت است .در این نوع جهتگیری فضای
حاکم بر برنامه تربیت جنسی ،محوریت با اندیشههای دینی است و همواره بر دوگانگی تن و روان و جسم و روح
تاکید میشود و تنها راه و روش پذیرفته شده در این نوع جهتگیری ،پرهیز و واالیش جنسی حتی فراتر از ازدواج
است .مثالها و استعارههایی که برای تربیت جنسی در این نوع جهتگیری استفاده میشود بیشتر از دنیای طبیعی و
حیات است مثل اینکه زنبورها چطور با همدیگر ازدواج میکنند یا پرنده با تخمگذاری فرزند میآورند و امثالهم .در
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روی گفتمان محافظت از کودکان دست بگذارند .در این نوع جهتگیری عمالً هیچگونه تربیت جنسی ارائه نمیشود
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این نوع جهت گیری متخصصان آموزش تربیت جنسی افراد را از امور جنسی نهی میکنند و انجام این کارها را
مستوجب عذاب و القای حس گنهکاری برمیشمارند (جونز.)2011 ،
برنامههای که دارای جهت گیری لیبرال هستند تالش میکنند تا حقوق جنسی افراد را اشاعه دهند و شرایطی برای
تحقق حقوق جنسی فراهم آورند .براساس این برنامهها به افراد یاد داده میشود اخالق را در حوزه جنسی براساس
مفاهیم احترام متقابل و توافق رعایت کنند و در کار برد اصطالحات جنسی رها باشند و با هنجارهای جنسی آشنا
شوند (جونز .)2009 ،این نوع جهتگیریها در برنامههای تربیت جنسی مملو از اطالعاتی است که به شیوههای
مختلفی افراد را از مسائل جنسی آگاه تر می کنند .دغدغه اصلی متخصصین در این گفتمان از تربیت جنسی
محافظت اف راد دربرابر خطرات جنسی است و مالک قضاوت درباره اعمال و احساسات جنسی ،سطح خطرآفرینی یا
خطرزایی این نوع اعمال است؛ خطرهایی مانند ابتال به ایدز ،حاملگی ناخواسته ،یا دچارشدن به مشکالت جسمی و
اجتماعی .استفاده از کاندوم و توسعه به استفاده از این روش نقل و نبات اصلی این نوع گفتمان محسوب میشود و
تالش می شود رابطه جنسی ایمن به جای روابط پرخطر به افراد آموزش داده شود .همچنین در برنامههایی با این نوع
جهتگیری جنسی مهارتهای مختلف روانشناختی اعم از همدلی  ،مذاکره ،و تعامل به افراد آموزش داده شود.
رویهمرفته در برنامه هایی که گفتمان لیبرال غالب است تاکید اصلی این است که برخوردی عینی با مسائل جنسی
در پیش گرفته شود (جونز ،2011 ،جونز.)2009 ،
در برنامههایی که گفتمان انتقادی 1بر آنها حاکم است توجه بیشتر به کودکانی است که در محرومیت به سرمی
برند و تالش میشود تا به لذ ت از رابطه جنسی هم بیاندیشند و فقط آن را چیزی برای فرزندآوری قلمداد نکنند.
تاکید بیشتر روی آزادکردن انسان ها از بندهای اجتماعی و سازمانی است که در برابر ابراز غریزه جنسی و یا به
صورت کلی تر ابراز احساسات را گرفته اند .به صورت کلی این گفتمان بر اصالح باورهای افراد درباره هویت جنسیتی

این نظر را دارد که در تربیت جنسی باید به صورت مستیم به مسائلی از نوع جنسی پرداخت و مفرهایی برای
شکستن سرکوبی جنسی فراهم کرد .این گفتمان بیشتر بر برابری جنسیتی و تالش برای گنجاندن گروههای تحت
محرومیت و فشار در برنامههای تربیت جنسی دارد و تلویحات آن برتاباننده آرمانهای فمنیسیم است( .جونز،

1. critical
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تاکید دارد و دغدغه رهاکردن زنان و مردان از نقشهای کلیشه ای جنسیتی دارد و درباره تربیت جنسی کودکان نیز
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 .)2011در رویکردهای پساساختارگرا هدف اصلی این است که تربیت جنسی آمیزهای از اندیشههای جهانی و همین
طور فرهنگ محلی مخاطبان باشد .در این رویکرد به افراد آموزشهایی در خصوص ساختارشکنی مفهوم جنسیت و
تغییر تلقی از جنسیت از یک مفهوم زیستی به مفهومی فرهنگی و سیاسی داده میشود .متخصصین آموزشی تربیت
جنسی با این رویکرد به اصطالح مانند مدافع شیطان عمل میکنند و تالش میکنند تا هر نوع باورهای هژمونیک
درباره جنسیت را به چالش بکشند .غیر از این دغدغه متخصصین آموزشی در این گفتمان این است که تفاوتهای
فرهنگی را در برنامه های آموزشی خود بگنجاند و براین اساس ،در این رویکرد از تنوع و تفاوت استقبال میشود و به
افراد کمک میشود تا نگاه ساختارشکنانه ای نسبت به مفاهیمی مانند جنسیت زیستی ،هویت جنسی و جهتگیری
جنسی به دست آورند و دیدگاههای کلیشه ای و هنجار باور و تعریف خود و جنسیت براساس قانوان متوسط را کنار
بگذارند (جونز.)2011 ،
در کشورهای مختلف گفتمانهای مختلفی برای تربیت جنسی در دورههای مختلف تاریخی به کار گرفته شدهاند.
برای مثال در انگلستان و ولز گفتمان اصلی از جنس نگاه لیبرال و با دیگاه زیستی به مسائل جنسی بوده است ،در
حالیکه در کشورهای دیگری مانند سوئد ،فرانسه و تایلند گفتمان اصلی آموزش جامع جنسی با تاکید بر مولفههای
روانی و اجتماعی است (جونز .)2011 ،البته ادارک افراد از جهتگیریهای برنامههای تربیت جنسی فارغ از اینکه
همه انواعشان در یک کشور یکسان تحت آموزش قرار گرفته باشند ،ممکن است متفاوت باشد .برای مثال در یک
پیمایش بر روی  3143نفر از نوجونان استرالیایی مشخص شد اغلب شرکتکنندگان در پاسخ به این که چه
پیامهایی را از برنامههای تربیت جنسی گرفتهاند ،اغلب پاسخهایشان ماهیت ترکیبی از پیامهای مختلف را
دربرمی گرفت .پربسامدترین پاسخ درباره شرح و توصیف تغییرات بدنی در دوره بلوغ بود؛ این توصیف بیانگر اهمیت
گفتمان بهداشت جسمی در برنامههای تربیت جنسی نیز است .پس از آن سایر پیامها عبارت بودند از «مردان و زنان

جنسی) محافظت کنیم»« ،رعایت حقوق و مسئولیتهای جنسی»« ،نحوه برقراری روابط سالم و خوب»« ،نحوه
اتخاذ انتخابهای شخصی در موضوعات جنسی» .همانطور که نویسندگان این مقاله اشاره کردهاند بررسی نشان
میدهد برنامه های تربیت جنسی در کشور استرالیا دارای ماهیت ترکیبی است و از دو گفتمان محافظهکارانه و لیبرال،
توامان تبعیت میکنند .بنابرین اغلب برنامههای تربیتی جنسی متاثر از بیش از یک نوع جهتگیری یا گفتمان
محسوب می شود .اما سوال مهمتر درباره این است که چه نوع گفتمانها یا خردهگفتمانهایی برای تربیت جنسی
6
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چگونه بچهدار میشوند» « ،از خومان چطور در برابر خطرات جنسی (حاملگی ناخواسته و بیماری های واگیردار
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کودکان و نوجوانان بهتر یا برعکس مضرتر است .یافتههای همین پژوهشی که در استرالیا انجام شده بود نشان داده

است از سوی مخاطبان ،خرده گفتمانهایی از این دست ،بیتاثیرتر از بقیه بودهاند :پرهیز کامل تا زمان ازدواج،
رعایت اخالقیات جنسی ،گفتمان بدون رویکرد /سانسور و گفتمانهای تربیت جنسی دینی ملهم از مسیحیت (جونز
و هیلیر.)2012 ،
در حال حاضر در برنامههای بینالمللی بالینی به صورت کلی برنامههای آموزش مسائل جنسی به کودکان و
نوجوانان به دو گروه عمده تقسمبندی میشوند .دسته اول ،برنامههای متمرکز بر پرهیز 1هستند که در این نوع
برنامهها تاکید بر خویشتنداری جنسی تا زمان ازدواج است و آموزشهایی مبنی بر دوریکردن از مسائل جنسی به
کودکان و نوجوانان داده میشود .گروه دوم برنامههایی تحتِ عنوان برنامههای جامع آموزش جنسی 2است ،در این
نوع برنامهها که ماهیتشان مشابه با برنامههای کاهش خطر در مصرف مواد است ،آموزشهای مختلف جنسی در
کنار راههای پیشگیری از بارداری به ویژه اطالعاتی دربارة شیوة استفاده از کاندوم و ابتال به بیماریهای واگیردار
جنسی ،و مهارتهای تصمیمگیری دربارة مسائل جنسی به کودکان و باالخص نوجوانان آموزش داده میشود .شواهد
حاصل از پژوهشها نشان میدهد در اغلب موارد روشِ آموزش جامع جنسی ،بیشتر از روش مبتنی بر پرهیز ،اثرگذار
بوده است و در کاهش حاملگیهای ناخواسته و همینطور تاخیر در شروع زودهنگام روابط جنسی تاثیر بیشتری
داشته است .این یافتهها نشان میدهد که مواجه شدن و دریافت اطالعات در حوزة مسائل جنسی نه تنها بر افزایش
رفتارهای پرخطر جنسی تاثیری ندارد بلکه می تواند در کاهش آن نیز بسیار موثر باشد (فانر و همکاران.)2014 ،
مولفههایی که در اغلب برنامههای آموزش جامع جنسی تعلیم داده میشود عبارتند از :دادن اطالعات درباره مراحل
رشد جنسی و سالمت جسمانی ،نکات بهداشتی و سالمتی در زمینۀ تولید مثل ،مدیریت خود ،افزایش ایمنی ،ارتقاء
مهارتهای روابط بینفردی ،هویتیابی ،مهارت های ارتباطی و مذاکره ،مسائل مرتبط با تصویر بدنی و عزت نفس،

اطالع رسانی درباره مسائل جنسی آمریکا .)2004 ،یافته های جدیدتر در این زمینه نشان میدهد محدود کردن
برنامه های تربیت جنسی به مسائل صرفاً مرتبط با پیشگیری از ایدز و بارداری از نظر نوجوانان اثرگذار نیست (آستل
و همکاران .)2021 ،براساس مطالعات گروه های کانونی روی گروه نوجوان بخی از پیشنهادها برای بهتر کردن برنامه

1. abstience- based program
2 .Comprehnsive sexuality education
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افزایش صمیمیت ،تابآوری ،مهارت تصمیمگیری و توجه به ارزشهای اخالقی شخصی و اجتماعی (انجمن آموزش و

پژوهشهای تربیتی ،شماره  ،42بهار و تابستان 32- 1 ،1400

های تربیت جنسی مطرح شده است که از این قرارند :بهره مندی از اطالعات پایه درباره امور جنسی ،بررسی جنبه
های هیجانی ،اجتماعی و ارتباطی مسائل جنسی ،پرداختن به انواع مختلف رفتارها و هویت های جنسی ،زودهنگام
تر کردن آموزش جنسی (آستل و همکاران.)2021 ،
سوال  :2منظور از تربیت جنسی در برنامههای بینالمللی سالمت و بهداشت چیست؟
تربیت جنسی براساس تعریف دایرالمعارف علوم سالمتی به برنامههای آموزشی که معموالً به افراد از پایه پنجم تا
دوازدهم در مدارس و دبیرستانها داده میشود ،گفته میشود که موضوع آن مربوط به امورجنسی و تولید مثل است.
امور جنسی به وضعیت و کیفیت هر چیزی که با مسائل جنسی در ارتباط است مربوط میشود و شامل همه نوع
افکار و رفتارهایی میشود که با جنبههای جنسی انسان مرتبطند  .برای مثال تغییرات بدن در دوره بلوغ،
تصمیمگیری دربارة انجام رفتارهای مختلف مربوط به رابطه جنسی از بوسیدن ،رابطه لمسی و رابطه جنسی کامل و
همین طور مواردی مانند استفاده یا عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری همگی جزو امور مربوط به جنسیت
میباشند .عنوانهای دیگری مانند برنامه آموزش خانواده ،1آموزش جامع جنسی ، 2آموزش سالمت فرزندآوری 3از
جمله عناوین دیگری هستند که معادل تربیت جنسی به حساب میآیند .تعریفی که سازمان جهانی بهداشت درباره

تربیت جنسی ارائه می دهد نیز همین مضمون را دارد .در تعریف سازمان جهانی بهداشت از اصطالح جامعتر تربیت
جنسی و سالمت فرزندآوری 4برای اشاره به تربیت جنسی استفاده میشود:
تربیت جنسی شامل کسب تجربه و یادگیری مهارتهایی است که قدرت و قابلیت نوجوان را برای درک بهتر امور
مربوط به جنسیت از لحاظ وجوه مختلف اعم از زیستی ،روانی ،فرهنگی اجتماعی و فرزندآوری باال میبرد و به آنها
مهارتهایی را یاد میدهد تا دربارة سالمت جنسی و فرزندآوری بتوانند تصمیمهایی با مسئولیت پذیری بیشتری

است .برخی از این اهداف عبارتند از کاهش فعالیتهای جنسی (مانند به تعویقانداختن سن شروع رابطه جنسی و
باالبردن قدرت فرد برای پرهیز از امورجنسی) ،کاهش تعداد شرکای جنسی ،افزایش میزان استفاده از روشهای ضد
بارداری (به طور خاص استفاده از کاندوم) ،کاهش نرخ ازدواج کودکان ،کاهش نرخ بارداری زودهنگام و ناخواسته در
1. family life education
2. sexuality education
3. reproductive health education
4. Sexual and reproductive health (SRH) education
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بگیرند .هدف از این نوع برنامه های آموزشی دستیابی به یک سری اهداف رفتاری و ارتقای شاخصهای سالمتی
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دورة نوجوانی ،کاهش نرخ ابتال به عفونت  HIVو سایر بیماری های جنسی واگیردار .سفارش و توصیه اکید سازمان
جهانی بهداشت ارائۀ و اجرای این برنامه ها در مدارس و با هدف عالیتر ترویج سالمتی است (سازمان جهانی
بهداشت.)2006 ،
تعریف دیگری که با بررسی چهار برنامه بینالمللی تربیت جنسی ارائه شده است این تعریف است:
تربیت جنسی به معنای یادگیری و آموزش در خصوص جنبههای شناختی ،هیجانی ،اجتماعی ،ارتباطی و جسمانی
مسائل جنسی است .شروع تربیت جنسی از دوره کودکی آغاز میشود و تا نوجوانی و بزرگسالی نیز ادامه دارد .هدف
از استفاده از تربیت جنسی برای کودکان ،حمایت و حراست از رشد جنسی است .این برنامهها به صورت پله به پله
کودکان و نوجوانان را مجهز به اطالعات ،مهارتها و ارزشهای مثبتی میکند و آنها با این منابع دانشی و مهارتهای
نو می توانند مسائل جنسی را بهتر بفهمند و در صورت میل از آن لذت ببرند و روابط ایمن و ارضاکنندهای داشته
باشند و مسئولیت سالمت و بهباشی جنسی خودشان و دیگران را بپذیرند .این نوع برنامههای تربیت جنسی به
کودکان کمک میکند تا با اتخاذ تصمیمهای بهتر کیفیت زندگی خودشان و دیگران را باال ببرند .و این نکته قابل
ذکر است که همۀ کودکان و نوجوانان حق برخورداری از این آموزشهای جنسی متناسب با سنشان را دارند
(آیزنبرگر)2008 ،
تعریف دیگری که درباره تعریف جنسی وجود دارد ،تعریف سازمان یونسکو ( )2009است:
تربیت جنسی ،رویکردی برای تدریس مسائل جنسی و ارتباطی است که به شیوهای متناسب با فرهنگ و متناسب
با سن ،اطالعات صحیح از حیث علمی ،واقعگرایانه و عاری از قضاوتگری به افراد داده میشود .تربیت جنسی جایی
است که افراد فرصتهایی را به دست میآورند تا ارزشها و نگرشهای شخصی خود را دربارة امورجنسی بکاوند و

بررسی سیر تاریخی واژههایی که برای تربیت جنسی استفاده شدهاند نشان میدهد ،اولین اصطالح

sex

 educationبوده است .این اصطالح به نظر تا حدی محدودکننده بود .در برنامههای  Sex educationهدف اصلی
شناسایی ویژگیهای زیستی بود که معرف و متمایز کننده جنسیت زنان و مردان از یکدیگر بود .در این برنامهها،
سرفصل های اصلی عبارت بود از آشنایی با آناتومی جنسی ،مسائل مربوط به فرزندآوری ،کنترل تولد و پیشگیری از
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مهارتهای تصمیم گیری ،تعامل و کاهش خطر را درباره زمینههای مختلف جنسی به دست آورند (یونسکو.)2009 ،
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بیماریها (الیا .)2005 ،1دومین اصطالحی که میتوان به نوعی آن را معادل تربیت جنسی به حساب آورد « آموزش
جنسی و ارتباط  2یا  »SERبود .این برنامه بیشتر در انگلستان اجرا شد و دامنه موضوعات آن گسترده تر از sex

 educationبود و تالش شده بود تربیت جنسی در بستر آموزش شیوههای برقراری ارتباط جنسی و تعامل به افراد
آموزش داده شود .بنابراین برنامههای موسوم به  SREدربردارنده سرفصلهایی مانند تصویر بدنی ،جهتگیری
جنسی ،تصمیم گیری ،گفت و گو و تعامل در زمینه مسائل جنسی ،و توسعه ارزشهای شخصی بود .این برنامه در
انگلستان با بحث و جدلهای زیادی روبرو شد ،در نتیجه در سالهای بعد اصالحاتی در آن انجام شد و بعدها در
قالب برنامۀ آموزش جنسی و ارتباط در قالب یک برنامه درسی مدون در مدارس آموزش داده شد (الیا.)2005 ،
مهمترین نکتهای که برنامه  SERرا از برنامه خالص  sex educationمجزا می کرد ،تمایز بین برنامۀ تربیت جنسی
و آموزش سالمت جنسی 3بود .یکی دیگر از برنامه های حوزه مرتبط با تربیت جنسی ،برنامه آموزش سالمت

جنسی4

یا  SHRاست .در برنامه  SHRتاکید روی آموزش سالمت جنسی بود .همینطور یکی دیگر از ویژگیهای
متمایزکننده  SHRبررسی مسائل جنسی از منظر مسئله ای از جنس سالمت عمومی 5است .بر این اساس در
رویکرد  SHRبه امو رجنسی مسائلی که بالقوه خطرساز هستند نگریسته میشود؛ زیرا پیامدهای منفی را به
شکل های مختلفی مانند بیماری ،آسیب یا کژکارکردی به دنبال دارند که ممکن است روی عملکرد جنسی و بارآوری
اثرمنفی بگذارد .به همین خاطر برنامه SHRاز جنس برنامههای کاهش آسیب در نظر گرفته میشوند که برای
کاستن از خطرات و پیامدهای منفی رفتارهای پرخطر جنسی الزم میباشند .البته در رویکرد  SHRبه مسائل مرتبط
با بهزیستی هیجانی و روان شناختی نیز پرداخته می شود .این برنامه مبتنی بر تعریف سالمت جنسی براساس
سازمان جهانی بهداشت است که همانطور که اش اره کردیم دارای سه مولفه اصلی است که عبارتند از  :مولفه دانشی
و افزایش آگاهی ،مولفه کسب مهارتهای اجتماعی و شخصی و مولفه ایجاد نگرشها و ارزشها (سازمان جهانی

1. Ellia
2. sex and relationship education
3. sexual health education
4. Sexual health education
5. public health
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بهداشت.)2006 ،
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اصطالح دیگری که برای اشاره به برنامه های تربیت جنسی به کار می رود برنامه جامع تربیت جنسی 1است .این
اصطالح در واقع سایر انواع برنامهها شامل  SRE ، sex educationو  SHEرا در بر میگیرد .مقصود از تربیت
جامع جنسی پوشش دادن به هر چیز مرتبط با امور جنسی در این نوع برنامه ها است؛ اعم از هویت جنسی ،نقش
جنسی ،جهتگیری جنسی ،شهوت ،لذت ،صمیمت و مسائل مرتبط با فرزندآوری در طول دوره رشد (کربی.)2008 ،
این نوع برنامههای جامع جنسی نیز در قالب دو رویکرد کلی فقط پرهیز و مبتنی بر پرهیز آموزش داده میشوند
(کربی .) 2008 ،در مجموع اگر بخواهیم یک تعریف مختصر از مضمون مشترک همه برنامه های تربیت جنسی
بدهیم به نظر می رسد باید بگوییم که تربیت جنسی اصطالحی است که برای اشاره به فعالیتهای نظامداری استفاده
میشود که هدفشان انتقال اطالعات دربارة رشد جنسی 2و شیوه ابراز امور جنسی در طول دورة زندگی است .گاهی
اوقات تربیت جنسی در قالب برنامههای آموزش پیشگیری از ابتال به ایدز ارائه میشود .برای مثال در سال  1999در
 93درصد از دبیرستانهای عمومی و دولتی سراسر آمریکا دورههایی برای آموزش مسائل جنسی و  HIVارائه شد.
برنامه های تربیت جنسی بسیار متنوع است و اصالً به این صورت نیست که همهشان دارای یک شکل و ساختار واحد
باشند .برخی از برنامهها به صورت اختصاصی شامل ارائه آموزشهای مربوط به حوزه مسائل جنسی است ،در حالیکه
برنامههای دیگری وجود دارند که در قالب آموزشهای سالمت جسمی ،سالمت روانی و آموزش روانی خانواده به
آموزش و تربیت جنسی نیز اختصاص دارند و در این برنامهها تربیت جنسی به برنامه کلی آموزش سالمتی تلفیق
میشود (گراس .)2009 ،3در جدول  1برخی از شاخصترین برنامههای تربیت جنسی مصوب سازمانهای بهداشتی و
فرهنگی جهانی نمایش دده شده است.
جدول .1مقايسه چهار برنامه بينالمللي تربيت جنسي(پانزتي)2016 ،
نام برنامه

IPPF

برنامه

عمل
ارائهکنندگان

راهبردهای اجرایی،

قابل اجرا برای

پشتیبانی دارد و

خدمات

دارای شواهد تجربی،

افراد  10تا 24

پاسخگو است.

تربیت جنسی

آموزشی ،برنامه

به صورت پرسش و

ساله در

متمرکز بر حقوق

جامع

ریزان ،سیاست

پاسخ

موقعیت های

جنسی ،متمرکز

چهارچوبی برای

2009
2010

جهانی

1. sexuality education
2. sexual development
3. Gross
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پشتیبانی و ارائه

سازمان مولف

سال توليد

حوزه

مخاطبان

محتوا

گروه هدف

ويژگي برجسته
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گذاران ،جوانان

مختلف اعم از

بر ابراز و بیان

مدرسه و سایر

امور جنسی است.

موقعیتها
2009

جهانی

متولیان و

ارائه نظریه و منطق

کودک و

مورد توافق

هدایت تخصصی

یونسکو،

برای آموزش ،ارائه

نوجوان

سازمان ملل ،به

و بینالمللی

معاونت مبارزه

متخصصین

 18-5ساله ها

روز رسانی شونده

تربیت جنسی

با ایدز سازمان

حوزههای

شواهد تجربی ،ارائه

در مدارس

با تحقیقات بین

ملل ،یونیسف،

آموزش و

سرفصلهای

سازمان جهانی

سالمتی

آموزشی ،ارائه اهداف

بهداشت
همه اهداف با

شورای بین

یک برنامه جامع

المللی جمعیت

المللی

آموزشی.
2009

جهانی

درسی

معلمان،

اهداف آموزشی

همه افراد باالی

تمرکز روی

متخصصیت

ارائه روشهای

 15سال هم

برابری جنسیتی

توسعه و برنامه

تدریس

مدرسه ای و

و حقوق بشر

ریزی درسی،

 54تمرین اختصاصی

هم غیر مدرسه
ای

مربیان مراکز

داشتن تمرین
های اختصاصی

جامعه نگر
2010

اروپا

سیاستگذاران،

تاکید بر تاریخچه

از تولد تا

دارا بودن فلسفه

استاندارهایی

دفتر اروپایی

تربیت جنسی

نوجوانی

جامع نگر

برای آموزش

سازمان جهانی

متخصصین

 18-0ساله

تجربه  5تا 6

جامع جنسی در

بهداشت و اداره

آموزشی و

ارائه نظریه و منطق

سال اجرا در

اروپا

آموزش و

سالمتی

اجرای برنامه

پیش از مدرسه

کشورهای غرب

ارائه تعاریف و اصول

و در مدرسه

سالمت آلمان

ارائه چهارچوب

اروپا

جامعی از سرفصلها

هدف همۀ برنامههای تربیت جنسی ،ارتقای سالمت جنسی است .سالمت جنسی دارای سه سطح است .ارتقای
کیفیت زندگی ،پیشگیری از رفتار پرخطر و مدیریت شیوه واکنش به رویدادهای غیرمنتظره که سرفصلهای اغلب
برنامههای تربیت جنسی نیز براساس این سطوح تنظیم میشود (میلر و گرین .) 2000 ،هدف برنامههای تربیت
جنسی در اولین سطح سالمت جنسی ارتقای مهارتهای رشدی الزم برای تحقق سالمت جنسی پایه است .این
مهارتها عبارتند از آگاهی از اعضای بدن و کارکردهایشان ،مهارتهای ارتباطی ،توانایی مذاکره و گفت و گوکردن،
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سوال  : 3برنامه های تربیت جنسی دارای چه اهداف و اجزایی هستند؟
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محترمشدن و رعایت مرزهای شخصی سایر افراد .سرفصل هایی که در این نوع برنامه ها در این سطح پوشش داده
میشوند عبارتند از :فرایندهای جسمانی و بلوغ جنسی ،دلداگی ،1رابطهها و دوستیها ،لمس خوشایند و دلخواه،
حسها و تجربههای جنسی لذت بخش (میلر و گرین2002 ،؛ کارد و بنر .)2008 ،دومین سطح از سالمت جنسی
پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی است .برای اینکه بتوان مداخالت موثری را برای تحقق سالمت جنسی در این
حوزه به کار گرفت باید به یک سری مسائل توجه کرد .یکی سری از عوامل فردی باید در تهیه این نوع برنامههای
پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند که عبارتند از مصرف الکل ،تعداد شرک ای جنسی ،شروع زودهنگام رابطه جنسی ،و
مشخصساختن انواع تماسهای جنسی .سرفصلهای برنامه های تربیت جنسی در این سطح شامل یادگیری
مهارت های امتناع از روابط جنسی ناخواسته است .البته این مهارت یک تبصره خیلی مهم دارد؛ افرادی که به کالم از
پذیرش و انجام رابطه جنسی سرباز میزنند اما خیلیعالقه مند به داشتن رابطه جنسی است ،در باالترین سطح خطر
قرار دارند .به همین خاطر آموزش مهارتهای ارتباطی صرف ًا آموزش نه گفتن نیست .به افراد آموزشهایی داده
میشود تا روابطشان را با توجه به نیازهایشان تنظیم کنند (کربی .)2008 ،یکی دیگر از سرفصلها در این سطح،
آگاهی از انگیزههای برقراری رابطه جنسی است .افرادی که تحت تاثیر حالتهای خلقی افسردگی ،آشفتگی روانی ،از
روی اجبار درونی و یا برای انتقام از دیگری ،رابطه جنسی برقرار میکنند ،دارای انگیزههای منفی قلمداد میشوند و
افرادی که صرفاً برای سرگرمی 2و لذت اقدام به برقراری رابطه جنسی میکنند ،دارای انگیزههای مثبت در زمینه
جنسی به حساب می آیند (هیلتون . )2007 ،در نتیجه یکی از سرفصلهای پیشگیری در این سطح کمکردن
انگیزههای منفی در زمینه برقراری رابطه جنسی است .همین طور فرهنگهای بسته از لحاظ جنسی نیز روی بروز
خطرات جنسی اثرگذار است و موجب می شود اولین تجربه جنسی دشوارتر و پرالتهابتر انجام شود .این عامل نیز در
تولید محتوای برنامههای تربیت جنسی در این سطح از سال مت جنسی باید در نظر گرفته شود .سالمت جنسی در

در این سطح تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل پیشگیری از فرزندآوری مانند کاندوم است (کارد و بنر .)2008 ،در
سومین سطح سالمت جنسی با افرادی مواجه هستیم که دچار رویدادهای غیرمنتظره جنسی شدهاند و هدف تربیت
جنسی در این سطح ،حمایت ،پشتیانی و ارائه خدمات برای کمک و بازگشت دوباره این افراد به زندگی روزمره است.
در این سطح به افراد آموزش داده میشود در صورت مواجهشدن با رویدادهای غیرمنتظرهای مانند آزاردیدگی
1. crushes
2. fun
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این سطح غیر از شناسایی و کنترل عوامل فردی ،نیازمند مهیا کردن عوامل ساختاری است .و مهترین عامل ساختاری
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جنسی ،حاملگی ناخواسته و مواردی از این دست ب ه کجا مراجعه کنند ،چه برخوردی داشته باشند و چطور از
متخصصین سالمتی و بهداشتی ،درخواست کمک کنند (کارد و بنر.)2008 ،
روش دیگری که برای تعیین سرفصل های برنامه تربیت جنسی مطرح است مرتبط با رویکرد تربیت جامعنگر
جنسی است .برنامههای متاثر از این رویکرد ،بیشتر در کشورهای اروپایی اجرا میشود و برای اشاره عملی به این
برنامه از اصطالح «عشاق خوب» استفاده میشود (فرانس .)2000 ،1توجه به توسعه و رشد مسائل مربوط به امور
جنسی ،ارزش های مربوط به امور جنسی و خطرات جنسی سه ضلع این برنامه را تشکیل میدهند .مهمترین ویژگی
این برنامه ،پاسخ دهی به سه حوزه مرتبط با رشد و آموزش جنسی متناسب با سن است (فرانس)2000 ،
برنامه های تربیت جنسی برحسب شیوه اجرا به دو دسته کلی شامل تربیت جنسی مبتنی بر برنامه آموزشی ،2و
تربیت جنسی مبتنی بر فنآوری 3تقسیمبندی میشوند (پروتزی .)2016 ،بنیان نظری تربیت جنسی مبتنی بر برنامه
آموزشی نظریههای تغییر و رفتار سالمت در روانشناسی سالمت است .براساس این گروه از نظریهها مانند نظریه رفتار
برنامهریزیشده (آجزن و فیشبان ،)1988 ،نظریه باورهای سالمت (آگدن )1991 ،و نظریه مراحل تغییر (پروچاسکا و
دایکلمنته )1999 ،برای دستیابی به سالمتی ،باید به افراد کمک کرد رفتارهای سالم در پیش بگیرند و از آنجایی که
زیربنای رفتارهای سالمت در به حداقلرساندن یا در حداقلبودن عوامل خطر و همینطور در حداکثربودن
برخورداری از عوامل محافظتکننده است ،برنامههای تربیتی و آموزشی که براساس این نظریهها تولید شدهاند ،تغییر
عوامل خطر و محافظت کننده را در اولویت اهداف خود قرارمیدهند .به صورت عینیتر هدف این برنامهها اثرگذاری
روی ابعاد دانش جنسی ،هنجارهای اجتماعی ادراکشده از امور جنسی ،نگرشهای جنسی ،خودکارآمدی در عمل
سالم جنسی ،نیات رفتاری و کنترل ادراکشده بر رفتارهای جنسی است (کربی و همکاران .)2011 ،در واقع این
اهداف تقریباً بخش اعظم همه برنامه های تربیت جنسی را تشکیل میدهند و مطالعه فراتحلیل و مرور نظامند بسیاری

جنسی مبتنی بر برنامه آموزشی منتشر شده بود در  15مطالعه نتیجه این بوده است که این نوع برنامهها به ویژه
وقتی رویکرد غالبشان از نوع مبتنی بر پرهیز باشد دارای اثرات مثبت معنیداری روی بسیاری از شاخصهای
رفتاری مرتبط با امور جنسی میباشند (پروتزی.)2016 ،
1. frans
2. Curriculum-based
3. technology-based
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بر روی این نوع برنامهها انجام شده است .از  17مطالعه مرور نظامند و فراتحلیل که تا سال  2016درباره تربیت
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یکی دیگر از مسائل مرتبط با برنامههای تربیت جنسی ،مسئله مقدار ،میزان و تعداد جلسات این نوع برنامهها در
مدارس یا سایر مراکز خدمانی مرتبط است .از لحاظ تعداد جلسات ،تفاوتهای گستردهای قابلمشاهده است؛ از
برنامههای  5جلسهای (هر جلسه  90دقیقه) تا برنامههای  4ساله ،که در هر سال  16تا  21جلسه آموزشی برگزار
میشود (رابین و همکاران .)2004 ،برخی از پژوهشگران دریافته اند ،تعداد جلسات عامل مهمی در اثرگذاری برنامه
های تربیت جنسی است؛ نتایج مطالعات آنها نشان میدهد برنامههای با تعداد جلسات کم (مثالً برگزاری کارگاههای
ال برنامه  12هفته ای) نسبت به برنامه با همان
یک روزه) تقریباً بیتاثیر است و برنامههای با تعداد جلسات بیشتر (مث ٌ
محتوا اما با تعداد جلسات کمتر ( 6هفته ای) اثرگذاری کمتری دارد (رابین 1و همکاران .)2004 ،به صورت
اختصاصیتر در مطالعۀ دیگری که با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر کاهش خطر ابتال به  HIVانجام شده بود ،این
نتیجه به دست آمد که مداخالتی بیشترین اثرگذاری را داشتند که زمان بیشتری را صرف دادن اطالعات درباره
عملکرد کاندوم و مهارتهای مرتبط با استفاده از آن ،اختصاص داده بودند (جانسون 2و همکاران .)2003 ،همینطور
در مطالعه ای که به بررسی یک برنامه تربیت جنسی  24جلسه ای روی کاهش رفتارهای پرخطر جنسی انجام شده
بود ،مشخص شد بیشترین اثرگذاری یا بیشترین سود برنامه برای نوجوانانی حاصل شده بود که حداقل در نیمی یا
 2/3کل دوره آموزش شرکت داشتند (مارکهام و شگوگ.)2014 ،3
مسئله بعدی که در این حوزه می گنجد مربوط به فاصله بین جلسات است .معموالً در اغلب برنامههای تربیت
جنسی اشاراتی به فاصله بین جلسات هم می شود .دراین بُعد نیز با الگوهای متفاوتی سروکارداریم .در برخی از
برنامهها ،اجرای روزانه برنامههای تربیت جنسی تاکید شده است ،در حالیکه در غالب برنامهها فاصله بین جلسات 2
تا  3بار در هفته در نظر گرفته میشود .در مطالعه ای تاثیر فاصله جلسات بر روی اثربخشی برنامههای تربیت جنسی
سنجیده شد .در این مطالعه یک برنامه یکسان روی دو گروه که با هم همتا شده بودند اجرا شد؛ با این تفاوت که

جلسه  1/5ساعته اجرا شده بود .مقایسه شاخص های رفتارجنسی در دوگروه نشان داد ،اثربخشی برنامه برای گروهی
که تعداد جلسات بیشتری داشتند و فاصله بین جلساتشان کمتر بود ،بهتر شد (روترام براس 4و همکاران.)1998 ،
بنابراین در اثربخشبودن برنامههای تربیت جنسی غیر از توجه به مسائل فرهنگی ،روانشناختی و اجتماعی باید
1. Robin
2. Johnson
3. Markham and Shegog
4. Rotheram-Borus
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برای گروه اول ،این برنامه در طی سه جلسه  3/5ساعته آموزش داده شد ،درحالیکه برای گروه دوم ،این برنامه در 5
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توجه ویژه ای به عوامل ساختاری مانند شیوه اجرا ،تعداد جلسات و فاصله بین جلسات داشت ،زیرا طبق مطالعات
موجود در ادبیات پژوهشی این عوامل به اندازه عوامل به ظاهر اساسیتر ،در اثربخش بودن برنامههای تربیت جنسی
نقش دارند.
یکی دیگر از مولفههای مشخصکننده برنامه های تربیت جنسی ،نهادها و ساختارهای اجتماعی است که وظیفه
ارائه این نوع خدمات را دارند .در بیشتر کشورها غیر از مدارس ،نهادهای اجتماعی دیگری نیز وظیفه تربیت جنسی
را برعهده دارند .براین اساس برنامههای تربیت جنسی را می توان به دو گروه کلی تربیت جنسی مدرسه محور 1و
تربیت جنسی جامعه محور 2تقسیمبندی کرد .همانطور که برنامههای مدرسهمحور به دو دسته تربیت جنسی مبتنی
بر برنامه درسی و تربیت جنسی مبتنی بر فنآوری تقسیم بندی میشوند ،برنامه های تربیت جنسی جامعه محور نیز
به سه دسته کلی تربیت جنسی مبتنی بر برنامه درسی ،تربیت جنسی با هدایت همساالن 3و تربیت جنسی با هدایت
والدین و خانواده 4تقسیمبندی میشوند (پروتزی .)2016 ،در کشورهای مختلف راهنمای اختصاصی برای ارائه این
نوع برنامههای تربیت جنسی جامعه محور تدارک دیده شده است .تربیت جنسی جامعه محور مبتنی بر برنامه درسی
بیشتر از سایر انواع روشهای جامعه محور توسعه یافته است .مخاطب اصلی این برنامهها ،افرادی هستند که به دالیل
مختلف امکان بهرهمندی از برنامه های تربیت جنسی مدرسه محور را ندارند .این دالیل میتواند مربوط به محله
زندگی ،فقر ،و عوامل فرهنگی باشد .مهمترین مشکل این نوع برنامهها دشواری جذبکردن و نگهداری افراد در برنامه
است ،در حالیکه این مسئله برای مدارس راحتتر است ،زیرا درسهای تربیت جنسی در کنار سایر درسها ارائه
میشود و مخاطبین حداقل هر روز به مدرسه میآیند و از برنامهها میتوانند بهرهمند شوند ،اما برنامههای
جامعه محور از این روی با دشواری بیشتری برای جذب مخاطبین روبرو هستند و از روشهای مختلف جذب و تغییر
نگرش ،چه ارائه تقویتهای فیزیکی و اجتماعی ،تالش میکنند تا مخاطبانشان را برای شرکت در این نوع برنامهها

به عنوان الگوهای نقش ،برنامه ها از طریق گروه همساالن ارائه شود ،اما اغلب شواهد پژوهشی درباره این برنامهها
موفق نبوده است و اثرگذاری آن از سایر روش ها کمتر بوده است .اما درباره برنامههای تربیت جنسی جامعهمحور با

1. School-based
2. Community-based
3. Peer led sex education
4. Parents and family programs
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برانگیزانند .درباره برنامه تربیت جنسی با هدایت همساالن تالشهای زیادی شده که بنا بر تاثیرات خاص همساالن
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مرکزیت خانواده و والدین باید گفت این برنامهها از بیشترین رشد برخوردارند و شواهد تجربی خوبی برای اثرگذاری
این برنامهها به دست آمده است (کربی و همکاران2007 ،؛ تنر وشفرد1999 ،؛ گویال راموس و همکاران.)2010 ،
برنامه چرخه زندگی )COL( 1یکی دیگر از برنامههای تربیت جنسی جامعهمحور مبتنی بر برنامه درسی است که
در آمریکا برای بومیان سرخ پوست و کانادایی تهیه شده است .این برنامه برای گروههای سنی ابتدایی و راهنمایی
قابل اجرا است و به صورت اختصاصی برای پاسخ دهی به موانع فرهنگی که در تربیت جنسی این گروه از افراد وجود
داشت ،توسعه یافته است (کافمن ،و ویتسل 2و همکاران .)2014 ،همینطور برنامه اختصاصی دیگری که براساس
رویکرد جامعه محور مبتنی بر خانواده و والدین طراحی شده است ،برنامه «گفت و گوی خانواده ها با یکدیگر »3یا
 FTTنام دارد .این برنامه به صورت اختصاصی برای مادارن از نژاد آفریقایی و آمریکاییتبار و التینیتبار تهیه شده
است (گویالمو راموس و همکاران .)2011 ،این برنامه در پاسخ به محدودیتهای زمانی که برای این طبقه نژادی
برای شرکت در برنامه های رسمی تربیت جنسی وجود داشت تهیه شده است .اغلب این افراد از طبقات پایین جامعه
بودند و مجبور بودند وقت زیادی را صرف تامین مخارج زندگی کنند و زمانی برای رسیدگی به اموری مانند تربیت
جنسی فرزندانشان نداشتند .این برنامه به صورت کارگروهی انجام میشود و تیم مداخله شامل پزشک ،مددکار
اجتماعی و روانشناس است .در اولین جلسه مددکار اجتماعی در یک جلسه  30دقیقه ای با مادر درباره شیوه
برخورد با موضوعات مرتبط با ترب یت جنسی صحبت میکند و همزمان پزشک ،کودک را از لحاظ فیزیکی معاینه و
ارزیابی میکند .مددکار اجتماعی موضوعاتی را در زمینههای تصمیمگیری درباره مسائل جنسی ،اثر هنجارهای
همساالن بر رابطه جنسی کودکان و نوجوانان و ابعاد عاطفی روابط بین فردی با مادر در میان میگذارد (گویالمو
راموس 4و همکاران .)2011 ،یافتههای مربوط به اثربخشی این برنامه نشان داده است نوجوانان شرکتکننده در این
برنامه نسبت به گروه کنترل به میزان کمتری رابطه جنسی در  9ماه بعد داشتهاند (گویالمو راموس و همکاران،

خانواده هایی که در معرض فشارهای اقتصادی قرار دارند راه حل اجتماعی مناسبی برای تحقق سالمت جنسی
نوجوانان در این خانوادهها به حساب میآید.

1. Circle of Life
2. Kaufman, Whitesell
3. Families Talking Together
4. Guilamo-Ramos
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 .)2011این برنامه از این جهت یک برنامه هم بهینه و هم اثربخش است ،زیرا به امکانات زیادی احتیاج ندارد و برای
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برخی از برنامههای رایج تربیت جنسی که در مطالعات فراتحلیل به آنها اشاره شده است از این قرار است :آموزش
حفظ امنیت شخصی (پروتکل مرکز ملی محافظت از بیتوجهی و سوءاستفاده از کودکان ،)1999 ،آموزش رفتارهای
محافظت گرایانه (فالندورا وست ،) 1984 ،آموزش حفظ ایمنی شخصی از بدن (میلر پریم ،)1990 ،حفظ امنیت
بدن(وارتل ، 1986 ،وارتل  2007 ،؛ وارتل  ،) 2010 ،لمس خوب /لمس بد (کراول )1989 ،؛ پرچم قرمز /پرچم سبز
(کالکو ،1989 ،چن)2012 ،؛ برنامه پیشگیری اولیه از کودک آزاری (بلومبرگ)1991 ،؛ برنامه پیشگیری از
آزاردیدگی جنسی کودکان (گرندل)1991 ،؛ برنامه کودکان به دانش حفظ امنیت شخصی نیازمندند (فرایر)1987 ،؛
برنامه ( ESPACEدایگالنت)2012 ،؛ راز خوب /راز بد (اشنایدر)1986 ،؛ اینجا جای بازی بچه ها نیست ( کرا،
) 2009؛ برنامه پیشگیری از آزاردیدگی جنسی کودکان (دلکامپو سانچز)2006 ،؛ برنامه پروژه اعتماد (اولدفیلد،
 ،)2001برنامه حفظ امنیت کودک (کرایزر )1991 ،؛ دیگه بسه ،به کسی بگو ،بدنت مال خودته ،از خودتون محافظت
کنید (بلومبرگ)1991 ،؛ برنامه لمس ( TOUCHسالوسکی)1986 ،؛ به کی میخواهی بگی (تاتی.)1997 ،
مضامین و مهارتهای کلی و مشترکی که در این برنامهها آموزش داده میشوند عبارتند از داشتن حق مالکیت بر
بدن ،تمایز قائلشدن بین انواع تماسهای فیزیکی ،شناسایی و هشیاری نسبت به موقعیتهایی که احتمال
آزار دیدگی باالست ،اجتناب ،محدودسازی و یا گریختن از این موقعیتها ،مخفی نگهداشتن یا افشای تجارب
آزاردیدگی ،شیوه و مراجع مطمئن برای بازگویی تجارب آزاردیدگی جنسی ،لزوم متهم نکردن کودکان و نوجوانان به
خاطر داشتن چنین تجربههایی .در اغلب برنامهها این مولفهها پوشش داده شده بود و فرقشان در میزان اهمیت و
اولویتدهی به هر یک از این مهارتها و اولویتها بود .همچنین قالبهای ارائه برنامهها به شکلهای مختلفی اعم از
آموزش از طریق سخنرانی ،آموزش از طریق کتاب ،برگزاری جلسات گروهی ،بازی نقش و سایکودراما متغیر بود.
تفاوت دیگر این برنامهها در این است که برخی از برنامهها منحصراً آموزش محافظت در برابر کودکآزاری جنسی

سالمت روانی و ارتقای مهارتهای اجتماعی و محافظت از خود ترکیب کرده بودند .در این پژوهش چهار شاخصی که
در مطالعات کارآزمایی بالینی به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده بود مورد ارزیابی قرار گرفتند .این
شاخصها عبارت بودند از - 1 :میزان استفاده از رفتارهای محافظت گرایانه (این شاخص از طریق آزمونهای
شبیهسازی رفتاری سنجیده میشد)؛  - 2دانش فرد درباره آزاردیدگی جنسی یا مفاهیم مرتبط با پیشگیری از
18
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بود در حالیکه برنامههای دیگری وجود داشتند که برنامههای پیشگیری از آزاردیدگی جنسی را با برنامههای ارتقای
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آزاردیدگی جنسی یا هر دو عامل (این شاخص معمو ًال با پرسشنامهها یا مقیاسهایی که کودکان باید جاهای خالی را
با جمالت خود پر میکردند ،سنجیده میشد)؛  -3تداوم استفاده از رفتارهای محافظ از خود در طول زمان - 4
ماندگاری دانش مربوط به پیشگیری از آزاردیدگی جنسی؛  - 5میزان صدمهرسان بودن برنامههای آموزشی از حیث
والدین یا کودکان  -6میزان بروز و افشاگری تجارب آزاردیدگی جنسی در طول اجرای برنامه آموزشی یا پس از آن.
سوال  .4آیا برنامههای تربیت جنسی ،اثرگذار هستند؟
برای بررسی این سوال مطالعات فراتحلیل و مرور نظامندی که در حوزه بررسی اثربخشی تربیت جنسی انجام شده
بود مورد بررسی قرار گرفتند .بررسی بانک اطالعاتی ( PUBMEDمنبع نمایه کتابخانه ملی آمریکا) با کلید واژه
 Sexuality educationبه صورت کلی  8مقاله با طرح کارآزمایی بالینی  clinical trialبه دست داد و همین طور
 30مقاله به صورت مروری در این زمینه در این پایگاه نمایه شده است .در مقاالتی که به صورت کارآزمایی اجرا شده
است شش مقاله مربوط به آموزش جامع جنسی با رویکردهای مختلف مانند آموزش جامع جنسی مبتنی بر برابری
حقوق اجتماعی بود ،یک مقاله مربوط به برنامه آموزش جنسی اختصاصی پیشگیری از ایدز بود .در این مقالهها در
پنج مقاله اثربخشی روشهای آموزش جنسی به صورت مستقیم روی کودکان بررسی شده بود و در دو مقاله
تاثیرگذاری این نوع آموزشها به مادران و کودکا ن مورد بررسی قرار گرفته بود .نتیجه کلی این مطالعه مرور نظامند
این بود که او ًال مدرسه نهاد بسیار مناسبی برای اجرای این نوع برنامهها است اما شواهد اثربخشی نشان میداد
استفاده صرف از برنامه های آموزشی جنسی به تنهایی تاثیری در شاخصهای سالمت جنسی و سالمت بارداری در
نوجوانان ندارد و اگر این برنامهها با مداخالت مبتنی بر ارائه تقویت و مشوق همراه شود در طوالنیمدت میتوانند از
میزان بارداری نوجوانان دختر بکاهد و تاثیر بیشتر روی سالمت جنسی بگذارد (ماسون-جونز 1و همکاران.)2016 ،

کودک بر روی رفتارهای جنسی و شاخصهای شناختی رفتار جنسی در کودکان از نژادهای آفریقایی -آمریکایی و
اسپانیایی-التین بود .در این اثر ،مقالههایی که طی سال های  1988تا  2012در ارتباط با این موضوع انجام شده
بود ،جمعآوری شد .هدف از اجرای این مقاله شناسایی مداخالت والد-کودک محور بود که توانسته بودند سالمت
جنسی را در حوزه خطر ایدز کاهش دهد .نتایج این مطالعه نشان داد که در  50مطالعه از  14نوع مداخله یکسان

1. Mason-Jones
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دومین مطالعه مرور نظامندی که در این بانک اطالعاتی یافت شد مربوط به تاثیر مداخالت ارتباطی والدین و
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استفاده شده بود و در  12مطالعه نتایج نشان میداد روش های آموزش جنسی مبتنی بر ارتقای تعامل والد کودک در
کاهش خطر ایدز موثر است .مولفههایی که در این مرور نظامند به عنوان مولفههای موثر مداخالت شناسایی شد
عبارت بودند از  :حضور همزمان والدین و کودک در جلسات آموزش ،ارتقای میزان مشارکت خانواده/اعضای خانواده،
ارائه آموزش جامع جنسی برای والدین ،ارائه آموزشها متناسب با سطح رشدی کودکان و سطح فرهنگی خانوادهها و
به وجود آوردن فرصت کافی برای تمرین بر روی مهارتهای ارتباطی جدید بین والدین و کودک .براساس این
مطالعه مرور نظامند یکی از مولفههای اصلی در هر برنامه آموزش جنسی که با هدف کاهش رفتارهای پرخطر جنسی
طراحی می شود ایجاد شرایطی برای ارتقای ارتباط بین والدین و کودک برای صحبت کردن درباره این نوع مسائل
است (ساتو 1و همکاران.)2014 ،
یافتههای حاصل از مطالعات جامع فراتحلیل (والش ،زویی ،ولفندن )2015 ،بر روی برنامههای تربیت جنسی نشان
میدهد در کل مداخالت متمرکز بر پیشگیری از کودک آزار ی جنسی بر روی توسعه رفتارهای محافظت از خود اثر
گذار است (نسبت شانس=  5/71با فاصله اطمینان  1/98تا  .)16/51هر چه قدر نسبت شانس باالتر از  1باشد ،به
معنای اثربخشی یک عامل است .این نسبت شانس باال به این معناست که تحت این آموزشها قرارگرفتن با نسبت 5
برابری تاثیری بیشتری روی آموختن رفتارهای محافظتگرانه از خود دارد .یافتههای فراتحلیل این مطالعه (والش،
زویی ،ولفندن )2015 ،بر روی مقالههایی که برای اندازهگیری اثربخشی برنامههای آموزش پیشگیری از کودکآزاری
جنسی بر روی میزان دانش کودکان و ن وجوانان انجام شده بود نشان داد در کل این نوع برنامهها به صورت
کوتاه مدت پس از دوره آموزشی روی افزایش دانش کودکان و نوجوانان اثرگذار است .این مطالعه نشان داد اندازه اثر
این برنامه نسبت به گروه کنترل  0/61است که براساس شاخصهای دستهبندی سنجش اندازه اثر متوسط در نظر
گرفته میشود .با بررسی تفاوت گروه ها مشخص شد اندازه اثر این برنامه برای کودکان  0/49و برای نوجوانان 0/89

همینطور اثربخشی کلی این برنامه ها روی افزایش دانش عملی که از طریق موقعیتهای سناریویی سنجیده میشد
بررسی شد که یافته های فراتحلیل نشان داد این برنامه روی این شاخص اثرگذار نیست (اندازه اثر برای کودکان کم
سن  0/39و کودکان سن باالتر  0/56و در کل  0/30بود که از لحاظ درجهبندی کوهن در سطح پایین قرار
میگیرد) .درباره اثرات منفی و صدمهزابودن این نوع برنامهها شش مطالعه انجام شده بود که یافتههای سه مطالعه
1. Sutton
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محاسبه شد که نشان میدهد تاثیر این نوع برنامهها در افزایش دانش گروههای سنی باالتر ،بیشتر هم میباشد.
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شاخصهای قابلمقایسه داده بود .گرچه در برخی از شاخص ها مثل اضطراب ،مشکالت ارتباطی و پرخاشگری و
رفتارهای گرایش به وابستگی در کودکانی که این دوره ها شرکت داشتند مقدار کم تا متوسط افزایش نشان میداد ،اما
به صورت کلی این تفاوتها در مقایسه با گروه کنترل معنیدار نبودند .در زمینه تاثیر برنامههای پیشگیری از
کودکآزاری بر میزان افشاگری تجارب آزاردیدگی ،شاخصهای فراتحلیل نشان میدهد افرادی که در این مداخالت
شرکت داشتند به صورت معنی داری ،بعد از پشت سرگذاشتن برنامه ،بیشتر تجارب آزاردیدگی را گزارش کردند.
نسبت شانس  3/56با فاصله اطمینان  1/31تا  16/24برآورد شده است .در جدول  2خالصه نتایج چند مطالعه در
زمینه اثرگذاری تربیت جنسی ارائه شده است (بونل و همکاران ،؛2014؛ گلدفارب و لیبرمن.)2021 ،
جدول  -2خالصه يافتههاي برنامههاي تربيت جنسي مبتني بر مدل ارتقاي سالمت
محققين

عنوان

حوزه

برنامه

سالمتي

شاخصهاي ارزيابي

نتيجه گيري محقق

مداخله
سالمت
جنسی

به تعویق افتادن سن
شروع رابطه جنسی،
افزایش استفاده از
کاندوم ،کاهش شرکای
جنسی

تفاوتی بین گروه ها از لحاظ سن شروع رابطه جنسی به وجود نیامد
(نسبت شانس=)0/54 >CI> 1/27 ،0/83؛ دانشآموزانی که در
مداخله شرکت کرده بودند با احتمال کمتری رابطه جنسی بدون کاندوم
داشتند ( =0/63اندازه اثر .)P>0/05 ،همین طور تعداد شرکای جنسی
افرادی که در مداخله ها شرکت کرده بودند کمتر بود ( =0/73اندازه اثر،
.)P=0/02

برنامه
آموزش عمل

رفتارهای
خطر متعدد

فعالیت جنسی

دانش آموزانی که در مداخله شرکت کرده بودند کمتر رابطه جنسی
برقرار کرده بودند( .نسبت شانس=)0/09 >CI> 0/36 ،0/18؛

مثبت

برای سالمتی

فالي 2004

برنامه درسی
ارتقای
سالمتی

رفتارهای
خطر متعدد
برای سالمتی

رابطه جنسی جدید،
استفاده از کاندوم

رز 2007

برنامه
سالمت
جنسی
کودکان
تانزانیا

سالمت
جنسی

میزان بروز  ،HIVشیوع
سایر بیماری های
واگیردار جنسی ،میزان
بروز حاملگی ،استفاده از
کاندوم ،تعداد شرکای

تفاوتی بین گروههای آموزشدیده و ندیده از حیث میزان بروز و شیوع
 ،HIVسیفلیس ،و بیماری های تناسلی کالمیدیا و تریکوموناس وجود
نداشت .شیوع سوزاک در زنانی که آموزش دیده بودند بیشتر از گروه
آموزش ندیده بود .تفاوتی از لحاظ تعداد حاملگیها بین دو گروه وجود
نداشت .زنان و مردان آموزشدیده سریعتر در رابطه جنسی جدیدشان از
کاندوم استفاده می کردند و تعداد شرکای جنسی جدیدشان کمتر شده
بود .پی گیری شش ساله تفاوتی را در هیچ یک از شاخصهای سالمت
جنسی نشان نداد .مردان در دوره پیگیری بیشتر گزارش کردند که
شرکای جنسیشان افزایش یافته است.

ولف 2009

آموزش
مهارت های

پیشگیری از
خشونت در

استفاده از کاندوم

تفاوتی بین گروهها از لحاظ استفاده از کاندوم وجود نداشت(.نسبت

بيسن-
انگويست

انتخابهای
ایمنتر

2001

بيتس،
2009

پسرانی که در گروه مداخله قرار داشتند ،به احتمال کمتری رابطه
جنسی جدیدی برقرار کرده بودند (=0/65اندازه اثر )P=0/2 ،و به
احتمال بیشتری از کاندوم استفاده کرده بودند.
( =0/66اندازه اثر .)P=0/045 ،این اثرات برای دختران به دست نیامد.
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جنسی
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ارتباطی

روابط

والش

حفظ و
برقراری
روابط سالم
پایدار

پیشگیری از
کودک آزاری

مايکسين

پروژه حفظ
احترام  1و
آموزش

2018

و همکاران
2020

شانس=)1/04
ارتقای مهارت و دانش

آموزش مهارت های مراقبت از خود در ارتقای دانش و پیشگیری از
کودک آزاری جنسی موثر است ( نسبت شانس =)5/71

جنسی

پیشگیری از
خشونت در
قرارمالقات

خشونت جنسی در دوره
نوجوانی

میزان فهم ،پذیرش و اثرگذاری این روش در مطالعات کارآزمایی بالینی
تایید شد.

جنسی
گراسو و
همکاران،
2021

رو و
همکاران،

مقایسه دو
روش پرهیز و
آموزش جامع
جنسی

سن شروع
رابطه ،رعایت
اصول
پیشگیری از
بارداری

آموزش جامع
جنسی

رفتارهای
اجتماعی،
عدالت به
غیرهمجنس

آموزش
جنسی
حساس به
فرهنگ
مسلمانان

دانش ،نگرش
و توانایی
معلمان

2020
مارتين و
همکاران
2020

سن ،حفظ ایمنی در
رابطه جنسی

نوجوانانی که در گروه فقط پرهیز آموزش دیده بودند یک سال دیرتر
وارد رابطه جنسی شدند .تفاوتی از لحاظ رعایت اصول پیشگیری و رابطه
جنسی ایمن بین دو روش وجود نداشت.

تکالیف شناختی تصمیم
گیری

کودکان شرکت کننده در برنامه آموزش جنسی نسبت به گروه کنترل
سوگیری های ناعادالنه و به نفع گروه خودی نداشتند .تصمیمگیریهای
کم خطرتر میگرفتند.

آموزش سالمت جنسی
به کودکان

برنامه آموزش جنسی حساس به فرهنگ مسلمانان در ارتقای دانش،
نگرش و مهارت معلمان در آموزش جامع جنسی به کودکان موثر است.

بحث و نتیجهگیري

به صورت کلی در یک جمعبندی از ادبیات پژوهشی میتوان این طور گفت که برنامههای تربیت جنسی به
شیوههای مختلفی شامل برنامههای مدرسهمحور ،خانوادهمحور و روشهای مبتنی بر ارتقای سالمتی عمومی در

هیچ تاثیر منفی روی سالمت جنسی ندارند ولی تاثیر مثبت آنها روی سالمت جنسی به اندازه درمانهای دارای
شواهد تجربی باال نیست و بیشتر این پژوهش های فراتحلیل بیشتر روی جنبههای روششناختی گزارشهای
پژوهشی متمرکز شدهاند .یکی از حوزههایی که در این برنامهها کمتر به آن توجه شده است تاثیر فرهنگ بعنوان یک
عامل تعدیل کننده بسیار مهم در اثربخشی برنامههای آموزش جنسی است که تقریباً در اغلب مطالعات فراتحلیل
1. Project Respec
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سراسر دنیا روی کودکان و نوجوانان اجرا می شود و نتایج مطالعات فراتحلیل در این زمینه نشان میدهد این روشها
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مورد توجه قرار نگرفته است .دومین کاستی که در این مطالعات فراتحلیل مشاهده می شود فقدان پایندی به نظریه
مرکزی است که روش های درمانی از آنها ریشه گرفته باشد .سومین کاستی این نوع مطالعات فراتحلیل این است که
به شاخص های واقعی تغییر در رفتار کمتر پرداخته شده است و تاثیر آموزشها در سطوح نگرش و دانش محدود
شده است.
مرور نظامند مطالعه حاضر در خصوص چهار سوال پژوهش این نتایج را به دست داد-1 :بیشتر مطالعات تربیت
جنسی در ده سال اخیر به جای رویکرد صرفاً پرهیز به رویکرد آموزش جامع جنسی با جهتگیری کاهش خط ر
تغییر کرده است -2.برنامه های تربیت جنسی اغلب دارای جهتگیری رفتاری و شناختی هستند- 3.مهمترین هدف
برنامههای تربیت جنسی اوالً کاهش احتمال و شرایط مسبب کودکآزاری جنسی و ثانیاً کاهش خطر رفتارهای
پرخطر جنسی از طریق آموزش روشهای مبتنی بر پیشگیری از بیماریها و اختالالت جنسی است-4 .برنامههای
تربیت جنسی روی کاهش رفتارهای پرخطرجنسی و محافظت جنسی از سالمت جنسی کودکان و نوجوانان موثر
است-5 .اغلب برنامه های تربیت جنسی در کشورهای در حال توسعه توام با درگیرساختن و مشارکت خانوادهها است.
ارزیابی برنامه های مختلف تربیت جنسی که تاثیرگذاری باالیی را روی سالمت جنسی نشان داده بودند دارای یک
سری از ویژگیها بودند که از این قرارند (دایراه المعارف علوم اجتماعی/تربیت جنسی:)2018 ،
 .1برنامه متمرکز بر حداقل یک رفتار یا بیش از یک نوع رفتار جنسی مرتبط با بروز حاملگی ناخواسته یا ابتال به
عفونت  HIVیا بیماری مقاربتی واگیردار بودند.
 .2از نظریههای یادگیری اجتماعی بعنوان مبنای یادگیری و آموزش استفاده کردهاند و این نظریهها از نوع
نظریههای یادگیری اجتماعی بودند که در سایر برنامههای ارتقای سالمتی به شکل موفقیتآمیزی کار گرفته شده

 .3شفاف و روشنبودن پیامهای درمانی
 .4اطالعات صحیح پایهای در زمینۀ عوامل خطر برقراری روابط جنسی محافظتنشده ارائه میکردند و راههای
روشنی را برای دوریگزینی از روابط جنسی محافظتنشده ارائه میکردند.
 .5شامل فعالیت ها و تکالیفی برای غلبه بر فشارهای اجتماعی در زمینه انجام رفتارهای جنسی متمرکز بودند.
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 .6الگوها ،و مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط ،مذاکره و مهارتهای ردکردن تقاضاهای نامتعارف را آموزش
میدادند.
 .7از انواع روش های آموزشی برای افزایش مشارکت دانشآموزان استفاده میکردند و همینطور روش ارائه
اطالعات به صورتی بود که افراد میتوانستند اطالعات را برای مشکالتِ شخصی خودشان استفاده کنند.
 .8در برنامهها اطالعات مرتبط با جنسیت ،تجربه جنسی و فرهنگ دانشآموزان نیز در برنامه گنجانده شده بود.
معموالً در اغلب برنامه های جامع آموزش جنسی از یک رویکرد اجتماعی  -شناختی برای تدوین برنامهها استفاده
شده و پس از تحلیل عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی موثر بر آموزش جنسی ،این برنامههای آموزشی تهیه
میشوند  .یکی از مشکالتی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران درخصوص آموزشهای مرتبط با مسائل
جنسی وجود دارد عدم مشارکت والدین و یا مخالفت آنها با این نوع آموزشهاست .در پژوهشی در نیجریه مشخص
شده است اغلب والدین سن صحبتکردن درباره مسائل جنسی را بعد از سنین بلوغ میدانند و در گفت و گوهایشان
با نوجوانان بیشتر بر جنبهها و عواقب ناخوشایند برقراری رابطه جنسی تاکید میکنند و اطالعات بسیار کمی درباره
شیوههای پیشگیری به فرزندان خود میدهند (املومادو و همکاران .)2014،لذا برای روبروشدن با این مشکل تقریب ًا
 19برنامه آموزش جنسی متمرکز بر مشارکتدادن والدین تدوین شده است که دستورالعملهای کلی را برای غلبه بر
موانع برقراری ارتباط والدین با کودکان دربارة آموزشهای جنسی مورد هدف قرار داده است .برای مثال میتوان به
برنامههایی با عنوان «آموزش جنسی :راهنمای والدین و مراقبین کودکان» (سیپریان )1998،و «فرزندپروری با
برنامه :گفت و گو دربارة مسائل جنسی با کودکان» (تیفانی و توبیاس ) 1993،اشاره کرد .در مطالعات مروری مختلف
که به ارزیابی وضعیت این برنامهها پرداخته شده است ،تلفیق جنبههای بومشناختی ،مهمترین عامل مورد نظر در

در نتیجه برای تدوین یک برنامه جامع آموزش جنسی به زعم بسیاری از این پژوهشها نیاز به اتخاذ یک
چهارچوب نظری معتبر متناسب با وضعیت موجود است .برخی از محققان مانند کربی و همکاران ( )2011در این
راستا اهداف کلی تدوین یک برنامه آموزش جنسی را بدین ترتیب مشخص کردهاند - 1 :شناسایی اهداف روشن در
حوزه سالمت جنسی ( برای مثال کاهش حاملگی در دوره نوجوانی ،کاهش ابتال به اچ آی وی و سایر بیماریهای
واگیردار جنسی)-2 .گزینش رفتارهای جنسی که ارتباط مستقیمی با هدف سالمت جنسی دارند (برای مثال ایجاد
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تحوالت آتی برنامههای آموزش جنسی در نظر گرفته شده است (مسچک و همکاران.)2002 ،
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تاخیر و وقفه در شروع زودهنگام روابط جنسی ،افزایش استفاده از کاندوم ،کاهش تعداد شرکای جنسی)) 3( .
شناسایی و گزینش عوامل روانی-اجتماعی موثر بر این رفتارها )4( .توسعه و ایجاد فرصتهای یادگیری برای
تغییردادن اینگونه عوامل روانی اجتماعی.
در یک ارزیابی انتقادی از این برنامهها دو مسئله برجسته قابل اشاره است .اول اینکه صرف داشتن دانش اطالعات
مربوط به امورجنسی تضمینکننده اتخاذ تصمیمهای درست در حوزة امورجنسی نیست و همینطور تسهیل
دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری اعم از کاندوم نمیتواند شرط الزم برای کاهش نرخ حاملکی در دوره
نوجوانی یا افزایش استفاده از این نوع وسایل باشد .آموزش های جامع جنسی و کیفیت شیوة اجرای این برنامهها،
قطعاً بدون توجه به مالحظات فرهنگی و جامعهمحور چندان موثر نخواهد بود (سالویا ،2001 ،جونز ،جنسن ،سلزر
کینگ .)2014 ،به عنوان مثال یافتههای یک مطالعه فراتحلیل نشان میدهد هر چقدر برنامههای آموزش جنسی
براساس ویژگیهای یک موقعیت و منطقه خاص و براساس شرایط فرهنگی افراد مشخص در یک منطقه تدوین
شود ،اثر بخشی آن بیشتر است (سالویا .) 2001 ،همچین در این باره یافتههای مطالعهای دیگر درباره بررسی کیفی
انتظارات معلمین آموزش بهداشت ،در خصوص آموزههای جنسی ،نشان داده است به صورت کلی معلمان عقیده
دارند بهترین راه برای آموزش مسائل جنسی ،اتکا به رویکرد جامعهمحور است و عقیده آنها این است که هر چقدر
مداخالت در مقیاسی کوچک و براساس نیازهای یک گروه مشخص تدوین شود ،احتمال اثربخشی آن روشهای
آموزشی نیز بیشتر خواهد بود (جونز ،جنسن ،سلزر کینگ .)2014 ،براساس مباحث مطرحشده به نظر میرسد اگر
یک برنامه تربیت جنسی بخواهد موثر باشد ،نمی تواند صرف ًا متمرکز بر سالمت جنسی باشد و هدف آن نباید فقط
پیشگیری در بُ عد رفتاری باشد و تحقق اخالق جنسی و توسعه اخالقیات رشد یافتهتر در حوزه امور جنسی و تغییر
نگرش بنیادی کودکان و نوجوانان را در خصوص پدیدههای جنسی در قالبهای بازاریشدن امور جنسی ،رسانههای

خاص فرهنگ آن کشور است .تربیت جنسی اخالقی در فرهنگ آمریکایی و اروپایی در جهت توسعه اخالق
جمعگرایانه و نوع دوستی بیشتر نسبت به یکدیگر در امور جنسی به پیش میرود و ممکن است در آینده حوزههای
دیگری مانند تربیت جنسی و مباحث دینی را که که سازگار با نیازهای بشر باشد نیز در بر بگیرد ،بر همین اساس
یک برنامه تربیت جنسی در ایران نیز می تواند همین مسیر را دنبال کند و ملهم از آرای حاکم بر فرهنگ باشد.
مهمترین عاملی که به نظر می رسد باید در ساخت برنامه تربیت جنسی اخالقی مدنظر قرار بگیرد ،برقراری پیوندی
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 پیشنهاد میشود برنامه های تربیت جنسی براساس یافتههای این. سالمت جنسی و تربیت باشد،واقعی بین اخالق
مطالعه برای اجرا در ایران مورد استفاده قرار گیرد و از روش های کمی و کیفی برای بررسی اثربخشی این برنامهها
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Sex education programs for children and adolescents: A Systematic
Review
Hamid Khanipour1, Hooman yaghmaie Zadeh2, Hanieh Chizari3, Samaneh Hosseini4

Abstract
Sex education is considered as one of the main aspect of education that overlook in
Iran. We used systematic review for answering three questions related to definition
and conceptualization of sex education, sex education curriculum and skills and
investigating the effectiveness of these programs. Findings of this study showed that
sex education programs ranged from instruction for sexual protection to applying
ethical methods for obtaining sexual health. Primary definitions of sex education were
general and behavioral but as the time passed, this definition transform to culturedependent definitions. Sex education program is effective for reducing unwanted
pregnancy in adolescents and protecting from sexual abuse. It could conclude that
adopting a holistic sexuality education that is characterized by applying psychological
skill training methods and involvement of parents and school authorities, could fulfill
the goals of sex education programs. Any sex education programs should modified
based on the individual and cultural aspects to reach better success in guaranteeing
sexual health for children.
Keywords: Sex education, Child sexual abuse, children, Systematic review, Meta-
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