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سخن مدیر مسئول
زهرا عسگری  /کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

خداونــد علیــم را سپاســگذارم کــه توفیــق انتشــار چهارمیــن شــماره نشــریه تحــول و
تربیــت را بــه مــا عنایــت فرمــود .مقصــود فراهــم آوری بســتری بــرای جم ـعآوری آرا و
نظــرات همــکاران ،دانشــجویان و فعــاالن عرصــه روانشناســی تربیتــی میباشــد کــه بــا
همــت واال و عــزم راســخ دانشــجویان تالشگــر دانشــگاه فردوســی مشــهد و دیگــر
دانشــجویان ســایر دانشــگاهها ،زمینــه تحقــق آن میســر گردیــد.
بــا بــاور و ایمــان بــه نقــش نشــریات دانشــجویی علمی-تخصصــی در تحــول علمــی
و پژوهشــی دانشــجویان ،قــدم در راه انتشــار ایــن نشــریه گماردیــم و کیفیــت مطالــب
همــواره معیــار ســنجش و چــاپ مطالــب ارســالی بــوده اســت .بــا جهــت دار کــردن
نشــریه حاضــر بــر علــم روانشناســی تربیتــی ،همــت نمودیــم تــا محرکــی جهــت مطالعــه
و تحقیــق در اندیشــه ،احســاس و عمــل کســانی باشــیم کــه مشــغول ارائــه و دریافــت
تدریــس ،تربیــت ،یادگیــری و دیگــر حوزههــای محیــط آموزشــی ،پرورشــی ،تربیــت و
خانــواده هســتند .البتــه صــرف انتشــار نشــریه بــرای تامیــن و تحقــق چنیــن هــدف مهمی
بــه هیــچ روی کفایــت نمیکنــد .طبیعــی اســت کــه هــر نقطــه آغــازی ،نقطــه صفــر
آن حرکــت محســوب میشــود و بایــد گام بــه گام بــه ســوی ترقــی و تکامــل پیــش
بــرود و تحقــق ایــن هــدف بــرای تعالــی نشــریه « تحــول و تربیــت» ممکــن نیســت
مگــر بــه همــت همــه اعضــای فعــال حــوزه روانشناســی تربیتــی .امیــد اســت انتشــار
چنیــن مطالبــی راهگشــای پژوهــش و عمــل گــردد تــا بتوانیــم گامــی بــه ســوی وضعیــت
مطلــوب برداریــم.
و در کالم آخــر ،بــر خــود واجــب میدانــم از لطــف هیئــت تحریریــه محتــرم ،تــاش
ســردبیر و دبیــر هیــات تحریریــه کــه بــدون همــت ایشــان ایــن همــه توفیقــات میســر
نبــود ،مخلصانــه تشــکر کنــم و امیــدوارم همچنــان در ایــن راه ثابــت قــدم باشــند.
و هذا من فضل ربی...

سخن سردبیر
فریبا قلعهنوی  /دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

و دوباره پاییز
بــوي مهــر؛ بــوي مهربانــي؛ بــوي لبخنــد؛ بــوي درس و مدرســه؛ بــوی شــوق كودكانــه
در پيــاده روهــا ،بــوي دفتــر حســاب و مشــق هــاي ناتمــام ،بــوي دوســتي هــای تــازه؛
بــوی نــان داغ نانوایــی شــاطر محلــه کــه تمــام مســیر را پــر کــرده و ....
پاييــز بــا خــود شــور مــي آورد و قاصدكهــا خبــر بازگشــايي مــدارس مــي دهنــد ،درختان
آمــاده مــي شــوند تــا بــا شــوق ،برگهــای رنگارنگشــان را چــون كاغذهــاي رنگــي بــر ســر
كودكانــي كــه مشــتاقانه بــه مدرســه مــي رونــد بريزند.
همیشــه برایــم جالــب بــود کــه چــرا یــک مــاه از مــدارس کــه مــی گذشــت دیگــر
خبــری از آن همــه شــوق و ذوق و هیجــان رفتــن بــه مدرســه خبــری نبــود .بــه اواســط
ســال کــه نزدیــک مــی شــدیم ایــن شــور و هیجــان در البــای حجــم باالیــی از تکالیف
و انتظــارات نــا درســت معلمــان  ،گــم مــی شــد و جــای خــود را بــه تــرس و اضطــراب
ناشــی از امتحــان و ارزیابــی هــای معلــم مــی داد .هــر چقــدر بــه ایــام امتحــان تزدیــک
تــر مــی شــدیم بیشــتر از مدرســه و بــوی کتــاب و دفتــر و زنــگ مدرســه مــی ترســیدیم.
در نهایــت بــا اتمــام امتحانــات نفــس راحتــی کشــیده و خوشــحال بودیــم .لحظــه شــماری
مــی کردیــم بــرای رســیدن تابســتان و دور شــدن از فضــای ســنگین و بــی روح مدرســه.
امــا اکنــون بعــد از گذشــت ایــن همــه ســال بــا خــود مــی گویــم بایــد آن حجــم تــرس
و اضطــراب تمــام شــده باشــد .نبایــد در مدرســه هیــچ دانــش آمــوزی تــرس از ارزیابــی
داشــته باشــد .چــرا کــه عصــر حاضــر ،عصــر تکنولــوژی اســت .دانــش امــوزان بایــد
عاشــق مدرســه باشــند .نبایــد کســی از خــوردن زنــگ پایــان مدرســه خوشــحال باشــد یــا
از همــان ســاعات اولیــه کالس چشــمانش بــه ســاعت دوختــه باشــد تــا زنــگ بخــورد.
اما...
هنوز هم هستند این چنین فضاهای سنگینی در مدارس.
هنــوز هــم هســتند دانــش امــوزان متعــددی کــه بــا اکــراه بــه مدرســه مــی آینــد و بــا
ذوق کــم نظیــری از شــنیدن زنــگ پایــان مدرســه ســر از پــا نمــی شناســند.
این ذوق و خوشحالی آنها از اتمام کالس و رفتن از مدرسه عجیب است.
آخر این ذوق  ،بوی درد می دهد.
شــروع فصــل پاييــز ،مــاه تحصيــل ،تــاش ،مشــق؛ درس؛ مدرســه و دانشــگاه ،بهانهای
شــد بــرای نوشــتن؛ بــرای رقــم زدن برگــی دیگــر از شــماره فصلنامــه تحــول وتربیــت در
فصــل بــرگ ریــزان.

فصلنامه تخصصی انجمن علمی-دانجشجویی علوم تربیتی
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آسیبشناسی آموزش و پرورش با تاکید بر دوره متـوسطه
مجتبی دهدار  /دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر

جــان دیویــی :مــدارس نمــی تواننــد دانــش آموزان
را بــرای زندگــی اجتماعــی آمــاده کننــد مگــر اینکــه
عمــا در درون خــود شــرایط زندگــی اجتماعــی را
فراهــم کننــد .ایــن در شــرایطی اســت کــه مــدارس
مــا مــدارس زندگــی نیســتند.
بــا توجــه بــه تحــوالت گســترده در امــر تعلیــم و
تربیــت در دنیــای امــروزه نیــاز شــدیدی بــه ایجــاد
تغییــرات بنیــادی در آمــوزش و پــرورش بیمــار مــا
احســاس مــی شــود و شــاید ایــن ســوال پیــش آیــد
کــه مــا حرکــت بــه ســوی تغییــر و تحــول را با ســند
تحــول بنیادیــن و برنامــه درســی ملــی آغــاز کــرده
ایــم و تغییراتــی ظاهــری در پوســته و بدنــه آمــوزش
و پــرورش را هــم شــاهد بــوده ایــم از جملــه  :تغییــر
سیســتم آموزشــی بــه نظــام (  )6-3-3و تغییــر
کتــب درســی و ...حــال ایــن پرســش وجــود دارد
چــرا بــا وجــود ایــن چنیــن تغییراتــی نظــام آمــوزش
و پــرورش مــا کارایــی الزم را نــدارد ؟ چــرا بــی
انگیزگــی شــدیدی در بیــن دانــش آمــوزان وجــود
دارد؟ چــرا نظــام آموزشــی مــا نمــی توانــد بــه طــور
موثــر در بحــث آســیب هــای اجتماعــی مداخلــه کند
و نقــش موثــر و مفیــدی را ایفــا کنــد ؟ چــرا دانــش
آمــوزان مــا نســبت بــه کتــب درســی و فضــای
مــدارس بــی عالقــه هســتند ؟ ایــن پرســش هــا
و صــد هــا پرســش دیگــر در ذهــن همــه منتقدیــن
نظــام آموزشــی مــا وجــود دارد کــه بــا بررســی و
کنــکاش در نظــام آموزشــی بــه دنبــال جــواب و راه
حلــی بــرای آنهــا هســتند.

بــکار رفتــه در طراحــی و رنــگ آمیــزی و همچنیــن
نحــوه چیدمــان صندلــی هــا تاثیــر بســزایی در
روحیــه دانــش آمــوزان و ایجــاد پویایــی و نشــاط را
دارد کــه ایــن مهــم بــه شــدت مــورد غفلــت قــرار
گرفتــه اســت و از دو جنبــه قابــل بحــث مــی باشــد :
 -1از لحــاظ کیفــی :همانطــور کــه در بــاال اشــاره
شــد مــی تــوان بــا معمــاری نویــن و مــدرن بــه
ســاخت مــدارس پرداخــت و در طراحــی و رنــگ
آمیــزی از نقــوش و رنــگ هایــی اســتفاده نمــود کــه
بیشــترین شــور و نشــاط را در روحیــه دانــش امــوز
امــروزی القــا کنــد و همچنیــن در طراحــی چیدمــان
صندلــی هــای کالس ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار
دهیــم کــه صمیمیــت و مشــارکت فعــال را باعــث
شــود و تعاملــی پویــا و دوســویه بیــن معلــم و دانــش
آمــوزان و همچنیــن دانــش امــوزان بــا یکدیگــر را
باعــث شــود.
 -2از لحــاظ کمــی :ســرانه فضــای آموزشــی بــه
ازای هــر دانــش آمــوز بــا توجــه بــه رونــد رشــد
افزایشــی دانــش آمــوزان بــه درســتی رعایــت نشــده
اســت و بــا توجــه بــه اضافــه شــدن پایــه ششــم
در مــدارس ابتدایــی بــه شــدت ایــن کمبــود فضــا
احســاس مــی شــود و در مــدارس متوســطه هــم بــا
توجــه بــه مقتضیــات ســنی دانــش آمــوزان و وجــود
روحیــه جســتجوگری و فعالیــت و تحــرک زیــاد ایــن
مــورد بــه غفلــت گرفتــه شــده اســت .و بــا توجــه
بــه مجموعــه ایــن دالیــل در مــدارس مــا شــادابی
هــای انســانی و روابــط صمیمــی و دوســتانه بیــن
معلمــان و دانــش آمــوزان وجــود نــدارد و مــدارس
در نــگاه کلــی فاقــد روحیــه شــاداب  ،امیــدوار کننــده
و پرنشــاط هســتند.

مدارس:
اولیــن نــگاه و انتقــاد بــه مــدارس و روح خســته
مــدارس مــا بــر مــی گــردد .مــدارس بــه عنــوان
مهمتریــن مــکان نظــام تعلیــم و تربیــت فاقــد معلمان:
جذابیــت و نشــاط الزم بــرای دانــش آمــوزان مــی علیرغــم نحــوه امــوزش و تربیــت معلمــان و
باشــد چــرا کــه نــوع معمــاری  ،رنــگ و نقــوش دبیــران بــا شــیوه هــای نویــن بــاز هــم در مــدارس
6
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برخاســته از نیــاز واقعــی دانــش آمــوزان امــروزی
نمــی باشــد و بــرای آنهــا جذابیــت و کاربــرد الزم
را نــدارد لــذا در یادگیــری شــاهد پــردازش عمیــق
اطالعــات و مهارتهــای حــل مســاله  ،تفکــر انتقــادی
 ،تحلیــل و دیگــر مــوارد آمــوزش هــای روز دنیــا
نیســتیم و در مجمــوع بــه ایــن نکتــه واقــف هســتیم
کــه نظــام هــای آموزشــی پیشــرفته و توســعه یافتــه
دنیــا بــه دنبــال تربیــت شــهروند و مهــارت آمــوزی
( مهارتهــای  :اجتماعــی  ،شــهروندی  ،رســانه ای ،
ارتباطــی و  )...مــی باشــند لــذا مــا هــم در نــگاه اول
بایــد بــه تربیــت یــک شــهروند آگاه و بــا مهارتهــای
الزم بــرای زندگــی در ســطح جامعــه ملــی  ،محلــی
باشــیم و در نــگاه بعــدی تربیــت شــهروندی جهانــی
کــه بتوانــد همــگام بــا تحــوالت دنیــای مــدرن
مهــارت و توانایــی الزم بــرای زیســت در جهــان و
جامعــه ای غیــر از ایــران را داشــته باشــد.

شــاهد روش تدریــس بــه شــیوه ســنتی و قدیمــی
هســتیم و ایــن گرایــش در اکثریــت معلمــان دیــده
مــی شــود کــه بــه ســه دلیــل عمــده مــی باشــد :
 -1تجربــه کــم و عــدم آگاهــی و مهــارت کافــی
در زمینــه اجــرای روش هــای نویــن تدریــس .
 -2بیانگیزگــی کلــی حاکــم بــر اندیشــه و نــگاه
معلمــان ناشــی از اختــاف زیــاد شــرایط مالــی ،
رفاهــی  ،اجتماعــی و ...خــود بــا دیگــر کارمنــدان
در ســطح جامعــه کــه بعضــا بــر نحــوه کارکــرد و
بازخــورد کاری آنــان تاثیــر منفــی گذاشــته اســت.
 -3نبــود امکانــات و شــرایط الزم جهــت اســتفاده و
اجــرای روش هــای نویــن تدریــس .
جــان میلــر :مــا بایــد روح معلــم را مــورد توجــه
قــرار دهیــم زیــرا در فراینــد یاددهی-یادگیــری
مهمتریــن عامــل امــوزش ســرزنده و پــر احســاس
روحیــه معلــم اســت و روحیــه دانــش آمــوز هــم
منــوط بــه روحیــه معلــم اســت زیــرا جایــی کــه روح
در فعالیــت اســت عامــل نــواوری و عشــق اســت  .در آزمایشگاه ها و کارگاه های مدارس:
حالــی کــه متاســفانه بعلــل مختلــف ایــن روح کمتــر بــا توجــه بــه تغییــرات کتابهــای درســی و جنبــه
عملــی پیــدا کــردن مفاهیــم کتــاب و توجــه بــه این
در معلمــان مــا حاکــم اســت .
مهــم کــه انجــام آزمایشــات و مباحــث کتــب درســی
دانش آموزان:
بــه صــورت عملــی و نمایشــی توســط دانــش آمــوز
دانــش آمــوزان در نظــام اموزشــی مــا در حــد یــک موجــب یادگیــری عمیــق و پایــدار خواهــد شــد بایــد
مصــرف کننــده اطالعــات مــی باشــند که بــه صورت آزمایشــگاهها و کارگاههــای مــدارس از امکانــات و
منفعالنــه عمــل کــرده و اطالعــات و آگاهــی هــا را تجهیــزات الزم و کافــی بــا توجــه تراکــم جمعیتــی
در ذهــن خــود انباشــته و فقــط در موقــع ارزشــیابی از مــدارس برخــوردار باشــد تــا دانــش آمــوزان بــا
آن اســتفاده و بــه بــاد فراموشــی مــی ســپارند و چون اســودگی خاطــر مبــادرت بــه انجــام آزمایشــات و
گسســت عمیقــی بیــن آمــوزه هــای نظــام تعلیــم و کارهــای عملــی الزم بپردازنــد تــا ارتبــاط و نزدیکــی
تربیــت و زندگــی واقعــی دانــش امــوز وجــود دارد بیشــتر و عمیــق تــری بــا امــوزه هــای کتــاب برقــرار
عمــا شــاهد کاربــرد آن در زندگــی نیســتیم و چــون کننــد کــه خــود موجــب یادگیــری عمیــق و پایــدار
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خواهــد شــد بــه دلیــل اینکــه دانــش آمــوز بــا
دســت ورزی و کار عملــی خــود دســت بــه کشــف
و یادگیــری زده اســت و خــود شــاهد ماجــرا بــوده
اســت .ولــی متاســفانه مــکان هــای نامبــرده در
مــدارس مــا بــه انبــار تجهیــزات فرســوده مــدارس
تبدیــل شــده اســت و انگیــزه و مهــارت الزم هــم
در معلمــان و دبیــران مــا وجــود نــدارد و جــود و
فعــال بــودن چنیــن مــکان هایــی در مــدارس
موجــب تقویــت مهارتهــای عملــی دانــش آمــوزان
هــم خواهــد شــد و باعــث تنــوع در رونــد امــوزش
مــی شــود.
کتابخانه مدارس:
ســرانه پاییــن مطالعــه در کشــور مــا نشــان از
بــی اهمیتــی بــه کتــاب و فرهنــگ کتابخوانــی در
ســطح جامعــه اعــم از خانــواده و مــدارس و دیگــر
نهادهــای مرتبــط بــا ایــن امــر مــی باشــد و مــدارس
بــرای تقویــت و نهادینــه کــردن ایــن مقولــه تاثیــر
بســزایی مــی تواننــد داشــته باشــند و وقتــی ایــن
روحیــه و تــوان در وجــود معلــم مــا تقویــت بشــود
و بــا اطالعــات و آگاهــی بــه روز شــده در کالس
درس حضــور پیــدا کنــد و اینکــه معلــم نقــش الگــو
بــرای دانــش امــوز دارد لــذا مــی توانــد ایــن مهــارت
و عالقــه را در دانــش آمــوزان تقویــت کنــد و خــود
مدرســه هــم بــا برگــزاری جشــنواره کتابخوانــی
در مــدارس و در اختیــار گذاشــتن رایــگان کتــاب
بــه دانــش امــوزان بــه تقویــت فرهنــگ کتــاب و
کتابخوانــی بپردازنــد و کتــاب هــای غیــر درســی
بخشــی از برنامــه روزانــه دانــش آمــوزان قــرار بگیرد
8
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و در متــن اصلــی برنامــه و کارهــای مــدارس قــرار
داشــته باشــد تــا بــرای دانــش آمــوز اهمیــت پیــدا
کنــد و کــم کــم عالقــه منــدی بــه ایــن مهــم پیــدا
کنــد و کتابخانــه در مــدارس فقــط در حــد یــک
اســم نباشــد و در زندگــی و برنامــه دانــش آمــوز
جــاری و ســاری باشــد و ایــن تحقــق پیــدا نمــی
کنــد مگــر بــا همــت والدیــن  ،مــدارس و جامعــه
و تغییــر نگــرش کلــی نســبت بــه ایــن موضــوع تــا
روزی کتــاب تبدیــل بــه کاالیــی مهــم  ،کاربــردی
و ارزشــمند و همچنیــن ضــروری در زندگــی مــا
تبدیــل شــود چــرا کــه کتــاب ســرمایه فرهنگــی
بســیار مهمــی مــی باشــد و بایــد در ســبد خانــوار
جایــگاه داشــته باشــد.
بنابرایــن باتوجــه بــه تمــام مــوارد ذکــر شــده برای
عبــور از از دریــای متالطــم امــروز و رســیدن بــه
ســاحل دلپذیــر تعلیــم و تربیــت راهی جــز جایگزینی
نظــام آموزشــی مبتنــی بــر تفکــر انتقــادی و خــاق
کــه مهــارت ذهنــی و عملــی ارمغــان آن اســت
وجــود نــدارد و بــه طــوری کــه اســیتوارد ()1991
مــی گویــد  :در هیــچ زمانــی اهمیــت قــدرت مغــز و
اندیشــه بــه انــدازه امــروز نبــوده اســت  .لــذا نیــاز بــه
یــک جراحــی بــزرگ در نظــام آموزشــی احســاس
مــی شــود و یــک تغییــر نگــرش عمیــق و کلــی
در وزارت آمــوزش و پــرورش چراکــه آمــوزش زیــر
بنــای توســعه پایــدار هــر کشــور مــی باشــد و ایــن
تغییــرات و پیشــرفت بایــد از نظــام تعلیــم و تربیــت
و مــدارس مــا آغــاز شــود و شــاهد پویایــی  ،نشــاط ،
شــادابی و پیشــرفت در ایــن حــوزه باشــیم.
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ســازندهگرايي از نظريــه هــاي جديــد و منحصــر
بــه فــرد يادگيــري مــي باشــد .ســازنده گرايــي
از نظــر فلســفي در نقطــه مقابــل رفتارگرايــي و
شــناخت گرايــي قــراردارد كــه هــر دو داراي زيــر
بناهــاي فلســفي عينيــت گرايــي هســتند .عينيــت
گــرا هــا معتقدنــد كــه واقعيــت ،خــارج از ذهــن وجود
حقيقــي دارد و هــدف آمــوزش ،انتقــال ســاختار ايــن
واقعيــت بــه ذهــن فراگيــر اســت .در مقابــل ،فلســفه
زيــر بنايــي ســازنده گرايــي ،نســبيت گرايــي اســت.
بــر طبــق ايــن فلســفه ،واقعيــت روانشــناختي و
اجتماعــي ســاخته مــي شــوند و اينكــه افــراد مختلف
آن را بــه شــيوه اي متفــاوت مــي ســازند .در حقيقــت
نســبيت گرايــان ،بــه بــود يــا نبــود واقعيــت هســتي
خــارج از ذهــن كاري نــدارد (نــه آن را نفــي مــي
كننــد و نــه اثبــات( بلكــه واقعيــت روانشــناختي را
برداشــت انســان از محيــط مــي داننــد .ســازندگي
يــك رویکــرد در روانشناســي يادگيــري اســت كــه
براســاس كار پيــاژه وويگوتســكي اســت کــه از يــك
شــكل انتقالــي ازمعلــم محــوري بــه فراگيــر محوري
حمايــت ميكنــد .تئــوري ســازندگي عقيــده دارد كــه
يادگيــري رشــد اســت وجــذب ،انطبــاق وســاختن،
فرايندهــاي عملگرپايــه در يادگيــري هســتند.
در ســازنده گرایــی  ،فــرد مركــز فراينــد اجتماعــي
اســت كــه تمركــز آن بريادگيــري بــه جــاي تدريــس
اســت .تئــوري بيــان مــي كنــد كــه روش هــاي
متفــاوت بــراي فهميــدن دانــش اســت ،واقعيــت
توســط يــك فــرد ايجــاد مــي شــود ودانــش از
تفاســير شــخصي از تعامــل باجهــان ایجــاد مــی
شــود .در نگــرش ســازندگي يادگيــري فراينــد فعــال
ادراك حاصــل از تجربــه اســت وبســيار تحــت تاثيــر
معرفــت قبلــي قــرار دارد و درنتيجــه در هــر موقعيــت
تدريــس يادگيــري ســطح اشــتراك معلــم ودانــش
آمــوز ميــزان وكيفيــت يادگيــري را تعييــن مــي كنــد.
در ســازندگي يادگيــري حاصــل تعامــل وتعبيــر

وتفســير خــود فــرد اســت .بنابرايــن بــه معلمــان
توصيــه مــي شــود فراگيــران را در مباحثــه اســتداللي
كــه عمــل تعامــل وتعبيــر وتفســير را تســهيل ميكنــد
درگيــر ســازند.
ســازنده گرایــی بيــان مــي كنــد كــه فراگیــر بايــد
در محيــط يادگيــري فعــال باشــد .مهــارت هــاي
اجتماعــي وبيــن فــردي را در خــود ايجــاد كنــد.
از يادگيــري لــذت بــرد ،از محتــواي آموختــه شــده
درك داشــته باشــد ويــاد بگيــرد كــه بــه شــيوه موثــر
فكركنــد .دانســتن چگونــه فكــر كــردن ،تصميــم
گيــري فــرد را در مــوارد دنيــاي واقعــي افزايــش
مــي دهــد و باعــث ايجــاد مهــارت هــاي اجتماعــي
وبيــن فــردي مــي شــود .در چشــم انــداز ســازندگي،
معلمــان نيــاز دارنــد كــه يادگيــري فعــال را تســهيل
كننــد وبــا فراگیــران تعامــل اجتماعي داشــته باشــند.
از نظريــه هــاي معــروف ســازنده گرايــي مــي
تــوان بــه ســازنده گرايــي روانشــناختي پيــاژه ،
ســازنده گرايــي اجتماعــي ويگوتســكي و ســازنده
گرايــي راديــكال اشــاره كــرد .بــا ايــن حــال
«ســازنده گرايــي اجتماعــي ،شــناخته شــده تريــن
و پذيرفتــه تريــن نــوع ســازنده گرايــي اســت».
(معتمــدی برآبــادی ،نــوروز زاده)1396 ،
آسیبشناسی وضع موجود یادگیری آموزشگاهی در
مدارس
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری مطــرح شــده از
نظریــه یادگیــری ســازنده گرایــی ،مــی تــوان
گفــت کــه بــه تازگــی برخــی از مــدارس در تکاپــو
و تــاش هســتند تــا خــود را در راســتای ســازنده
گرایــی قــرار دهنــد .برخــی مــدارس نوپدیــد ماننــد
مــدارس طبیعــت ،منحصــرا در جهــت یادگیــری
ســازنده گرایــی تاســیس شــده انــد .تعــداد ایــن
مــدارس رو بــه افزایــش اســت امــا هنــوز بــا
توجــه بــه حجــم بــاالی دانــش امــوزان در ســطح
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کشــور ،تعــداد ایــن مــدارس بســیار محــدود اســت.
امــا نکتــه مهمــی کــه وجــود دارد مــا درون یــک
شــبکه در هــم تنیــده از نظــام اموزشــی هســتیم
کــه موسســین و دســت انــدرکاران آن ،کســانی
هســتند کــه بــا نظــام اموزشــی تربیــت شــده انــد
کــه صرفــا تاکیــد بــر حفــظ اطالعــات و بــه خاطــر
ســپاری آنهــا بــود .تصــور اشــتباهی کــه هنــوز هــم
در مــدارس بســیاری شــاهد آن هســتیم .در ایــن
خصــوص بایــد بــه ســه منبــع اصلــی توجــه کــرد.
-1صاحبان قدرت و مسئولین نظام آموزشی
-2طراحان محتوای درسی
-3معلمان و مربیان
اگــر بــه ایــن ســه منبــع نیــک بنگریــم خواهیــم
دیــد سیســتم بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه تمــام
ایــن ســه منبــع در راســتای یادگیــری رفتــاری و
تــا حــدودی شــناختی ( صرفــا بــه خاطــر ســپردن
و پیــاده ســازی تمــام آموختــه هــا یــه صــورت
طوطــی وار) حرکــت مــی کننــد .اگــر قــرار بــه تغییــر
در کــم و کیــف یادگیــری باشــد بایــد در هــر ســه
ایــن منابــع تغییــر اساســی و بنیــادی صــورت گیــرد.
نظــام اموزشــی در حــال حاضــر ،یــک نــگاه از بــاال
بــه پاییــن دارد کــه بایــد یکســری محتوای آموزشــی
توســط معلــم بــه شــاگرد آمــوزش و منتقــل داده
شــود .دانــش آمــوز هــم وظیفــه دارد ایــن محتــوا را
دریافــت و بــه حافظــه بســپارد و در ارزشــیابی نهایــی
بــر روی کاغــذ پیــاده نمایــد .ایــن فراینــد آموزشــی
کامــا عــاری از رنــگ و بــوی ســازندگی اســت.
البتــه منکــر ایــن موضــوع نخواهیــم بــود کــه در
برخــی مــدارس تــاش هــای ارزشــمندی در جهــت
یادگیــری ســازنده گرایــی و فعــال بــودن دانــش
آمــوزان در امــر یادگیــری صــورت مــی گیــرد امــا
بســیار محــدود و در برخــی مــدارس صــورت مــی
گیــرد .گام ارزشــمندی کــه در ایــن راســتا برداشــته
شــده مــدارس طبیعــت هســتند کــه در آن ،خــود
کــودک مســئول یادگیــری خویــش اســت و محیــط
هــم در ایــن جهــت کمــک رســان مناســبی بــرای
یادگیــری و کشــف و ســازندگی اســت.
10
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اگــر بخواهیــم بــه صــورت مــوردی ،نقــاط ضعــف
سیســتم موجــود را بیــان کنیــم میتــوان گفــت کــه:
-1نگاه از باال به پایین و یک طرفه در یادگیری
-2تاکیــد صــرف بــر روش ســخنرانی در تدریــس
معلمــان
-3کمبود چالش های محیطی بر سر راه فراگیران
-4تاکید صرف بر ارزشیابی مالکی
-5عدم استفاده از تاثیر همساالن در یادگیری
-6قائل شدن نقش منفعل برای فراگیران
-7محدود بودن فراگیران برای طرح سوال
-8ترس فراگیران از مواجهه با ابهام
-9اعتقــاد صــرف بــر دانــش خــود معلــم و اینکــه
هــر انچــه معلــم بگویــد صحیــح اســت و جــز ایــن
نیســت.
-10تاکیــد بــر حفــظ مطالــب موجــود و نــه
یادگیــری چگونــه آموختــن
-11تعامــات پاییــن بیــن معلــم و فراگیــران و یــا
بیــن فراگیــران
-12بی توجهی معلم به سواالت چالشی فراگیران
 -13وجــود معلمانــی کــه هنــوز آشــنایی بــا
ســازنده گرایــی در یادگیــری ندارنــد.
-14کتابهــای درســی کــه اهمیــت چندانــی بــرای
تفکــرو تامــل و ابهــام قائــل نیســت.
-15تکالیــف معلــم از کیفیــت الزم جهــت بــر
هــم زدن ســاخت شــناختی دانــش آمــوزان برخــوردار
نیســت.
توصیــه بــه مدیــران جهــت بهبــود یادگیــری بــا
رویکــرد ســازندهگرایی
-1تغییــر چیدمــان صندلــی هــای کالســی بــه
صــورت دایــره ای یــا در قالــب گــروه هــای  4نفــره
-2الــزام معلمــان بــه اســتفاده از محیــط هــای
طبیعــی در تدریــس بــه صــورت برنامــه ثابــت در
هــر کالس
-3برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی بــرای معلمــان
و اســتفاده از تجــارب مربیــان مــدارس طبعیــت
-4اردوهــای علمــی بــا حضــور والدیــن  ،فراگیــران
و مربیــان بــه صــورت یــک یــا دوبــار در مــاه
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-5برگزاری کالس های رفع اشکال توسط دانش اموزان قوی تر برای همکالسیها
-6نظارت هر چه بیشت بر کمیت و کیفیت تکالیف ارائه شده توسط معلمان
-7توجیه معلمان در خصوص آزادگذاری دانش آموزان و خودگویی هایشان به هنگام انجام تکالیف
-8کاهش تعداد دانش آموزان در کالس های پر جمعیت
-9انتخــاب معلمانــی هــر چــه شایســته تــر بــه لحــاظ دانــش تخصصــی و تجربــه کاری در خصــوص
یادگیــری ســازندهگرایی
-10برگــزاری جلســات ماهیانــه بــرای معلمــان و بازگویــی تجــارب آنهــا در خصــوص یادگیــری
ســازندهگرایی (بیــان راهکارهــا ،تجــارب خــاص و )..
-11قدرت و اختیار دادن به دانش آموزان رای رسیدن به فهم خودشان
-12الزام و اموزش معلمان برای تربیت دانش آموزانی که جستجوگر باشند نه تقلید کننده
-13الــزام معلمــان بــه کاربــرد ارزشــیابی تکوینــی بــه جــای ارزشــیابی تراکمــی و دوری از ارزشــیابی
مالکــی صــرف
-14ایجاد فرصتهایی برای بحث و گفتگوهای علمی و مناظره علمی بین دانش اموزان در مدرسه
 -15الــزام و آمــوزش معلمــان در تــاش بــرای تغییــر نقــش فراگیــران از مصــرف کننــده دانــش بــه
ســازنده و ناخــدای دانــش
-16برگــزاری دوره هــای پــرورش تفکــر نقــاد و خــاق بــرای معلمــان ،والدیــن و دانــش آمــوزان بــه طــور
جداگانه در مدرســه
 -17حمایت مادی و معنوی از دانش اموزان مبتکر و خالق
-18کمــک بــه گســترش یادگیــری در فراگیــران در محیــط هایــی بــه جــز مدرســه ماننــد خانــه و اجتمــاع
از طریــق هاهنگــی بــا والدیــن
-19الزام و آموزش معلمان در بکاربردن محیط های یادگیری پیچیده
-20الزام و اموزش معلمان در خصوص اهمیت و کاربرد مذاکره اجتماعی در کالس درس
منابع
سیف ،علی اکبر(  .)1386روانشناسی پرورشی نوین .تهران :نشر دورانمعتمــدی برآبــادی ،حــوا؛ نــوروز زاده ،رضــا( .)1396بررســی نظریــه هــای یادگیــری و کاربــرد آنهــا درآمــوزش ،مطالعــات روانشناســی و علــوم تربیتــی83-97 ،3)26( ،
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نگاهی ویژه به تربیت جنسی در برنامه درسی
محمدحسین بهرامی  /کارشناس ارشد برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد /معلم پایه ششم ابتدایی  -مشهد مقدس

یادگیــری در هــر مقولــه ای مــی توانــد از طریــق
تعلیــم و تربیــت رســمی چــون مــدارس و غیررســمی
چــون جامعــه ،خانــواده و دوســتان صــورت پذیــرد،
در ایــن راســتا در تعلیــم و تربیــت رســمی ،در حــال
حاضــر نيــز برنامــه درســي هنــوز راه را بــراي ورود
ايــن مقولــه بــا وجــود تأكيــدات دينــي ،علمــي و
ضــرورت هــاي اجتماعــي و فرهنگــي و  ...همــوار
نكــرده و متأســفانه مغفــول مانــده اســت و تربيــت
در ايــن زمينــه بــا ســكوت نظــام آموزشــي بــه ســاير
رســانه هــا از جملــه ماهــواره ،اينترنــت ،مجــات و
رمانهــا و  ....واگــذار شــده اســت و كتــب درســي
بــه طــور مناســب بــه بحــث نپرداختــه انــد و ســبب
شــده اســت کــه برنامــه درســي تربيــت جنســي بــه
يكــي از مؤلفــه هــاي برنامــه درســي پــوچ تبديــل
شــود.

آموزش جنسی یا تربیت جنسی
در نظــام آموزشــي غــرب ،در برنامــه هــاي درســي
آمــوزش جنســي امــور بــر خــاف اقتضــاي تربيــت
جنســي انجــام مــي پذيــرد .در ايــن نظــام آمــوزش
هــاي جنســي بــه گونــه اي ارائــه مــي شــود كــه
تمايــات جنســي دانــش آمــوزان را در همــان دوران
كودكــي بــر مــي انگيزانــد ،آنچــه در مــدارس غــرب
آمــوزش داده مــي شــود ،آمــوزش جنســي اســت
نــه تربيــت جنســي و آن عبــارت از دانســتن دربــاره
آناتومــي و فيزيولــوژي بــدن و كاركــرد انــدام هــاي
جنســي انســان ،توليــد مثــل ،جلوگيــري از بيمــاري
هــاي مقاربتــي و بــارداري هــاي ناخواســته اســت.
آمــوزش جنســي در جوامــع ســكوالر بــا جوامــع
مذهبــي ،چــه در هــدف آمــوزش ،چــه در محتــوا و
چــه در نحــوه آمــوزش تفــاوت زيــادي دارد .تلقــي
مــا از تربيــت جنســي كــه يكــي ازابعــاد گســترده
تربيــت بــه معنــاي عــام اســت بــا غــرب متفــاوت
اســت .منظــور از پــرورش يــا تربيــت جنســي ،اوج
دادن بــه ايــن غريــزه و تشــويق فــرد بــه انتفــاع
هــر چــه بيشــتر از آن نيســت؛ بلكــه هــدف تعديــل و
جهــت دهــي بــه غريــزه جنســي اســت .ایــن نشــان
مــي دهــد كــه تربيــت جنســي معنايــي وســيعتر از
آمــوزش جنســي دارد :تريــت جنســي ارائــه يــك
سلســله اطالعــات ضروري روان شــناختي ،جســماني
و دينــي دربــاره مســائل جنســي مربــوط بــه هــر
فــرد اســت بــه منظــور اينكــه موجبــات رشــد غريــزه
جنســي در جهــت تعالــي و تكامل شــخصيت جنســي
فراهــم گــردد و بــا هنجارهــاي شــرعي آشــنا گــردد.

محتــوا و کتــاب درســی در زمینــه بلــوغ جنســی
و احــکام جنســی توجــه نمــوده اســت ،لــذا برنامــه
هایــی نظیــر طهــارت ،پاکیزگــی و غیــره را در
محتــوای درســی دانــش آمــوزان مــد نظــر قــرار
داده اســت ،امــا تربیــت جنســی معنایــی وســیع
تــر از حیطــه شــرعی آن را دارا مــی باشــد ،در ایــن
خصــوص کتــاب هــای درســی تربیــت جنســی
و واژه جنســیت را خــط قرمــز خــود دانســته انــد،
ایــن مرزبنــدی در میــان مــدارس و معلمــان و حتــی
خانــواده هــا نیــز رخنــه کــرده اســت ،اگــر امــروزه
از مدیــر یــا معــاون پرورشــی یــک مدرســه در ایــن
خصــوص ســوالی بپرســید ،نهایتــا بــه بیــان احــکام
و برگــزاری نمــاز جماعــت در مدرســه ختــم خواهــد
شــد ،حتــی اگــر مدرســه از یــک مشــاور یــا روحانــی تعلیم و تربیت غیر رسمی
نیــز بهــره ببــرد ،نمــی توانــد بــه خوبــی بــه تبییــن الف) گروه والدین
تربیــت جنســی دانــش آمــوزان بپــردازد .و ایــن خــا خانــواده اولیــن محلی اســت کــه تربیت جنســی در
در میــان برنامــه تعلیــم و تربیــت رســمی دیــده مــی آن شــروع مــی شــود و خانــواده اولیــن نهــاد رســمی
اســت کــه بایــد پاســخ گــوی انحرافــات جنســی
شــود.
12
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کــودکان و نوجوانــان باشــد و بایــد والدیــن در ایــن
زمینــه آگاه باشــند و بــه عبارتــی دیگــر والدیــن
بایــد بداننــد چــه موقــع و چــه طــور و چگونــه
بــه تربیــت جنســی فرزنــد خــود بپردازنــد و اغلــب
اولیــا بــه دلیــل شــرم و حیــا ،از وظیفــه ســنگین
تربیــت جنســی فرزنــدان خــود چشــم پوشــی مــی
کننــد ،بــه منظــور تربیــت جنســی در خانــواده ایجــاد
رابطــه عاطفــی قــوی میــان والدیــن و فرزنــدان
یــک ضــرورت محســوب مــی شــود ،در ایــن زمینــه
والدیــن بایــد تربیــت اولیــه جنســی را کــه همــان
آشــنایی بــا بــدن خــود و شــناخت جنســیت مــی
باشــد ،را آمــوزش دهنــد ،ایــن کار ســبب محیــط
امــن خانــواده و ایجــاد رابطــه صحیــح از منظــر
تربیــت جنســی والدیــن بــر فرزنــدان مــی شــود.
همچنیــن ســبب مــی شــود ،کــودک از همــان ابتــدا
بــه والدیــن خــود اطمینــان و اعتمــاد کنــد و هــر
گونــه ســوال و کنجــکاوی را بــا آنــان مطــرح ســازد.

یــک برنامــه درســی پنهــان گنجانیــده مــی شــوند.
دانــش آمــوزان از طریــق روابــط بــا یکدیگــر و در
خــال گفــت وگوهــای روزانــه خــود از طریــق
اطالعــات دنیــای مجــازی ،جــوک هــا و مــواردی
از ایــن دســته خواســته یــا ناخواســته در رویارویــی
بــا مفهــوم جنســی قــرار مــی گیرنــد ،در ایــن زمینــه
آنهــا از طریــق دوســتان شــان تربیــت نمــی شــوند،
بلکــه فقــط یــک دســته اطالعــات صــرف بدســت
مــی آورنــد کــه صحــت و ســقم آنهــا نیــز مــی تواند
نادرســت باشــد .ایــن گونــه آمــوزش  ،نــه تنهــا نمــی
توانــد دردی را دوا نمایــد ،بلکــه کنجــکاوی و عطش
دانــش آمــوزان را نیــز بیشــتر مــی کنــد و زمینــه
انحارفــات جنســی و تجربــه هایــی از ایــن دســت
را بــرای آنهــا بــه ارمغــان مــی آورد؛ چیــزی کــه
امــروزه مــدارس مــا بــه خصــوص در مقطع متوســطه
اول بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد .از ایــن رو
وجــود و تدویــن یــک برنامــه رســمی تربیت جنســی
در مــدارس بیــش از پیــش احســاس مــی شــود تــا
از طریــق علمــی و کارشناســی در فضایــی صمیمــی
و دوســتانه و از طریــق معلــم ،دانــش آمــوزان بــا
تربیــت جنســی و ابعــاد آن آشــنا شــوند تــا زمینــه
رشــد و اســتعداد ایــن اســتعداد نیــز میســر گــردد.

ب) گروه دوستان
بــا توجــه بــه اینکــه فقــط بخــش کوچکــی از
تربیــت جنســی کــه معطــوف بــه احــکام شــرعی
بلــوغ مــی باشــد در برنامــه درســی رســمی موجــود
اســت و دانــش آمــوزان در مــدارس از یــک برنامــه
رســمی مــدون در زمینــه تربیــت جنســی برخــوردار رویکردهــای برنامــه درســی در خصــوص تربیــت
نمــی شــوند ،امــا تربیــت جنســی متوقــف نمــی جنســی
شــود و نقــش گــروه هــای همســان و دوســتان فراگيــري دقيــق مهــارت هــاي صحيــح جنســي
در ایــن زمینــه پررنــگ مــی گــردد کــه در واقــع در بــراي تبلــور در رفتــار مــورد تاكيــد رويكردهــاي
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رفتــاري اســت و تســلط كامــل بــر موضوعــات علمي
مربــوط بــه امــور جنســي مــورد تاكيــد رويكردهــاي
ديســيپليني موضوعــي مــي باشــد .در رويكــرد
اجتماعــي ديــدگاه اول انتقــال فرهنگــي اســت كــه
بــه برنامــه درســي بــه منزلــه ي عامــل جامعــه پذيــر
كــردن دانــش آمــوزان نگريســته شــده و نظــام
آموزشــي بايــد در رويارويــي بــا مســائل مبتــا بــه
اجتماعــي نقــش پيشــتاز را ايفــا نمايــد .طــرح برنامــه
درســي موقعيــت هــاي زندگــي بــر كاركردهــاي
زندگــي يــا موقعيــت هــاي زندگــي تأكيــد دارد .طرح
موقعيــت هــاي زندگــي مســائل مــورد توجــه دانــش
آمــوزان و نيــز مســائل اضطــراري و فــوري و مهــم
جوامــع بزرگتــر را بــه عنــوان نقطــه ي شــروع بــه
كار مــي گيــرد .در طــرح برنامــه درســي بازســازي
گرایــي ،بازســازیي گرايــان معتقدنــد كــه برنامــه
درســي بايــد مســائل اجتماعــي روز و پــروژه هــاي
كنــش اجتماعــي را كــه هدفشــان بازســازي جامعــه
اســت مطــرح نماينــد و بــر ايــن امــر توجــه دارنــد
كــه برنامــه درســي و طــرح برنامــه درســي بايــد
كليــد مســائل اجتماعــي جامعــه ي كنونــي را مطــرح
نماينــد و در دانــش آمــوزان تعهــدي نســبت بــه حــل
ايــن مســائل اجتماعــي بــه وجــود آورنــد و برنامــه
درســي بايــد موضوعــات نــژادي ،جنســي و فقــر را
عنــوان كنــد کــه همگــي حكايــت از ضــرورت توجــه
برنامــه درســي بــه ايــن قلمروهــاي موضوعــي بــراي
مخاطبــان نظــام آمــوزش و پــرورش دارنــد .در بيــن
قلمروهــاي موضوعــي فقــط بــه قلمــرو موضوعــي
احــكام شــرعي دوران بلــوغ توجــه كامــل شــده بــود.
توجــه بــه ايــن مــورد اگرچــه اهميــت دارد ولــي
پاســخگوي ســاير نيــاز هــاي دانــش آمــوزان نمــي
باشــد و بيانگــر نــگاه محتاطانــه دســت انــدركاران
آمــوزش و پــرورش بــه موضــوع اســت .غفلــت از
مــوارد ديگــر كــه در فراينــد تربيــت جنســي دانــش
آمــوزان موثــر اســت باعــث بــي توجهــي بــه احــكام
شــرعي دوران بلــوغ مــي شــود .پژوهشــگران
معتقدنــد كــه مســائل دوران بلــوغ و ويژگــي هــاي
آن بايــد قبــل از بلــوغ بــراي دانــش آمــوزان بيــان
شــود تــا بــا مســائلي كــه در ايــن دوره حســاس
14
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بــراي آنهــا پيــش مــي آيــد آگاه شــوند و بــه خوبــي
ايــن مســائل را پشــت ســر بگذراننــد امــا ايــن مــورد
مغفــول مانــده اســت كــه باعــث مــي شــود دانــش
آمــوزان در برخــورد بــا مســائل ايــن دوره دچــار
بحــران شــوند.
پیشنهاد
بــا توجــه بــه اينكــه تاكنــون توجهــي آگاهانــه
بــه بحــث تربيــت جنســي در محتــواي كتابهــاي
درســي وجــود نداشــته اســت ،پيشــنهاد مــي شــود
كــه كتابهــاي درســي متناســب بــا جنســيت دانــش
آمــوزان در ايــن رابطــه تأليــف شــود و بــراي دختران
و پســران ،بــه صورتــي مجــزا پرداختــه شــود .ضمنـ ًا
بــه شــيوه ســازماندهي چندرشــته اي در كتــاب هــاي
دينــي ،بحــث هــاي مربــوط بــه تربيــت جنســي
در اثنــاي درس هايــي كــه بــه تقويــت ايمــان
ميپــردازد ،ارائــه گــردد و از كتــاب هــاي فارســي،
اجتماعــي و پرورشــي و  ...بــراي بيــان مباحــث
مربــوط اســتفاده شــود .آمــوزش و پــرورش بــا وارد
نمــودن ايــن قلمروهــاي موضوعــي در برنامــه هــاي
درســي و فعاليــت هــاي فــوق برنامــه ،بــه رســالت
خــود در ايــن زمينــه عمــل نمايــد .الزم اســت دوره
هــاي ضمــن خدمــت بــراي معلمــان در ايــن زمينــه
برگــزار گــردد .همچنیــن آمــوزش غیــر مســتقیم در
میــان محتواهــای درســی مــی توانــد بســیار در ایــن
زمینــه مثمــر ثمــر باشــد ،مفاهیمــی ماننــد ،مراقبــت
از خــود در برابــر ســو اســتفاده جنســی ،پذیــرش
نقــش جنســی و نگــرش مناســب فــرد نســبت بــه
خــود و پیشــگیری از بــروز بحــران هــای جنســی
مــی توانــد ،در ایــن فهرســت گنجانیــده شــوند.
منابع
ابراهیمــی ،اصغــر( .)1391واکاوی برنامــه درســی
مغفــول در تربیــت جنســی دانــش آمــوزان :پایــان
نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه فردوســی
احمــدی ،طاهــره( .)1391نیازســنجی برنامــه
درســی تربیــت جنســی از دیــدگاه دبیــران :پایــان
نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی
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نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظامهای آموزشی دیگر کشورها
محمدحسین بهرامی  /کارشناس ارشد برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد /معلم پایه ششم ابتدایی  -مشهد مقدس

مقدمه
توجــه بــه مســائل روز ،نیازهــای جامعــه و افــراد،
یکــی از نــکات برجســته و مهــم در تدویــن برنامــه
درســی رســمی هــر کشــوری قلمــداد مــی شــود.
از ایــن رو برنامــه هــای درســی بــه خصــوص در
بخــش محتــوا همــواره در حــال تغییــر و بــروز شــدن
مــی باشــند .یکــی از دغدغــه هــا ،توجــه بــه تربیــت
جنســی در دانــش آمــوزان اســت ،ایــن بخــش از
تربیــت بــا توجــه بــه اینکــه بــه فرهنــگ و خاســتگاه
جامعــه بــر مــی گــردد ،در هــر کشــوری بــه نحــوی
تدریــس و بیــان مــی شــود؛ بــا توجــه بــه اهمیــت
دیــن در ایــن مســئله ،ایــن نوشــتار کشــورهای
اســامی و غیــر اســامی را از هــم متمایــز کــرده
اســت و در پــی تبییــن برنامــه درســی تربیــت
جنســی آنهــا و مقایســه بیــن آنهاســت تــا بتوانــد
خــط و مشــی هــای برنامــه درســی مطلــوب تربیــت
جنســی را بــه تصویــر بکشــد.
تربيت جنسی در مدارس جوامع اسالمي
 -1ترکیــه :برنامــه تربيــت جنســي بصــورت
آزمايشــي از ســال  1999در برخــي از مــدارس
ابتدايــي ترکیــه اجــرا شــده اســت .ايــن برنامــه
آموزشــي حــاوي اطالعــات اساســي شــامل آناتومــي
و فيزيولــوژي هــر دو جنــس اســت و شــامل
اطالعاتــي در مــورد گســترش انــدام تناســلي و تولــد
بچــه اســت كــه توســط اســاتيد متخصــص بطــور
جداگانــه بــه دختــران و پســران آمــوزش داده مــي
شــود و دانــش آمــوزان مجــاز بــه بحــث و بررســي
در ايــن زمينــه هســتند .ايــن برنامــه موضوعاتــي
از قبيــل رشــد فيزيكــي ،ابعــاد فيزيكــي گســترش
بلــوغ ،دســتگاه تناســلي مــرد و زن در بزرگســالي،
مســائل جنســي ،هويــت جنســي و جلوگيــري
از بــارداري و بيمــاري هــاي مقاربتــي را تحــت
پوشــش قــرار مــي دهــد .تــاش هايــي بــراي

تلفيــق آمــوزش جنســي بطــور رســمي در برنامــه
درســي مــدارس در ســال  2003بطــور آزمايشــي در
چنــد مدرســه انجــام گرفتــه اســت .در تحقيقــي در
ايــن كشــور كــه از دانــش آمــوزان بيــن  12تــا 15
ســال صــورت گرفتــه اســت آنــان درخواســت كــرده
انــد كــه تربيــت جنســي در برنامــه هــاي درســي
گنجانــده شــود.
 -2لبنــان :مســاله تربيــت جنســي بــه شــكل
رســمي نخســتين بــار در لبنــان طــي فراينــد اهتمــام
عــام جامعــه بــه پيشــگيري از ابتــاي بــه ايــدز
مطــرح گرديــد ،ليكــن قبــل از آن نيــز تــاش هــاي
غيــر رســمي بــراي پرداختــن بــه تربيــت جنســي در
مــدارس مطــرح بــوده اســت ،بــه عنــوان مثــال مــي
تــوان بــه «جمعيــت تنظيــم خانــواده» بــه منظــور
روشــنگري و آگاه ســازي جوانــان و زنــان به مســائل
جنســي در سراســر لبنــان اشــاره کــرد .اين پديــده در
ســي ســال اخيــر بــا نــام هــاي گوناگونــي از جملــه
آگاه ســازي خانوادگــي ،تربيــت جمعيتــي ،بهداشــت
توليــد مثــل ،بهداشــت جنســي و غيــره ناميــده شــده
اســت .قــرار دادن خانــواده بــه عنــوان مرجــع اصلــي
آگاه ســازي نســبت بــه امــور جنســي؛ قــرار دادن
خانــواده بــه عنــوان پشــتيبان نخســت و عملــي در
مقابلــه بــا گســترش ايــدز؛ تاكيــد بــه اهميــت بــه
تاخيــر انداختــن روابــط جنســي بــه پــس از ازدواج؛
ذكــر ســقط جنيــن بــه عنــوان ابــزاري اضطــراري
بــراي جلوگيــري از بــارداري در چارچــوب قوانيــن
كشــور؛ در پرتــو بخــش فــوق ،مضمــون درس
زيســت شناســي ســال ســوم راهنمايــي كــه ســن
دانــش آمــوزان آن بيــن  12و  14اســت يعنــي در
ســن بلــوغ و اغــاز نوجوانــي قــرار دارنــد و تحــت
عنــوان «توليــد مثــل نــزد انســانها» و مباحــث
مربــوط بــه آن تدويــن گرديــد .ايــن بحــث شــامل
بلــوغ و مظاهــر فيزيولوژيــك و تشــريحي آن و
همچنيــن شــرح مختصــري از اعضــاي تناســلي دو
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جنــس ،دوران قائدگــي و اشــاره هــاي صريــح بــه
راه هــاي پيشــگيري از ايــن بيمــاري هــا صــورت
گرفتــه اســت.
 -3مالــزي :سياســت حكومتــي مشــخصي بــراي
ســامت و روابــط جنســي در مالــزي وجــود نــدارد
امــا يــك برنامــه هايــي بــراي مــدارس سرتاســر
كشــور وجــود دارد كــه بــه آن برنامــه آمــوزش
ســامت خانــواده مــي گوينــد كــه در مــورد آن
توضيــح داده مــي شــود .انجمــن ايــدز مالــزي كــه
يــك ســازمان غيــر دولتــي اســت؛ مالــزي برنامــه
اي در مــورد بيمــاري ايــدز تهيــه كــرده اســت
كــه موضوعاتــي دربــاره ايــدز اســت و بخشــي از
آن مربــوط بــه آمــوزش در مدرســه مــي شــود .در
مــاده پنجــم اساســنامه برنامــه آمــوزش و ســامت
خانــواده در مــورد حقــوق و مســئولیت هــا و رابطــه
آن بــا آمــوزش بــه نــكات زيــر اشــاره شــده اســت:
مبتاليــان بــه ايــدز بايــد دسترســي برابــر با ســازمان
هــا و نهادهــاي آموزشــي داشــته باشــند .قوانيــن و
سياســت هــا نبايــد مانــع گســترش آمــوزش دربــاره
ايــدز شــود .مــواد آموزشــي بايــد اصــول و ارزش
هــاي دينــي را در برنامــه تركيــب كنــد تــا رفتــار
مســؤالنه تضميــن شــود .برنامــه ايــدز در مالــزي
فقــط در ســازمان هــاي غيــر دولتــي تاثيــر دارد.

تربيت جنسي در مدارس كشورهاي غربي
 -1كانــادا :در تمــام ايالــت هــا و مــدارس كانــادا،
برنامــه درســي تربيــت جنســي وجــود دارد كــه
محتــوا و ميــزان آن حتــي در مناطــق مختلــف يــك
بخــش هــم متنــوع و متفــاوت اســت ،امــا دولــت
فــدرال هــم بــراي كمــك بــه ايــن برنامــه ،در تمــام
مــدارس برنامــه هــا و آمــوزش بهداشــتي و جنســي،
بــراي تمــام ســنين دارد و نهادهايــي ماننــد ســازمان
ارتقــاي بهداشــت جنســي ،ســازمان جلوگيــري از
بيمــاري هــاي مقاربتــي و كنتــرل آن ،ســازمان
بهداشــت ملــي ،ســازمان تحقيــق و گســترش
برنامــه ريــزي و تعــدادي ســازمان ديگــر از محققــان
و ســازمان هــاي آموزشــي در برنامــه هــاي آموزشــي
و خدمــات حمايــت مــي كننــد .آنچــه در آمــوزش
هــاي جنســي مدرســه مــورد مخالفــت و باعــث
كشــمكش شــده اســت ايــن اســت كــه مــدارس
بــر روي ارزش هــاي خاصــي همچــون درســتي
مــواردي مثــل همجنــس بــازي ،همجنــس گرايــي
و ســقط جنيــن كنــار آينــد و آنهــا را بپذيرنــد .امــا
در مجمــوع برنامــه درســي اكثــر مــدارس مبتنــي
بــر اصــول و فلســفه راه گشــايي اســت كــه بــر
آگاهــي هــاي شــخصي و پيشــرفت فــردي ،الزامــات
اجتماعــي ،ارزشــهاي فــردي و دوري از مشــكالت و
در مرتبــه پاييــن تــر بــر روي ارضــاي جنســي تكيــه
مــي كنــد.
-2هلنــد :در نظــام آموزشــي هلنــد ،اهــداف و
موضوعــات آمــوزش جنســي بخشــي از اهــداف
اصلــي در دروس زيســت شناســي ،اقتصــاد خانگــي
و تربيــت بدنــي مــي باشــد كــه در برنامــه درســي
ســال  1993معرفــي شــدند .اهــداف اصلــي متعــددي
در ارتبــاط بــا پيشــرفت جنســي و آمــوزش جنســي
دانــش آمــوزان بــراي هــر يــك از متــون برنامــه
ريــزي شــدند .آمــوزش جنســي بــه حــوزه «انســان
و طبيعــت» منتقــل شــد كــه عناصــري از زيســت
شناســي ،فيزيــك ،شــيمي و اقتصــاد خانگــي را در
بــر دارد.

 -4بحریــن :درايــن كشــور يــك برنامــه درســي
تربيــت جنســي وجــود دارد كــه شــامل يــك كتــاب
مشــترك بــراي آمــوزش دختــران و پســران اســت،
كــه در مــدارس متوســطه تدريــس مــي شــود ولــي
تمايــل ندارنــد روي ايــن درس و كتــاب نــام آموزش
جنســي را بگذارنــد ،ايــن برنامــه درســي شــمه اي از
آناتومــي انســان و فيزيولــژي را بــراي بچــه هاي 10
تــا  12ســاله البتــه بــا توجــه بــه ســن ورودشــان بــه
مدرســه تشــريح مــي كنــد .در ايــن درس چيزهايــي
در مــورد تخمــدان ،قائدگــي و ...گفتــه مــي شــود،
تنظيــم خانــواده نيــز اخيــراً بــه ايــن درس افــزوده
شــده اســت امــا هيــچ بحثــي از تجربيــات شــخصي
در زمينــه جنســي در كالس گفتــه نمــي شــود چــون  -3آمريــكا :آمــوزش جنســي درآمريــكا باتوجــه بــه
نظــام غيــر متمركــز آن در ايالــت هــاي مختلــف
حــرام اســت.
16
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تفــاوت هــاي ديــده مــي شــود .در برخــي ايالتهــا
توجــه بيشــتري بــه امــر آموزش جنســي شــده اســت
و در برخــي ديگــر بحــث آمــوزش جنســي كــم رنگ
تــر اســت .در آمريــكا ،تحــوالت سياســي ،اجتماعــي
كــه در دهــه  1960وقــوع پيوســت و منجــر بــه
جنبــش اصــاح تعليــم و تربيــت گرديــد .از جملــه
در محتــواي برنامــه هــاي درســي تحــول اساســي
صــورت گرفــت ،يكــي از تغيیــرات توجــه بــه روش
هــاي برنامــه ريــزي خانــواده معطــوف گرديــد .در
مجمــوع مــي تــوان گفــت در هــر مدرســه آمريكايــي
چــه عمومــي و چــه خصوصــي آمــوزش جنســي بــه
صــورت قســمتي از برنامــه درســي دانــش آمــوز
وجــود دارد .از معلمــان خواســته مــي شــود تــا در
تدريــس فنــون عمليــات جنســي در كالس بپردازنــد،
بــدون آنكــه بــه دانــش آمــوزان مطلبــي در مــورد
ارزش هــاي اخالقــي آمــوزش دهنــد بعــد از تشــريح
آناتومــي بــدن زن و مــرد وظيفــه مدرســان مــدارس
ايــن اســت كــه دانــش آمــوزان را از انــواع بيمــار
يهــاي مقاربتــي و نيــز از خطــر حاملگــي زود هنــگام
مطلــع ســازند.
 -4اســتراليا :در ايــن كشــور هــر منطقــه و ناحيــه
برنامــه جنســي خــاص خــود را دارد كــه توســط
معلمــان و مربيــان بــا تجربــه و برنامــه هــاي ســن
مــدار بــراي هــر دو مقطــع دبســتان و راهنمايــي
ارائــه مــي شــود و بــي شــك عملــي كــردن ايــن
برنامــه هــا تنــوع زيــادي دارد .ايــن برنامــه آموزشــي

در دســترس هــر دو نــوع مــدارس يعنــي مــدارس
دولتــي و خصوصــي قــرار دارد ولــي هيــچ بچــه
اي در اســتراليا نيســت كــه برنامــه تربيــت جنســي
نظــام منــد و مــداوم او تضميــن شــده باشــد و هنــوز
هيــچ مركــز مســئولي وجــود نــدارد كــه تربيــت
جنســي را بــه عنــوان يــك واحــد و موضــوع درســي
مســتقل تدويــن كــرده باشــد ،مربيــان و والديــن
مختارنــد دربــاره محتــوا و روش تربيــت جنســي
تصميــم گيــري كننــد ،امــروزه والديــن بيشــتر
تمايــل دارنــد تــا اطالعــات جنســي بيشــتري در
اختيــار فرزندانشــان قــرار دهنــد اطالعاتــي كــه بــه
خودشــان داده نمــي شــد.
 -5ايســلند :بــراي اوليــن بــار در ســال 1991
برنامــه تربيــت جنســي مســتقل بــراي مقاطــع
تحصيلــي  8تــا 10ســال ارائــه شــده ايــن برنامــه
كــه «امــور جنســي انســان ،ارزش هــا و انتخــاب
هــا» نــام دارد يــك برنامــه تربيــت جنســي متعلــق
بــه ايالــت مينوســوتاي آمريــكا اســت .بخشــي كــه از
ايــن برنامــه گرفتــه شــده اســت بــر پايــه يــك طرح
آزمايشــي اســت ،ايــن برنامــه تربيــت جنســي شــامل
 15برنامــه بــه همــراه درس هايــي در مــورد حقايــق
بيولــوژي امــور جنســي اســت .بعــاوه در مــورد
احساســات و ارتباطــات درون فــردي نيــز مــواردي
را بيــان مــي كنــد .ايــن برنامــه بــر روي هويــت،
احساســات ،چگونگــي تصميــم گيــري و دانســتن
اينكــه در مواقعــي كــه بايــد در امــور جنســي
تصميــم گيــري كنيــم ،چــه كاري انجــام دهيــم
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تاكيــدي نــدارد .همچنيــن يــك نــوار ويدئويــي  120دقيقــه اي دارد كــه شــامل بخــش هــاي كوتاهــي از
جلســات آمــوزش جنســي خــاص و بــه منظــور تســهيل رونــد تصميــم گيــري گروهــي اســت ،يــك كتــاب
و برنامــه و برنامــه درســي هــم بــراي والديــن در نظــر گرفتــه شــده اســت .معلمــان و مربيــان ســه جلســه
مالقــات بــا والديــن در مــورد ايــن برنامــه دارنــد بســياري از اهــداف منظــور شــده بــا همــكاري والديــن يــا
ديگــر افــراد بــا دانــش آمــوزان كامــل مــي شــود .بــا ايــن وجــود برنامــه آموزشــي جامعــي بــراي دانــش
آمــوزان زيــر  13ســال و بــاالي  16ســال طراحــي نشــده اســت و بــراي ســاله اي اوليــه دانشــگاه هــم
برنامــه جنســي اجبــاري وجــود نــدارد.
جمع بندی
بــا توجــه بــه مــواردی کــه مطــرح شــد ،در ابتــدا
مهــم تریــن نتیجــه ای کــه مــی تــوان گرفــت ایــن
اســت کــه در اکثــر کشــورها ( چــه کشــور هــای
اســامی و چــه غربــی) برنامــه تربیــت جنســی
ســابقه ای بیــش از یــک یــا دو دهــه دارد ،ایــن در
حالــی اســت کــه در کشــور ایــران برنامــه مدونــی در
خصــوص تربیــت جنســی وجــود نــدارد و جــزو برنامه
مغفــول محســوب مــی گــردد .در حالــی کــه خطــرات
جبــران ناپذیــری از جملــه ســو اســتفاده جنســی از
کــودکان و دانــش آمــوزان ،بــازی هــای جنســی و
آگاهــی هــای نادرســت از طــرق گــروه همســاالن
در مــدارس تبدیــل بــه یــک بحــران شــده اســت و
ایــن ضــرورت و نیــاز یــک برنامــه درســی موضوعــی
در خصــوص تربیــت جنســی را یــادآور مــی شــود.
در جوامــع اســامی ،تربیــت جنســی رنــگ بــوی
آگاهــی و پیشــگیری از آســیب هــای جنســی نظیــر

ایــدز را دارا اســت کــه معمــوال بــه صــورت فــوق
برنامــه در مــدارس اجــرا مــی شــود ،امــا در جوامــع
غربــی ،تربیــت جنســی ،بــه شــکل آمــوزش جنســی
تبدیــل شــده اســت کــه ضمــن تشــریح آناتومــی
بــدن انســان ،مــواردی همچــون همجنــس گرایــی
و ســقط جنیــن نیــز مطــرح مــی گــردد.
در ایــن میــان آنچــه بــرای یــک برنامــه تربیــت
جنســی مطلــوب یــک ضــرورت تلقــی مــی شــود،
همراهــی نهــاد هــای رســمی همچــون مدرســه و
نهــاد هــای غیــر رســمی بــه خصــوص خانــواده و
والدیــن اســت .همچنیــن ،تربیــت جنســی مبتنــی
بــر رشــد و نیــاز دانــش آمــوزان در مقاطــع و ســنین
مختلــف بــه صــورت غیــر مســتقیم در محتــوای
کتــاب هــای درســی و بــه صــورت فــوق برنامــه در
دبیرســتان و بــه صــورت برنامــه مــدون و رســمی در
آمــوزش عالــی مطــرح گــردد.
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تربیــت جنســی ،در دوران کودکــی و نوجوانــی یکی
از مهمتریــن صحنههــای زندگــی هــر فــرد اســت
کــه تاثیــر بســزایی در زندگــی بزرگســالی وی ،خواهد
داشــت (شــفیعی اپــورواری ،یــاری دهنــوی)1394 ،
ایــن اهمیــت تــا بــه آن حــد اســت کــه کــودکان
آگاه و دارای اطالعــات درســت ،میــزان آســیبپذیری
کمتــری را در برابــر کودکانــی کــه بــدون آگاهــی و
اطالعــات بــزرگ میشــوند تجربــه خواهنــد کــرد.
البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه تمامــی مســائل
مربــوط بــه امــور جنســی را بــه کــودک آمــوزش
داد بلکــه بایــد بــه شــکل غیــر مســتقیم کــودکان
خــود را تربیــت کــرده تــا توانایــی محافظــت از خــود
را کســب نماینــد (قدیــری) .بنابرایــن ایــن تربیــت،
نیازمنــد مربــی و متولــیای میباشــد کــه آگاهــی
الزم از شــیوههای صحیــح تربیتــی و همچنیــن ســواد
جنســی کافــی را در ایــن زمینه داشــته باشــد تــا بتواند
در اجــرای ایــن امــر رفتــار حکیمانــه و عالمانه داشــته
و از تالشهــای خــود نتیجـهی مطلــوب را بگیــرد؛ و
از ســوی دیگــر متربیــان ،حــق دارنــد از جامعتریــن
برنامههــا و موثرتریــن روشهــای تربیتــی برخــوردار
باشــند ،از ایــنرو تربیــت جنســی صحیــح فقــط در
پرتــو ادای ایــن حــق و بــا برنامـهای علمــی و عملــی
میســر اســت کــه مربیــان بایــد آن را فراگیرنــد و
گام بــه گام متربیــان خــود را همراهــی نماینــد .لــذا،
تربیــت صحیــح اتفاقــی نیســت بلکــه از قواعــد و
قوانیــن معینــی تبعیــت میکنــد و نشــناختن وظیفــه،
از مشــکالت اساســی انســان در رســیدن بــه هــدف
اســت (هوشــیاری ،صفورایــی پاریــزی.)1393 ،
امــروزه آگاه ســاختن بــه موقــع ،به همــراه اطالعات
درســت و صحیــح در مقولههــای تربیــت جنســی از
وظایــف خطیــری اســت کــه نهادهــا معمــوال آن
را نادیــده میانگارنــد و یــا از بعهــده گرفتــن آن،
ســر بــاز میزننــد .درحالیکــه عوامــل بســیاری در
تربیــت جنســی موثرانــد کــه اگــر در برابــر تاثیرهــای

ایــن عوامــل نادرســت ،آگاهیهــای درســت و بــه
هنــگام عرضــه نگــردد عقایــد ،افــکار و احساســات
و نگرشهــای متربــی ،تحــت تاثیــر ایــن عوامــل
مخــرب واقــع شــده و در آینــده ناظــر تضادهایــی
خواهیــم بــود کــه بنیادهــای خانــواده را تهدیــد
میکننــد (شــفیعی اپــورواری ،یــاری دهنــوی،
 .)1394بــه طــور کلــی تربیــت جنســی عبارتســت
از ،مجموعــه اقداماتــی در طــی مراحــل پرســتاری،
تادیــب و تعلیــم ،طبــق اصــول معینــی کــه باعــث
آگاهــی صحیــح انســان از قــوای جنســی خــود و
فعلیــت بخشــیدن بــه ایــن اســتعداد بالقــوه میشــود،
طــی میگــردد (خطــاط.)1396 ،
متولیــان امــور تربیــت جنســی در مرحلــه نخســت
(دوران نــوزادی و کودکــی) والدیــن و خانوادهانــد
کــه در ابتــدا عهــدهدار امــر پرســتاری و تادیــب
فرزنــد نیــز میباشــند؛ بــه مــرور بــا شــروع دوران
تحصیلــی کــودک (حــدودا از شــش ســالگی) ،مدارس
و رســانهها نقــش بیشــتری در ایــن زمینــه ایفــا
کــرده و مقبولیــت و نفــوذ بیشــتری را دارا میباشــند
(دیانــی ،نمــازی زادگان .)1394 ،در ادامــه ،توضیحات
مختصــری در مــورد هریــک از متصدیــان ،بیــان
خواهــد گشــت:
 .1خانواده:
خانــواده ،نخســتین کانــون رشــد و آرامــش بشــری،
هســته اولیــه اجتمــاع و از عوامــل اصلــی انتقــال
فرهنــگ ،اندیشــه ،اخــاق ،ســنت و ارزشهــا بــه
نسـلهای دیگــر اســت .والدیــن مهمتریــن و بهتریــن
مربــی فرزنــد خــود در حــوزه تربیــت جنســی هســتند.
هرچــه والدیــن از نقشهــای جنســیتی خــود ،آگاهــی
و رضایــت بیشــتری داشــته باشــند ،بهتــر میتواننــد
دیدگاههــا و جایــگاه خــود را بــه فرزندانشــان نیــز
انتقــال دهنــد .پایــه ریــزی تربیــت جنســی صحیــح
بــه فرزنــدان در حقیقــت بــارور کــردن ارزشهــای
ســالم اخالقــی در خانــواده اســت کــه بــه فرزنــدان
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کمــک میکنــد در لحظــات بحرانــی بهتــر تصمیــم
بگیرنــد و مســئولیت زندگیشــان را بپذیرنــد (دیانــی،
نمــازی زادگان.)1394 ،
مهمتریــن وظیفــه والدیــن بــه عنــوان اصلیتریــن
مســئوالن تربیــت ،تبییــن ایــن مســئله بــه تناســب
ســن فرزنــد اســت .آگاهــی بخشــیدن بــه فرزنــد،
نظــارت بــر همبازیهــا و دوســتان او ،برقــراری
ارتبــاط عاطفــی ،تــاش بــرای پــرورش حیــا در
فرزنــد ،پــاک نگهداشــتن فضــای خانــه از رفتارهــای
نامناســب ،رعایــت حریمهــا در منــزل توســط والدیــن،
یــاددادن حریــم خصوصــی بــه فرزنــد و نحــوه مراقبت
از آن و توجــه بــه روحیــات و رفتارهــای فرزنــد ،از
جملــه رســالتهای مهــم والدیــن در بــاب تربیــت
جنســی فرزنــدان اســت(یــاری دهنــوی ،ابراهیمــی
شــاهآبادی.)1395 ،
 .2مدرسه:
مدرســه نیــز نهــادی اســت کــه نقــش بســیار مهمی
در تربیــت جنســی دارد .معلمــان و بــه خصــوص
مشــاوران مدرســه در ایــن میــان نقــش بســیار
پررنگــی را ایفــا میکننــد .بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز
توجــه داشــت کــه ،در مــدارس عــاوه بــر فراگیــری
دروس مختلــف ،روابــط میــان دانــش آمــوزان بــا
یکدیگــر و نقــش دوســتان در پاســخگویی بــه
ســواالت یکدیگــر بســیار موثــر اســت ،کــه متاســفانه
اطالعــات ناقــص و توهــم آمیــز ســبب بیــداری و
پیدایــش بســیاری از مشــکالت جنســی میشــود.
از طرفــی اولیــاء مدرســه موظفانــد آموزشهــای
نادرســت خانــواده را تصحیــح کننــد چــرا کــه تنهــا
بــا داشــتن اطالعــات و دانــش جامــع میتــوان در
برابــر آســیبهای احتمالــی مقاومــت کــرد .بنابرایــن
آموزشهــای درســت و بــه هنگامــی کــه از خانــه و
توســط والدیــن آغــاز میشــود بایــد بــا ســیر تکاملــی
آموزشهــای مدرســه همســو و متــوازن باشــد
(شــفیعی اپــورواری ،یــاری دهنــوی.)1394 ،
اولیــاء مدرســه نیــز در زمینــه تربیــت جنســی دانش
آمــوزان و پیشــگیری از انحرافــات جنســی آنهــا،
وظایفــی بــه عهــده دارنــد کــه بــا انجــام کارهایــی
از قبیــل تقویــت ارتبــاط عاطفــی بــا دانــش آمــوزان،
جنبــه علمــی بخشــیدن بــه آموزههــای والدیــن در
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مدرســه از طریــق دعــوت از کارشناســان ،نظــارت
بــر رفتارهــای دانــش آمــوزان و داشــتن عکــس
العمــل مناســب در مقابــل رفتارهــای پرخطــر آنهــا،
میتواننــد بــه وظایــف خــود در ایــن زمینــه عمــل
کننــد (یــاری دهنــوی ،ابراهیمــی شــاهآبادی.)1395 ،
 .3رسانهها:
دنیــای رســانهای جهــان امــروزی موضــوع تربیــت
فرزنــدان را بــه شــدت تحــت تاثیــر خــود قــرار داده
و نگرانیهــای بســیاری بــرای خانوادههــا پدیــد
آورده اســت .گســترش رســانههای دیجیتــال و
فضاهــای مجــازی بــدون فرهنگســازی و آمادگــی
ذهنــی قبلــی تاحــدودی در فرهنــگ جامعــه اســامی
تاثیرگــذار بــوده و امــروزه وبگاههــا و وبالگهــا،
اتاقهــای گــپ و تاالرهــای گفتگــو ،شــبکههای
اجتماعــی و دوســتیابی ،پســت الکترونیکــی،
موبایلهــا و ...از جملــه مهمتریــن محیطهــای
مجــازی محســوب میشــوند کــه آســیبها و امــور
غیراخالقــی بســیاری را ســبب میشــوند (نــوروزی،
کاظمــی ،شــاهمرادی.)1396 ،
بمبــاران اطالعــات طبقهبنــدی نشــده و آمیختــه
بــا مــوارد غیــر ســودمند و مخــرب ،قــرار گرفتــن
پیامهــای ایدئولوژیــک در بطــن متــون رســانهای
جهــت اشــاعه افــکار و ارزشهای خاص ،دسـتکاری
اذهــان مــردم بــا تفاســیر کــذب و مغرضانــه ،هــدف
قــرار دادن و جایگزیــن کردن آداب و رســوم ،هنجارها
و ارزشهــای مذهبــی و فرهنگــی جوامــع بــا عقایــد
و آداب جعلــی و ...در کنــار مــوارد مفیــدی چــون بــاال
بــردن ســطح دانــش و اگاهــی از جهــان پیرامــون،
فراهــم آوردن دیدگاههــای گوناگــون در خصــوص
یــک موضــوع همــه و همــه از حقایــق انکارناپذیــر
و درهــم آمیختــه رســانهها میباشــند کــه اکثریــت
قریــب بــه اتفــاق دولتهــا ،بــا اســتفاده از ابزارهــای
نظارتــی متفــاوت بــه دنبــال مدیریــت و کنتــرل آثــار
ســوء آنهــا هســتند .یکــی از مظاهــر واپسماندگــی
یــا تاخــر فرهنگــی در ایــران در مــورد رســانههای
جدیــد پرکاربــرد کــودکان و نوجوانــان از جملــه
گیمهــا و انیمیشــنها ،اینترنــت و  ...اســت .جوانــان
و نوجوانــان از جملــه مصــرف کننــدگان اصلــی
رســانههای جدیــد در ایــران هســتند کــه متاســفانه
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آموزشهــای الزم بــرای انهــا در نظــر گرفتــه نشــده مقابــل آن در جامعــه ببینــد ،دچــار دوگانگــی شــده
و احتمــال دارد بــه تقلیــد از رفتارهــای نادرســت
اســت (کیارســی ،کیارســی.)1396 ،
اصحــاب رســانه نیــز بــه عنــوان متولیــان امــر موجــود در جامعــه بپــردازد (یــاری دهنــوی ،ابراهیمــی
ی میتواننــد بــا تنظیــم برنامههــا شــاهآبادی.)1395 ،
تربیــت جنســ 
براســاس نظــر کارشناســان ،نظــارت بــر محتــوای
فیلــم هــا و اســتفاده ابــزاری نکــردن از زنــان در منابع
 آرمیــن ،ذ .)1395( .تربیــت جنســی فرزنــدان :راهنمــایتبلیغــات تلویزیــون بــرای کســب منافــع اقتصــادی،
بســترهای مناســب را بــرای تربیــت جنســی افــراد کاربــردی ویــژه والدیــن .ســبزوار :اروس ،چــاپ دوم.
 خطــاط ،م .)1396( .آمــوزش جنســی یــا تربیت جنســی.جامعــه فراهــم کننــد (یــاری دهنــوی ،ابراهیمــی
نشــریه دانشــجویی تحول و تربیــت.15 -13 ،2 ،
شــاهآبادی.)1395 ،
 دیانــی ،م ،ش و نمــازی زادگان ،س .)1394( .نقــش .4سایر نهادهای جامعه:
ســایر نهادهــای اجتماعــی از قبیــل دولت و ســازمان مربیــان در تربیــت جنســی کــودکان .همایــش ملــی اشــراق
اندیشــه مطهــر ،مشــهد مقــدس.181-198 ،9 ،
هــا ،با بــه جریــان انداختــن قوانیــن و التزامــات خاص
 شــفیعی اپــورواری ،ن و یــاری دهنــوی ،م.)1394( .در جامعــه و نظــارت همــه جانبــه بــر آن ،و همچنیــن
تاملــی بــر نقــش آفرینــی وارونــه متصدیــان تربیــت جنســی
آموزشهــای بــه موقــع و موثــر بــه آحــاد جامعــه
و ترســیم رســالت مطلــوب هریــک از آنهــا از منظر مشــاوران
بــرای آگاهــی صحیــح و ارائــه راهکارهایــی جهــت و کارشناســان دینــی مدرســه .همایــش ملی اشــراق اندیشــه
جلوگیــری از وقــوع انحرافــات اخالقــی و ...میتواننــد مطهــر ،مشــهد مقــدس.113-138 ،9 ،
جهــت فرهنگســازی و بنیــادی کــردن ارزشــهای
 فقیهــی ،ع .ن .)1387( .بررســی احادیــث در زمینــهیاســامی در امــر تربیــت جنســی گامــی بردارنــد .راهکارهــای تربیتــی بــه منظــور پیشــگیری از رفتارهــای
عمــوم مــردم نیــز بــه عنــوان ناظــر غیررســمی نابهنجــار جنســی نوجوانــان و جوانــان .دوفصلنامــه تربیــت
میتواننــد نقــش بــارز و موثــری بــر جلوگیــری اســامی.56-27 ،6 ،
 قدیــری ،ز( .؟) .راهکارهــای اصولــی در تربیــت جنســیاز ورود انحرافــات اجتماعــی داشــته باشــند .بــه هــر
میــزان اعضــای جامعــه ،التــزام عملــی بیشــتری بــه فرزنــدان .اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی روانشناســی و علوم
هنجارهــا و ارزشهــای جامعــه داشــته باشــند ،هنــگام رفتــاری.11-1 ،
 کیارســی ،س و کیارســی ،آ .)1396( .واکاوی جایــگاهوقــوع انحــراف واکنــش جامعــه شــدیدتر خواهــد بــود
ســواد رســانهای انتقــادی در نظــام آمــوزش و پــرورش
(فقیهــی.)1387 ،
در نتیجــه بایــد توجــه نمــود کــه تربیــت یــک ایــران .مجلــه پیشــرفتهای نویــن در علــوم رفتــاری،11 ،
.37-17
امــر مشــارکتی اســت؛ یعنــی نمیتــوان گفــت کــه
 نــوروزی ،م؛ کاظمــی ،ا و شــاهمرادی ،س .ف.)1396( .مســئولیت تربیــت فقــط و فقــط بــه عهــدهی یــک
راهکارهــای تربیــت دینــی در فضــای مجــازی بــا تاکیــد بــر
نهــاد خــاص ماننــد خانــواده ،مدرســه و  ...میباشــد،
اموزههــای قــرآن و ســیره رضــوی .فرهنــگ رضــوی،19 ،
بایــد تمــام نهادهــا دســت بــه دســت هــم دهنــد .211 -177
و تــاش نماینــد تــا فــرد پــرورش یابــد .در ایــن
 هوشــیاری ،ج و صفورایــی پاریــزی ،م،م.)1393( .مشــارکت هــر نهــادی ســهم مختــص بهخــود را دارد ویژگیهــای مــادر شایســته از دیــدگاه اســام و روانشناســی.
و ضــرورت و اهمیــت هرکــدام متفــاوت از دیگــری پژوهشنامــه اســامی زنــان و خانــواده.57-86 ،3 ،
میباشــد (آرمیــن .)1395 ،همچنیــن نبایــد بیــن
 یــاری دهنــوی ،م و ابراهیمــی شــاهآبادی ،ف.)1395( .آموزههــای ایــن نهادهــا بــا یکدیگــر ،تعــارض و پدیدارشناســی تربیــت جنســی از دیــدگاه کارشناســان تربیتی
تفاوتــی وجــود داشــته باشــد؛ چراکــه اگــر متربــی در مــدارس متوســطه شــهر کرمــان .دوفصلنامــه علمــی-
در محیــط خانــه و مدرســه چیــزی بیامــوزد و نقطــه ترویجــی علــوم تربیتــی از دیــدگاه اســام.114-95 ،)7(4 ،
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بررسي نقش آموزش تابآوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانشآموزان
زهرا حاجزاده  /دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

ي كــه
امــروزه دانشآمــوزان بــه دليــل نقــش مهم ـ 
درآينــده در ادار هيكشــور بــه عهــده خواهنــد داشــت،
يكــي از قشــرهاي مهــم جامعــه بــه حســاب ميآينــد
و از ســوي ديگــر بخشــي از دانــش آمــوزان در آينــده
عهــده دار آمــوزش و پــرورش نســل هــاي بعــد از خــود
خواهنــد بــود و از ايــن طريــق بــه طــور غيــر مســتقيم
در كمــال نســل هــاي بعــدي جامعــه نيــز دخالــت دارند
(آزاد.)Azad ، 2003 ،بنابرايــن شــناخت عواملــي كــه
بتوانــد كيفيــت زندگــي ايــن قشــر را افزايــش دهــد
مهــم تلقــي شــده و بايــد مــورد رســيدگي قــرار بگيــرد.
يكــي از ســازههاي مهــم در حــوزه روانشناســي
ســامت ،تــاب آوري اســت كــه جايــگاه ويــژه اي
در حــوزه هــاي روانشناســي مثبــت نگــر ،روانشناســي
خانــواده و بهداشــت روانــي دارد .كانــر و ديويدســون
( )connor & Davidson،2003تــاب آوري را
توانمنــدي فــرد در برقــراري تعــادل زيســتي -روانــي
در شــرايط خطرنــاك بيــان ميكننــد .آنهــا تــابآوري
را تنهــا پايــداري در برابــر شــرايط تهديدكننــده قلمــداد
نميكننــد ،بلكــه شــركت فعــال فــرد در محيــط را
مهــم ميداننــد .امــروزه تــاب آوري در حوزههــاي
بهداشــت روانــي و روانشناســي تحــول ،جايــگاه
ويــژه اي بــراي خــود كســب كــرده اســت و بيشــتر
از دو دهــه اس ـتكه بــه عنــوان يــك ســازه مهــم در
تئوريهــا و پژوهشهــاي بهزيســتي مطــرح اســت
(آبراهــام وگريــف كارال Abraham&Greeff
 .)Karla،2008كامپفــر ()Kumpfer،1996
معتقــد اســت كــه تــاب آوري نقــش مهمي در بازگشــت
بـ ه تعــادل اوليــه يــا رســيدن بــه تعــادل ســطح باالتــر
دارد و از ايــن رو ،ســازگاري مثبــت و موفــق را در
زندگــي فراهــم ميكنــد ،در عيــن حــال كامپفــر بــه
ايــن نكتــه اشــاره مينماي ـ د كــه ســازگاري مثبــت بــا
زندگــي ،هــم ميتوانــد پيامــد تــاب آوري بــه شــمار
رود و هــم بــه عنــوان پيشــايند ،ســطح باالتــري از
تــاب آوري را ســبب شــود .وي ايــن مســأله را ناشــي
از پيچيدگــي تعريــف و نــگاه فراينــدي بــه تــاب آوري
22
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ميدانــد .تــاب آوري اشــاره بــر فراينــدي پويــا دار د
كــه انســانها در زمــان مواجهــه بــا شــرايط ناگــوار يــا
ضربــه هــاي روحــي بــه صــورت رفتــار انطباقــي مثبت
از خــود نشــان ميدهنــد (لوتــار ،چيچتــي و بيكــر
 .)Luthar,Cicchetti&Becker، 2000برخــي
ويژگيهــا بــه صــورت بالقــوه در افــراد بــه وديعــه
گذاشــته شــده اســت .امــا ظهــور و اعتــاي آنهــا
مســتلزم شــناخت دقيقتــر ،پــرورش و بكارگيــري
اســت .تــاب آوري بــه قابليــت تطابــق انســان در
مواجهــه بــا باليــا يــا فشــارهاي جانــكاه ،غلبــه يافتــن
و حتــي تقويــت شــدن بوســيله آن تجــارب اطــاق
ميشــود .ايــن خصيصــه بــا توانايــي درونــي شــخص
و مهــارت هــاي اجتماعــي و تعامــل بــا محيــط حمايــت
ميشــود ،توســعه مييابــد و بــه عنــوان يــك ويژگــي
مثبــت متبلــور ميشــود (دينــر ،لــوكاس ،شــيمك
و هليــولDiener, Lucas, Schimmack ،
.)&Helliwell ،2009
از نظــر ماســن و كوهورنــن (Masten
 )&Cohornen ،2001افــراد ميتواننــد تحــت
آمــوزش قــرار بگيرنــد تــا ظرفيــت تــاب آوري خــود
را بــه وســيله آموختــن برخــي مهارتهــا افزايــش دهنــد
و ميتــوان عكــس العمــل افــراد در مقابــل اســترس،
رويدادهــاي ناخوشــايند و دشــواريها را تغييــر داد ،بــه
طــوري كــه بتواننــد بــر مشــكالت منفــي محيطــي
غلبــه كننــد .بــا توجــه بــه ايــن كــه تــاب آوري بــه
عنــوان يــك مفهــوم دوبعــدي يعنــي اهميــت ناگــواري
و ســازگاري مثبــت در نظــر گرفتــه ميشــود ،تــاب
آوري ميتوانــد بــر روي كيفيــت زندگــي و ابعــاد آن
تأثيرگــذار باشــد (لوتــار  ،luthar 2006 ،بــه نقــل
از ميکاييلــي ،مختارپورحبشــي ،ميســمي.)1391 ،
كيفيــت زندگــي ارزيابــي مثبــت و منفــي فــرد از
خصوصيــات زندگــي و نيــز ميــزان رضايــت كلــي فــرد
ت (ســينتيا ،هاينــدز ،
از زندگــي خــود تعريــف شــده اسـ 
.)Cynthia&Hinds ،1998
بــا توجــه بــه جــوان بــودن جمعيــت ايــران ،حجــم
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وســيعي از مســائل ،دشــواريها و چالشهــاي جامعــه بــه
مســائل نوجوانــان و جوانــان اختصــاص يافتــه و مســأله
ســامت اجتماعــي و روانــي آنــان ،از اولويــت هــاي
اصلــي كشــور محســوب ميشــود .در ســال هــاي
اخيــر شــيوع رفتارهــاي پرخطــر در بيــن نوجوانــان و
جوانــان در ايــران بــه يــك مســأله اجتماعــي تبديــل
شــده اســت و نگرانــي هــاي عميقــي را در ســطوح
مختلــف مديريتــي ،دانشــگاهي و عمومــي جامعــه بــه
وجــود آورده اســت( .محمــدي ،فراهانــي و همــکاران،
 )2006رفتارهــاي پرخطــر عبارتنــد از رفتارهايــي كــه
اثــرات نامطلوبــي بــر رشــد همــه جانبــه و ســامتي
افــراد دارد كــه ميتوانــد مانــع موفقيتهــا و رشــد
گــردد ،ايــن رفتارهــا ميتواننــد منجــر بــه صدمــات
فيزيكــي شــده و يــا رفتارهايــي كــه اثــرات منفــي
فزاينــده (ماننــد مصــرف ســیگار و )...دارنــد را شــامل
گــردد .رفتارهــاي پرخطــر ميتوانــد بــا ايجــاد وقفــه
در رشــد يــا ايجــاد مانــع بــراي تجربيــات شــاخص
گــروه همســاالن ،اثــرات نامطلوبــي روي افــراد برجــا
گــذارد (گازمــن  .)Gusman ،2007 ،رايــج تريــن
رفتارهــاي پرخطــر عبارتنــد از :مصــرف ســیگار و
مشــروبات ،ســوءمصرف مــواد ،خشــونت (حيــدري،
شــوهي زاده ،كبيــري ،فــرخ شــاد .)1390،مطالعــات
نشــان داده انــد كــه اغلــب رفتارهــاي پرخطــر از جملــه
مصــرف ســيگار ،الــكل ،مــواد و رفتارهــاي جنســي
ناايمــن در ســنين قبــل از  18ســالگي آغــاز ميشــوند
(مرعشــيان .)1390 ،نوجوانانــی کــه رفتارهــای پرخطــر
را انجــام مــی دهنــد دارای منبــع کنتــرل بیرونــی
هســتند و در مقایســه بــا نوجوانــان عــادی ،اعتمادبــه

نفــس کمتــری دارنــد .تکانــش گــری ،حالــت هــای
افســردگی ،توانایــی ضعیــف در ابــراز وجــود ،اضطــراب
زیــاد و نیــاز شــدید بــه تأییــد اجتماعــی ،بــا رفتارهــای
پرخطــر ارتبــاط دارد )آقــا دالورپــور و همــکاران،
 )1387ایــن افــراد دردلبســتگی ناایمــن ،تصويــر مثبــت
از خــود و تصويــر منفــي از ديگــران مــی ســازند؛
چراکــه پیشــینۀ دلبســتگی شــان بــه آنــان آموختــه
اســت كــه نبايــد روي كمــك و حمايــت ديگــران
حســاب كننــد ،آ نهــا تمايلــي بــه نــزد یــك شــدن بــه
ديگــران نشــان ن مــی دهنــد و بــه طــور اجبــاري،
فاصلــۀ خــود را از آنــان حفــظ مــی کننــد تــا از افــكار
پريشــان كننــده در امــان باشــند)محمدعلی پــور و
همکاران1389،؛جوادی،زابلــی،اهلل وردی) 1394،
بــا عنايــت بــه صدمــات و خســارات جبــران
ناپذيــري كــه هريــك از رفتارهــاي پرخطــر بــه دنبــال
دارنــد و از آنجايــي كــه اقدامــات تغييــر رفتــار در ســطح
فــردي و اجتماعــي طوالنــي مــدت و پرهزينــه اســت،
بــه نظــر ميرســد پيشــگيري بهتريــن رويكــرد بــراي
كاهــش رفتارهــاي تهديدكننــده ســامت در ســطح
جامعــه ميباشــد .امــروزه يكــي از مســائلي كــه
بيــش تــر بــه آن توجــه ميشــود ،انتقــال از ديــدگاه
هــاي خطرنگــر بــه ســمت ديــدگاه هــاي تــاب آوري
اســت ،يعنــي بــه جــاي تكيــه بــر عوامــل خطــر و
ســعي در تــدارك اقدامــات الزم بــا زيــر نظــر گرفتــن
افرادپرخطــر بــا تكيــه بــر عوامــل تــاب آوري بتــوان
تــوان مقابلــه بــا مشــكالت را در جمعيــت پرخطــر بــاال
بــرد (خداجــوادي ،آقابخشــي ،رفيعــي ،عســگري ،بيــان
معيــار وزريــن. )1390 ،
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بــا توجــه بــه اهميــت قشــر دانــش آمــوزان و كيفيــت زندگــي آنهــا و شــيوع رفتارهــاي پرخطــر در ميــان آنهــا
و صدمــات و خســارات جبــران ناپذيــر رفتارهــاي پرخطــر و بــاال بــودن هزينــه هــاي زمانــي و مالــي اقدامــات
تغييــر رفتــار در ســطح فــردي و اجتماعــي آمــوزش مولفــه هــاي تــاب آوري مــی توانــد كيفيــت زندگــي دانــش
آمــوزان را بهبــود بخشــيده و رفتارهــاي پرخطــر را در ميــان اين قشــر كاهــش دهد(.شــیخ زاده و همــکاران)1393،
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