
بسمه تعالی

دیدگاه های جهانی و بحث های اساسی 
در رابطه با آموزش جنسی و روابط

) با نگاهی بر مسائل جنسیت، گرایش های جنسی، کثرت گرایی و قدرت (

اثر : وانیتا ساندارام  -  هلن سانتسون 

مترجمان: سجاد حاتم - هادی دهقانی

انتشارات ارسطو
)چاپ و نشر ایران(

1397



: سوندارام، وانیتا  سرشناسه 
Sundaram, Vanita

: دیدگاه های جهانی و بحث های اساسی در رابطه با آموزش جنسی و روابط )نگاهی   عنوان و نام پدیدآور 
؛  سانتسون  هلن  و  ساندارام  وانیتا  قدرت(/اثر  و  کثرت گرایی  جنسی،  گرایش های  جنسیت،  مسائل  بر 

مترجمان سجاد حاتم، هادی دهقانی.
 مشخصات نشر : مشهد: ارسطو،     1397.

 مشخصات ظاهری :     ۲4۲ ص.: مصور، جدول، نمودار.
 شابک :  978-600-43۲-۲44-7 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
   Global perspectives and key debates  in sex and relationships :عنوان اصلی   :  یادداشت 

education : addressing issues of gender, sexuality, plurality and power, 2016.
: امور جنسی -- آموزش به جوانان  موضوع 

Sex instruction for youth :  موضوع 
: روابط بین اشخاص --   راهنمای آموزشی )عالی(   موضوع 

Interpersonal relations -- Study and teaching (Higher) :  موضوع 
 شناسه افزوده : سونتسون، هلن،   197۲ - م.  

Sauntson, Helen : شناسه افزوده 
 شناسه افزوده : حاتم، سجاد،   1360 -  ، مترجم
 شناسه افزوده : دهقانی، هادی ]دکتر[، مترجم

Dehghani, Hadi : شناسه افزوده 
 HQ3۵ /رده بندی کنگره :      1397 9د9س 

 رده بندی دیویی :     613/9۵1 
 شماره کتابشناسی ملی :  ۵18۲6۵1  

نام کتاب :  دیدگاه های جهانی و بحث های اساسی در رابطه با آموزش جنسی و روابط                               
)نگاهی بر مسائل جنسیت، گرایش های جنسی، کثرت گرایی و قدرت(

مولفان : وانیتا ساندارام- هلن سانتسون
مترجمان سجاد حاتم - هادی دهقانی

ناشر : ارسطو ) با همکاری سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران ( 
صفحه آرایی و تنظیم: پروانه مهاجر

طراح جلد : رضا طهماسبی
تیراژ : 1000 جلد  

نوبت چاپ : اول – 1397  
چاپ : مد  یران

قیمت : ۲0000 تومان
 شابک : 978-600-43۲-۲44-7

تلفن های مرکز پخش : 3۵09614۵  –  3۵096146  - 0۵1
www.chaponashr.ir

انتشارات ارسطو چاپ و نشر ایران



فهرست مطالب

صفح��ه عن��وان 

پیشگفتار مترجم   .....................................................................................................................   7

جنسی سازی   .........................................................................................................................   17

پورنوگرافی )هرزه نگاری(   .....................................................................................................   81

خشونت جنسی در روابط نوجوانان   ....................................................................................   19

رضایت   ....................................................................................................................................   21

هم جنس گرا هراسی و تنوع جنسی   ...................................................................................   22

کثرت مذهبی و فرهنگی   .....................................................................................................   23

آموزش معلمان   ......................................................................................................................   24

فصل 1 : آموزش جنسی و روابط در مدارس: دانش کنونی و موضوعات نوین   ....   31

مقدمه   .....................................................................................................................................   33

نقش مدارس در آموزش جنسی و روابط    ........................................................................   43

تأثیر آموزش سالمت جنسی در مدارس   ...........................................................................   36

ویژگی های آموزش جنسی اثربخش   ..................................................................................   39

برنامه ریزی درسی   ................................................................................................................   40

 محتوای برنامه درسی   ..........................................................................................................   42

تمرین و اجرای مناسب در مدارس   ....................................................................................   44

46   ...............................................    SRE تأثیر مباحثات و دانش کنونی در مورد اثربخشی



صفح��ه عن��وان             
فصل 2 : وحشت رسانه ای پست فمینیستی در مورد جنسی سازی دختران    ....   57

مقدمه   .....................................................................................................................................   59

هراس پست فمینیست: اثرات و نگرانی های جنسیتی فراتر از تمایالت جنسی   ........   61

جنسی سازی دختران و مطبوعات محبوب   .....................................................................   65

دختران، خطر، حفاظت و گرایش های جنسی در راهنمای امور جنسی و روابط   ......   70

پیامدهای ضمنی گزارش های جنسی سازی شده برای آموزش   ..................................   76

نتیجه گیری   ............................................................................................................................   79

فصل 3 : چالش  ها، تناقض  ها و احتماالت در آموزش مربوط به پورنوگرافی   ...   87

مقدمه   .....................................................................................................................................   89

چرا آموزش در مورد پورنوگرافی در SRE ضرورت دارد؟   .............................................   92

روابط مبتنی بر احترام: حوزه برنامه  درسی برای آموزش پورنوگرافی   .........................   95

97   ....................................................   SRE مثالی از آموزش در مورد پورنوگرافی از طریق

چالش های و تناقضات   ........................................................................................................   103

نتیجه گیری   .........................................................................................................................   108

خالصه   ..................................................................................................................................   110

فصل 4 : اقداماتی که در رابطه با خشونت علیه زنان و دختران انجام می شوند   ...   121

مقدمه   ...................................................................................................................................   123

رابطه اساسی بین جنسیت و خشونت- تمرکز بر جنسیت در اقدامات پیشگیری   ...   126

این اقدام با کدام بخش از برنامه درسی تطابق و همخوانی بیشتری دارد؟   ..............   129

ادغام و یکپارچه س��ازی ذهنیت جنسی در آموزش جنس��ی و روابط در راستای مقابله با 
خشونت علیه زنان و دختران   ...........................................................................................   131

خالصه   ..................................................................................................................................   139



صفح��ه عن��وان        
فصل 5 : از »نه یعنی نه« به سمت »بله مشتاقانه«   .....................................   145

مقدمه   ...................................................................................................................................   147

زنان جوان، مردان جوان و رضایت جنسی   .....................................................................   148

چارچوب های قانونی   ..........................................................................................................   150

152   ................................................................................................................   n پروژه دادوستد

نوجوانان به چه صورت رضایت جنسی را درک می کنند   ............................................   155

امتیازات مردانه و رابطه جنسی بدون رضایت   ...............................................................   159

پورنوگرافی: به عنوان منبع مهم آموزشی   ........................................................................   162

پیامدهای ضمنی آموزش جنسی و روابط   ......................................................................   164

نقش سیاست ها و اقدام ها- خالصه   ..................................................................................   165

فصل 6 : سکوت استدالل  .............................................................................   171

مقدمه   ...................................................................................................................................   173

داده ها و روش ها   ..................................................................................................................   175

تحلیل و بحث   .....................................................................................................................   178

کلمات همایند و نیمرخ های معنایی   ...............................................................................   181

نتیجه گیری   .........................................................................................................................   192

خالصه   ..................................................................................................................................   192

فصل 7 : کثرت گرایی افراطی   ......................................................................   195

مقدمه   ...................................................................................................................................   197

مفهوم کثرت گرایی تاد   .......................................................................................................   202

تفسیر باراد به واسطه تاد   ....................................................................................................   205

کارول   ...................................................................................................................................   207



صفح��ه عن��وان             
جمع بندی   ............................................................................................................................   213

خالصه   ..................................................................................................................................   214

فصل 8 : احساس سردرگمی می کنم، احساس ناراحتی می کنم    ................   219

مقدمه   ...................................................................................................................................   221

ادبیات   ...................................................................................................................................   222

روش شناسی   ........................................................................................................................   226

یافته ها   ..................................................................................................................................   228

نتیجه گیری   .........................................................................................................................   235

خالصه   ..................................................................................................................................   237



7

پیشگفتار مترجم

زندگ��ی ما از بخش ه��ا و حوزه های مختلفی برخوردار اس��ت. یکی از ای��ن حوزه ها، حوزه 
جنسی اس��ت. حوزه جنس��ی به علل مختلف، مورد بی توجهی و بدفهمی قرارگرفته است. 
ای��ن بی توجهی ها و بدفهمی ها، هزینه ه��ای جبران ناپذیری برای فرد و جامعه در پی دارد. 
در واقع خس��ارت های گوناگونی ازجمله بیماری های آمیزشی، ناس��ازگاری های زناشویی، 
انحرافات جنس��ی و بسیاری از مشکالت دیگر نتیجه تربیت جنسی نادرست فرزندان است 

که می تواند تمامی افراد جامعه را درگیر کند )محمدی آریا، 1393: 57(.

نتایج بررس��ی های س��لیمانی نیا و همکاران )1384( نش��ان داد که در میان رفتارهای 
پرخطر نوجوانان کشور، رفتار جنسی ناایمن 19/5% از کل این رفتارهای آسیب زا را به خود 
اختصاص داده است. پژوهش زاده محمدی و احمدآبادی )1387( درزمینه شیوع رفتارهای 
پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران نشان داد که برحسب یک خرده مقیاس 
5 قس��متی، خرده مقیاس گرایش به جنس مخالف با 3/24 و رابطه با رفتار جنس��ی با 2/5 
دارای بیش��ترین فراوانی بودند. پژوهش آتش نفس، طباطبایی و قربانی )1387( نشان داد 
34% نمونه های پژوهش موردنظر ارتباط با جنس مخالف داش��ته اند و یافته های پژوهش 
گرم��ا رودی و همکاران )1388( نش��ان داد که 20/2% از اف��راد حاضر در نمونه در طول 

زندگی رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده اند.

یکی از مهم ترین پژوهش هایی که تعلل خانواده و نظام تعلیم و تربیت و عدم نبود برنامه 
مناس��ب برای بررسی و رفع مشکالت جنسی در جامعه امروزی و شدت مشکل پیش آمده 
در این مبحث را به خوبی نشان داد، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران 
در تاریخ بیس��ت و سوم خردادماه سال 1393 با عنوان »ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل 
روابط نامش��روع جنس��ی« بود. این گزارش با اس��تناد به نامه ای از وزارت آموزش وپرورش، 
نتایج تحقیق بر 141 هزار و 555 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی 
1387-1386 را منتش��ر کرده است. بر اساس این تحقیق، 105 هزار و 46 نفر دانش آموز 
یعن��ی 74.3 درصد دارای رابطه »غیرمجاز با جنس مخال��ف« بوده اند. همچنین طبق این 
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گ��زارش، در س��ال تحصیل��ی 1386-1387 از 141552 دانش آموز )دختر و پس��ر( دوره 
متوسط در کل کشور تعداد 24889 نفر )17.5 درصد( دارای روابط هم جنس گرایی )لواط 
و مس��احقه( بودند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم چنین به یک تحقیق انجام ش��ده 
توس��ط محمود گلزاری، عضو هیئت دانش��گاه عالمه طباطبایی اشاره کرده است. بر اساس 
این تحقیق، 80 درصد دختران مورد پرس��ش در چند دبیرس��تان دخترانه تهران گفته اند 
ک��ه رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده اند. به گزارش پارس��ینه، محمود گلزاری، معاون 
س��اماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، 21 اردیبهش��ت 1393 نیز گفته بود که بر 
اس��اس گزارش های آموزش وپرورش، 40 درصد دانش آم��وزان رابطه با جنس مخالف را از 
14 س��الگی ش��روع کرده اند. به گفته وی، ارتباِط پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت 
به 30 س��ال پیش، سه برابر شده و زمان شروع رابطه جنسی نیز به دوره راهنمایی رسیده 
است. تهیه کنندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرده اند که این آمار گوشه ای 
از حقیقت را نشان می دهد نه همه آن را )مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی، 1393(. 

رش��ید )1394( در پژوهش خود که به بررس��ی رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان 
نوجوان دختر و پس��ر تهران پرداخته اس��ت، نش��ان داد که از میان انواع رفتارهای پرخطر 
جنس��ی. رابطه جنسی اجباری در میان پس��ران )17/1%(، در میان دختران )12/6%( و 
تجربه رابطه جنس��ی با میل خود در میان پسران )33/9%( و در میان دختران )27%( از 
کل فراوانی را به خود اختصاص داده اند. ش��کوهی یکتا، پرند و فقیهی )1385( در پژوهش 
خود گزارش نمودند که باوجود اهمیت این موضوع، برنامه های آموزش��ی مدون و مناسبی 
در کش��ور وجود نداش��ته و اغلب نوجوانان آگاهی های جنسی خود را از منابع نامناسب و با 

روش های نادرست کسب می کنند.

هرچند که پرورش تمامی اس��تعدادهای بالقوه آدمی و هدایت آنها در مس��یر شکوفایی و 
به فعلیت درآمدن ازجمله رس��الت های هر نظام آموزش��ی است. تأکید بر مهارت های ذهنی 
همانند حل مس��ائل ریاضی، ادراک فضایی، مکانیک حیات موجودات و یا مباحث هندسی و 
تاریخ ادبیات نباید باعث غفلت از آماده سازی مخاطب نظام آموزشی برای آمادگی در زندگی 
زیستی و اجتماعی آتی او شود، درحالی که در خود کتب درسی، خانواده به عنوان اولین نهاد 
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اجتماعی و زیرس��اخت حیات اجتماع معرفی شده و دختر و پسر امروز به عنوان نقش آفرینان 
زن و مرد فردا و در قالب همه معرفی می ش��وند، کمرنگی متون درسی در قالب آموزش های 
جنسی قابل تأمل جلوه می کند. ازاین رو تخصیص سهم کمی از محتوای درسی به آموزش های 
جنس��ی و آن هم ب��ا تأکید بر کنترل جمعیت و با ذکر عللی همچون کمبود غذا، مش��کالت 
زیس��تی و ...، و عدم اشاره کافی به شیوه ها و مالک های همسرگزینی- شیوه مواجهه با همه 
در تعامالت جنسی و اعم از تعامالت فیزیکی  و عاطفی شیوه های نوین پیشگیری و شرایط و 
مقتضیات هر یک- رفتارهای پرخطر و پیامدهای جسمانی و عاطفی آن- شئونات زن و مرد 
و ضرورت پایبندی به ش��یوه های فطری زن بودن و مرد بودن برای امکان ش��کل دهی نظام 
مطلوب خانوادگی، ازجمله مواردی هستند که به عنوان نقص در کتب درسی قلمداد می شوند. 
چنین کمبودی است که در قالب برنامه درسی پوچ، عدم کفایت الزم برنامه درسی در تربیت 

همه جانبه برنامه درسی را نمایان می سازد )مهرام و نبی زاده، 1386(.

تاکنون تحقیقات بی ش��ماری در حوزه های روانشناسی، زیست شناسی و غیره در مورد 
حریم کلیه امیال و غرایز انجام گرفته اس��ت و این در حالی اس��ت که درباره میل جنس��ی 
هنوز هم مس��ائل بی ش��مار و الینحل وجود دارد. اگر مس��ئله جنسی را ازلحاظ اهمیت در 
ردی��ف فعالیت های انس��انی ق��رار داده و آن را موضوع جداگان��ه و گفت وگو در مورد آن را 
امری گناه نشماریم، بسیاری از مسائل باز و راه حل هایی برای آن به وجود خواهد آمد. اگر 
راهنمایی های الزم برای نوجوانان در دوره اوج نیرومندی جنسی انجام نگیرد و جهت دهی 
مناس��ب نش��ود، نوجوان ممکن است مطیع احساسات جنسی خود ش��ده و در پی ارضای 
جنسی از هر راه ممکن برآید و این ضرورت توجه به دین از طریق والدین و دستگاه تعلیم 
و تربیت اس��ت که نوجوان را در کشش های جنسی، به طور حکیمانه ای راهنمایی و هدایت 

نماید )نصیری و جعفری، 1389(.

ضرورت تربیت جنس��ی مقوله ای بس��یار مهم و درعین حال فوق العاده حس��اس است. 
چراک��ه اندک س��هل انگاری در آن عواق��ب وخیمی به دنبال دارد. امروزه کودکان توس��ط 
پیام های جنس��ی، تبلیغ��ات، فیلم ها، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ... بمباران می ش��وند و 
اگ��ر والدی��ن خود را به بی خبری بزنند و کودکان را به ح��ال خود رها کنند، کودکان برای 
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دریافت پاس��خ س��ؤاالت خود به هر دری می زنند که ممکن است اطالعات نادرستی کسب 
کنند. زیرا امروزه کودکان در مقابل حجم وسیع و متنوعی از اطالعات رسانه های شنیداری، 
دی��داری و ... قرار دارند. بنابرای��ن باید به کودکان مهارت های��ی بیاموزیم که به کمک آن 
مهارت ه��ا تصمیمات خوبی در مورد میل جنس��ی خود بگیرن��د و موقعیت های خطرناک 
را تش��خیص دهند و بتوانند از این موقعیت خارج ش��وند. اگر کودکان ماتحت آموزش های 
مناس��ب و تربیت جنس��ی صحیح و به موقع قرار گیرند، اوالً جلوی انحرافات اخالقی آن ها 
گرفته می شود و ثانیاً در آینده زندگی زناشویی و مشترک موفقی خواهند داشت )حسینی 

و کریمیان پور، 1391: 32(.

باوجود تأکید مداوم نتایج پژوهش های متعدد داخلی در طی س��ال های گذش��ته مبنی 
بر لزوم تهیه و اجرای برنامه درسی تربیت جنسی در نظام آموزش رسمی و عمومی کشور، 
پرداختن به این موضوع هنوز با تردیدهایی روبرو اس��ت. یکی از این تردیدها در نحوه تهیه 
قالب طراحی، تدوین و اجرای الگوی مطلوب برنامه درس��ی تربیت جنس��ی اس��ت. در این 

رابطه سه دیدگاه وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود. 

ب��ا توج��ه به باف��ت فرهنگ��ی جامعه و مبنا ق��رار گرفتن اس��الم در تم��ام امور و . 1
برنامه ریزی های خرد و کالن کشور، برنامه درسی تربیت جنسی باید کاماًل اسالمی 

و مطابق با شارع مقدس طراحی شود.

 اس��تفاده از مدل های غربی که در طی س��ال های گذشته اثربخشی و نتایج مثبت . 2
آن به اثبات رسیده است.

طراحی الگوی تلفیقی و بومی س��ازی شده که فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نیز در . 3
آن به عنوان مبنای فلسفی در نظر گرفته شود. 

با توجه به شرایط حاکم در کشور در طی دو دهه اخیر و تأثیرات فرهنگ جهانی و بروز 
مش��کالت ناش��ی از این تأثیر، عمل بر اساس دیدگاه سوم عاقالنه به نظر می رسد. ما ناگزیر 
هستیم همواره نیم نگاهی به شیوه های آموزشی و برنامه های تربیت جنسی خارج از کشور 
داش��ته باشیم. چراکه در بس��یاری از موارد مسائل و مشکالت مشابهی را در این مبحث به 
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دلیل تأثیرپذیری فرهنگی تجربه می کنیم و نیاز اس��ت که همچون سایر کشورها ما نیز از 
راه حل های اثربخش تجربه شده بهره مند شویم. 

در این راس��تا مطالع��ه کتاب حاضر نه به جه��ت تأیید کامل و بی قیدوش��رط مباحث 
مختلف موجود در آن که در برخی از موارد ش��اید مخالف با فرهنگ و اعتقادات ما اس��ت، 
بلکه به عنوان یکی از منابع به روز و آگاهی بخش درزمینه مبحث آموزش و تربیت جنسی که 
توانس��ته بسیاری از مشکالت فرهنگی، اجرایی و آموزشی مرتبط را در نقاط مختلف جهان 
به خوبی واکاوی نماید، برای والدین و به ویژه معلمان و متخصصان برنامه ریزی درسی کاماًل 

ضروری به نظر می رسد. 

از کلیه دوس��تان، همکاران، کارشناسان و متخصصان فعال در عرصه تعلیم و تربیت که 
کتاب حاضر را می خوانند عاجزانه خواهش��مندیم که در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و 
نظر در جهت بهبود ترجمه واژه ها، جمالت و متن و یا مش��اهده هرگونه ایراد یا اش��کال در 

ویراستاری کتاب با ما در ارتباط باشند. صمیمانه و بی منت قدردان یاری شما هستیم. 

در پایان الزم می دانیم از تالش های ارزش��مند س��رکار خانم مینا قنادی فرنود، همکار و 
دوس��ت صمیمی هادی دهقانی که در ترجمه متن کمک ش��ایانی نمودند و از جناب آقای 
حس��ین قنبری عزیز که موجبات چاپ و نشر کتاب حاضر را در کمترین زمان ممکن فراهم 
نمودند تشکر و قدردانی نماییم. امیدواریم این حرکت گامی کوچک در اصالح جامعه و بهبود 

نظام آموزشی رسمی و عمومی، سالمت، سعادت و سربلندی فرزندان این مرزوبوم باشد.

سجاد حاتم1

  

1. sajjadhatam@gmail.com
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در اغلب کش��ورهای جهان با احساس نیاز شدید، مباحثی همچون مواد و برنامه درسی 
آموزش جنسی و روابطSRE( 1( در قالب یک مشکل مهم، مورد بحث و مناظره قرارگرفته  
اس��ت. مطالعات موجود به بررس��ی حوزه های مهمی که نیاز به توجه ویژه دارند، پرداخته 
است که ازجمله این موضوعات می توان به دیدگاه نوجوانان در مورد SRE، ساختار و نحوه 
ارائه SRE و تغییر تأکید از س��المت جنس��ی به س��مت حقوق جنس��ی در راستای برنامه 
SRE اش��اره کرد. موارد فوق دس��تاوردهای قابل توجهی هستند که نقش بسزایی در تحول 

موضوعات محوری  و اس��تدالل ها داش��ته اند چراکه در این حوزه عمدتاً آشنایی با SRE یا 
تربیت جنسی جامعCSE( 2( صرفاً در زمره موضوع سالمت عمومی جای گرفته است. بدین 
ترتیب اهمیت و ضرورت تمرکز صریح بر جنس��یت، تمایالت جنسی، کثرت گرایی و قدرت 
در حوزه SRE بیش ازپیش نمایان می ش��ود. در اغل��ب جوامع تغییرات اجتماعی فرهنگی، 
سیاس��ی و قانونی مهمی ایجادشده اس��ت که همین تغییرات بستر موردنیاز برای بحث در 
مورد موضوعاتی همچون جنس��یت، برابری جنسی و کثرت گرایی در حوزه تعلیم و تربیت 

را فراهم آورده اند. به طور ویژه این تحوالت به شرح زیر هستند:

• آگاهی فزاینده مس��ئولین و مقامات سیاس��ی از جنسیت و خشونت جنسی در 	
بین نوجوانان که به تبع آن مباحثاتی برای نیل به توافق شکل گرفت )کوی3 و 

همکاران، 2010؛ بکت4 و همکاران، 2013؛ ساندارام5، 2014(.

• افزایش آگاهی از هم جنس گرا هراس��ی6 در م��دارس به موازات تغییرات قانونی 	
اخی��ر مانند ممنوعیت ازدواج هم جنس گرایان در تعدادی از کش��ورها )مارتینو 

1. Sex and relationships education (SRE)

2. comprehensive sexuality education (CSE)

3. Coy

4. Beckett

5. Sundaram

6. homophobia
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و پالتو-ش��یارولی1، 2005؛ راموسن2، 2006؛ گاس��پ3، 2012؛ قانون ازدواج، 
زوجین هم جنس گرا4، 2013(.

• از س��رگیری مج��دد مباحثات در م��ورد »کثرت گرای��ی« در SRE با توجه به 	
گسترش جوامع چند فرهنگی )تاسکر5، 2004؛ تود6، 2011؛ آلن7 و همکاران، 

.)2014

• افزایش نگرانی اجتماعی و سیاس��ی در مورد دسترس��ی کودکان و نوجوانان به 	
پورنوگراف��ی )هرزه نگاری( و تصاویر جنس��ی )پاپادوپول��وس8، 2010؛ بروک9، 

2013؛ اولیس، هاریسون و ماهاراج10، 2013(.

• افزایش نگرانی عمومی و سیاسی در مورد جنسی سازی11 دختران و زنان جوان 	
در مطبوعات و رسانه های آنالین )راش و ال نوز12، 2006؛ بیلی13، 2011؛ رنولد 

و رینگروز14، 2011(

• تغیی��رات پیش��نهادی در رابطه ب��ا صالحیت حرفه ای معلم��ان جهت حمایت 	

1. Martino and Pallotta-Chiarolli

2. Rasmussen

3. Guasp

4. Same Sex-Couples Act

5. Tasker

6. Todd

7. Allen

8. Papadopoulos

9. Brook

10. Ollis, Harrison and Maharaj

11. sexualisation

12. Rush and La Nauze

13. Bailey

14. Renold and Ringrose
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و حفاظ��ت از ک��ودکان )اداره آموزش آفریقای جنوب��ی، 2002؛ اداره آموزش 
انگلستان، 2014(.

در زمان نگارش کتاب حاضر، این موضوعات از مهم ترین و جدی ترین مسائلی بودند که 
در مدارس و نیز در سطح جامعه مطرح بودند. هرکدام از فصول کتاب حاضر مربوط به یکی 
از این بحث ها در مورد مکان و محتوای آموزشی با محوریت تربیت جنسی، تمایالت جنسی 
و آموزش روابط در مدارس هستند که ریشه در مطالعات تجربی و نظری اخیر در این حوزه 
دارد. بنابراین کتاب حاضر پاس��خی اس��ت مبتنی بر شواهد و مطالعات که اطالعات الزم را 
در رابطه با مباحثات سیاسی، آموزشی و اجتماعی SRE در اختیار ما قرار می دهد. بنابراین 
امید بر آن اس��ت که کت��اب حاضر نقش فعالی در تداوم مباحث��ات بین المللی با محوریت 
جوانان، مدارس و SRE داشته باشد. برخالف آثار دیگر که عمدتاً با انزوای نسبی بر شرایط 
ملی متمرکز بودند، کتاب حاضر دیدگاهی جهانی برای تبیین و شفاف س��ازی وجوه تشابه 
و تفاوت در اولویت ها، تنش ها و چالش های SRE در کشورهای انگلیسی زبان در شمال و 
جنوب کره زمین )انگلس��تان، نیوزیلند، اس��ترالیا و آفریقای جنوبی( به ارمغان آورده است. 
فصل توماس و آگلتون1 مروری است کلی بر مطالعاتی که در مورد محتوا و ارائه برنامه های 
سالمت جنسی که در کشورها و جوامع مختلف انجام شده اند. مؤلفان به واسطه این بررسی 
انتقادی مهم ترین مش��خصات SRE را شناسایی نموده و گامی مؤثر در راستای توسعه هر 
چه بیش��تر SRE در انگلس��تان و کل جهان برداشته اند. در هر یک از فصول بعدی، مؤلفان 
 SRE با اس��تناد به موضوعات اساسی فوق چند س��ؤال کلیدی در مورد محتوا و نحوه ارائه
مطرح کرده اند. در ادامه فصل مقدمه، به اختصار به مطالعات پیشین در رابطه با هر موضوع 
پرداخت��ه و خالص��ه ای از هر فصل در مورد موضوعات، مباحث��ات و چالش های کلیدی در 

حوزه موردنظر ارائه شده است.

ش��ایان ذکر اس��ت مؤلفان بر اس��اس موقعیت جغرافیایی )و نظری( به بررسی »آموزش 

1. Thomas and Aggleton
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جنس��ی و روابط«، »تربیت جنس��ی و روابط1« یا »تربیت جنسی2"« پرداخته اند. کلیه این 
اصطالحات به آموزش درباره روابط جنس��ی، گرایش های جنسی، سالمت جنسی و روابط 

سالم و مبتنی بر احترام در مدارس اشاره دارند.

جنسی سازی

در س��ال های اخیر در رابطه با دخترانگی و موشکافی در مورد ویژگی های جنسی دختران 
و گفتمان هایی که در حوزه جنسی سازی دختران به صورت زودهنگام و نامناسب با سطح 
س��نی آنها، نوعی بحران بین المللی )به ویژه در اروپا( ایجادش��ده اس��ت )رونالد و رینگروز3، 
2011(. در استرالیا )راش و الناز4، 2006(، آمریکا )APA,2007( و انگلستان )پاپادوپولوس5، 
2010؛ بیل��ی6، 2011؛ بوکینگه��ام7، 2011( دس��تور تهیه گزارش در مورد »بالغ س��ازی 

کودکان8« صادر شده است.

فص��ل رینگ��روز9 مرب��وط به مباحثات جنس��ی س��ازی به عنوان »وحش��ت ی��ا هراس 
پسافمینیستی10« در مورد جنسیت دختران و زنان جوان است که به شکل پژوهش موردی 
با تمرکز بر انگلس��تان نگاش��ته شده است. این فصل به بررس��ی این موضوع می پردازد که 
در رس��انه ها، اخبار مطبوعات بریتانیا به چه صورت الگوهای مکرر جنس��یتی در گزارش ها 
ارائه ش��ده و باعث ایجاد نگرانی هایی در مورد هویت جنس��ی دختران و زنانگی می ش��ود. 

1. sexuality and relationships education

2. sexualityeducation

3. Renold and Ringrose

4. Rush and La Nauze

5. Papadopoulos

6. Bailey

7. Buckingham

8. adultification af children

9. Ringrose

10. postfeminist panic
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رینگروز نش��ان می دهد که گزارش  رس��انه ای با سیاس��ت SRE، راهنما و برنامه درس��ی 
انگلس��تان که به صورت کاماًل جنسی و تبعیض جنسیتی بر حول محور ریسک و مخاطرات 
جنسی سازمان دهی شده، هم صدا گش��ته است. این فصل نشان می دهد که اضطراب های 
جنس��یتی بر گزارش های انگلستان و راهنمای سیاس��ی »جنسی سازی« و دختران غالب 
گشته است. رینگروز همچنین نشان داده است که داستان های جنسی مکرر به چه صورت 
باعث ش��کل گیری مباحثات غالب در مورد هویت جنسی )زنانه(، زنانگی و خطر می شود و 
بدین ترتیب چارچوبی مستحکم فراهم می آورد که با استناد به آن می توان به نگرانی های 
اجتماعی -سیاس��ی در مورد جنسی سازی گرایش های جنسی دختران و زنان جوان پاسخ 

داد و مجدداً نوع برخورد با گرایش های جنسی زنانه را در حوزه SRE مدنظر قرار داد.

پورنوگرافی1 )هرزه نگاری(

حج��م فزاینده ای از مطالعات بین المللی گویای آن هس��تند ک��ه پورنوگرافی تأثیری منفی 
ب��ر نگ��رش و انتظارات جوانان از امور جنس��ی و روابط جنس��ی دارد )بوکینگهام و براگ2، 
2004؛ فلود3، 2009؛ اولیس، هاریس��ون و ماهاراج4، 2013(. در انگلس��تان، سازمان های 
خیریه و دولتی دخیل در آموزش جنسی به نقش غالب پورنوگرافی به عنوان منبع آموزشی 
امور جنس��ی و روابط جنس��ی برای افراد جوان اش��اره کرده اند )بروک5، 2013؛ دفتر امور 
ک��ودکان6، 2013(. در همین راس��تا مباحثاتی در مورد اینکه چگونه می توان دسترس��ی 
کودکان و نوجوانان به پورنوگرافی را محدود کرد و اینکه آیا اقدامات پیشگیرانه در کاهش 
مبادرت افراد به پورنوگرافی و رفتارهای منفی مربوط به آن مؤثر هس��تند یا خیر، ش��کل 

1. pornography

2. Buckingham and Bragg

3. Flood

4. Ollis, Harrison and Maharaj

5. Brook

6. Ofce of the Children’s Commissioner



19دیدگاه های جهانی و بحث های اساسی در رابطه با آموزش جنسی و روابط

گرفته اس��ت )پاپاپولوس1، 2010؛ بیلی، 2011(. بنابرای��ن از مدارس به عنوان اولین مکان 
خواس��ته شد استفاده از پورنوگرافی به ویژه توسط پس��ران جوان را محدود نمایند )لیمر2، 
2009؛ انجمن آموزشی جنسی3، 2013(. بااین حال، مقاومت سازمان های مذهبی، والدین 
و سایر گروه های فشار همچنان به دلیل ترس از مواجهه کودکان با تصاویر جنسی و ترویج 

پورنوگرافی در کالس های درس ادامه دارد.

فصل اولیس4 مربوط به مطالعات اخیر در مدارس اس��ترالیا اس��ت که با هدف بررس��ی 
مدل های نوین آموزش در مورد پورنوگرافی انجام ش��ده اند. اولیس چنین استدالل می نماید 
ک��ه تفکر انتقادی در مورد تناس��ب محتوای آموزش جنس��ی و رواب��ط در مراحل مختلف 
تحصیل ضرورت دارد و درعین حال باید به دغدغه های کنونی مانند پورنوگرافی و خشونت 
توجه ویژه ش��ود. اولیس به صورت انتقادی به بررسی این مباحثات پرداخته و توجهی ویژه 
به چالش های اتخاذ رویکرد »مبتنی بر قدرت« SRE داش��ته و درعین حال تأثیرات منفی 

پورنوگرافی و تصاویر جنسی را مدنظر قرار داده است.

خشونت جنسی5 در روابط نوجوانان

بر اس��اس شواهد گسترده، در میان نوجوانان میزان اس��تفاده از خشونت در مقابل شریک 
جنس��ی نسبتاً باال اس��ت )بروتون6 و همکاران، 1998؛ بارتر7و همکاران، 2009( و از سوی 
دیگر میزان تحمل جوانان در برابر خش��ونت بس��یار باال بوده و این خود توجیه کننده طیف 

1. Papadopoulos

2. Limmer

3. Sex Education Forum

4. Ollis

5. Gender violence

6. Burton

7. Barter
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گس��ترده خش��ونت بین زنان و مردان است )بارتر1 و همکاران، 2009؛ مک کاری2، 2010؛ 
س��اندارام3، 2013؛ 2014؛ مکس��ول4، 2014(. در رابطه با پیشگیری از خشونت، مدارس 
به عنوان عواملی قدرتمند برای تغییرات اجتماعی محسوب می شوند )مکسول5 و همکاران، 
2010؛ داستین6، 2013(. این مباحثات بر این احتمال متمرکز هستند که باید از آموزش 
جنس��ی و روابط در حوزه برنامه درس��ی برای پرداختن به مس��ائلی نظیر جنسیت، قدرت 
و خش��ونت اس��تفاده نمود )بروک7، 2013؛ EVAWC، 2013؛ انجمن آموزش جنس��ی8، 

.)2013

س��اندارام، مکس��ول و اولیس در فصل خود با اس��تناد به مطالعات اخیر، از چهار پروژه 
به جهت اس��تدالل این موضوع که پذیرش خش��ونت در درون رابطه جنس��ی جوانانی که 
باه��م روابط صمیم��ی دارند نقش محوری ایفا می کند و بنابرای��ن این موضوع می تواند در 
فعالیت های مربوط به پیشگیری از خشونت جنسی به عنوان نقطه کانونی مدنظر قرار بگیرد. 
آنها معتقدند معرفی جنس��یت و ذهنیت جنس��ی به عنوان مفاهیم محوری در پیشگیری از 
خش��ونت، در حوزه SRE باعث بس��ط تمرکز غالب بر روی سالمت و کاهش خطر، حرکت 
به سمت برابری، حقوق و عاملیت خود نوجوانان می شود. این پژوهشگران برای SRE یک 
چارچوب مفهومی و در داخل این چارچوب مدل هایی برای تعامل در مورد برابری جنس��ی 

و جلوگیری از خشونت ارائه نموده اند.

1. Barter

2. McCarry

3. Sundaram

4. Maxwell

5. Maxwell

6. Dustin

7. Brook

8. Sex Education Forum
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رضایت 

در انگلس��تان و س��ایر مناطق، موضوع محوری مباحثات و منازعات سیاسی بحث در مورد 
رضایت جنس��ی با جوانان اس��ت. درحالی که استراتژی »خش��ونت علیه زنان و دختران1« 
کنونی دولت انگلس��تان بر اهمیت مطرح س��ازی رضایت واقف اس��ت، بدون روابط قانونی 
و آموزش جنس��ی زمینه چندانی ب��رای گفتگو با جوانان وجود نخواهد داش��ت. در همین 
راس��تا س��ازمان ها با جوانان به عنوان قربانیان/بازماندگان خشونت کار می کنند و همچنین 
برنامه های پیشگیری اولیه در مدارس رضایت جنسی را به عنوان موضوعی تلقی می نمایند 
 .)EVAWC,2010 .2010 ،که نیازمند توجه و مداخله تخصصی اس��ت )کوی2 و همکاران
در مباحثات کنونی در مورد جایگاه رضایت در برنامه SRE توجهی به پیامدهای ناش��ی از 

عدم مطرح کردن این موضوع با جوانان نشده است.

کوی و کلی3 در فصل خود با اس��تناد به مطالعات اخیر در انگلس��تان چنین اس��تدالل 
می نمایند که آموزش رضایت جنسی در حوزه SRE برای مقابله با طیف وسیعی از رفتارهای 
مشکل س��از، از اطالعات نادرس��ت در مورد روابط مبتنی بر رضایت تا شرایط و زمینه هایی 
که منتهی به خش��ونت جنس��ی می ش��وند؛ ضرورت دارد. موضوع این فصل این اس��ت که 
برداشت جوانان از جنسیت به چه صورت در درک رضایت، تجاوز و قربانی سازی نقش دارد. 
مطالعه کوی و کلی نش��ان می دهد درک محدود از رضایت تأثیر بسزایی بر نگرش، رفتار و 

فرهنگ هایی که از خشونت جنسی و تجاوز حمایت می کنند دارد.

1. violence against women and girls (VAWG)

2. Coy 

3. Coy and Kelly

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE34KTj8LaAhUIS5oKHSjKCgIQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fassets.publishing.service.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploads%2Fsystem%2Fuploads%2Fattachment_data%2Ffile%2F522166%2FVAWG_Strategy_FINAL_PUBLICATION_MASTER_vRB.PDF&usg=AOvVaw2qyZftShRGBup06IhH-nux
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هم جنس گرا هراسی1 و تنوع جنسی2

مطالعات��ی ک��ه در رابطه با جوانان انجام ش��ده گویای آن اس��ت که می��زان هم جنس گرا 
 .)GLSEN,2013 هراس��ی در مدارس انگلستان و آمریکا بسیار باال است )گاسپ3، 2012؛
همچنین در کشورهای دیگر مانند استرالیا )مارتینو و پالوتا-چیارولی4، 2005؛ راسموسن5، 
2006(، برزی��ل )مویت��ا لوپز6، 2006( و آفریقای جنوبی )فرانس��یس و مس��یبی7، 2011؛ 
مس��یبی8، 2012( زورگویی و قلدری نسبت به هم جنس ها بس��یار شایع است. تعدادی از 
س��ازمآنها خاطرنش��ان کرده اند که در مدارس ابتدایی و متوس��طه موضوعاتی مانند روابط 
هم جنس گرایان، تنوع جنسی و هویت های جنس��یتی9 موردبحث قرار نمی گیرند )آفستد، 
2013(. افزون بر این در انگلس��تان یک س��ری تغییرات قانونی با هدف مقابله رس��می با 
تبعیض ناشی از گرایش جنسی10/هویت جنسی11 ایجاد شده است )قانون برابری12، 2010؛ 
فسخ بخش 28 در سال 2003 و قانونی سازی ازدواج افراد هم جنس گرا در سال13 2014(. 

اما در رابطه با نقش مدارس در این حوزه اتفاق نظر وجود ندارد.

فصل سانتسون و ساندارام مربوط به تحلیل راهنمایی است که اخیراً در رابطه با برنامه 

1. Homophobia 

2. sexual diversity

3. Guasp

4. Martino and Pallotta-Chiarolli

5. Rasmussen

6. Moita Lopes

7. Francis and Msibi

8. Msibi

9. gender identities

10. sexual orientation

11. sexual identity

12. Equality Act

13. the repeal of section 28 in 2003 and the legalization of same-sex marriage in 2014
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درس��ی  آموزشی جنس��ی و روابط در انگلستان تدوین شده است )2014(؛ آنها با استناد به 
این راهنما چنین اس��تدالل می نمایند که علی رغم پیشرفت های اجتماعی و قانونی، توسعه 
چندان��ی در ح��وزه توجه ب��ه تنوع جنس��یتی و مقابله با هم جنس گرا هراس��ی در مدارس 
مشاهده نمی شود. مؤلفان در این فصل با استفاده از یک فن تحلیلی نوین نشان داده اند که 
جوانان جامعه محلی هم جنس گرایان 1 همچنان در گفتمان ها و برنامه های درسی مدارس 
در حاش��یه قرار می گیرند. این موضوع پیامدهای ضمنی آش��کاری برای سیاست گذاری و 

اقدام برای مقابله با هم جنس گرا هراسی در درون مدارس به همراه دارد.

کثرت مذهبی و فرهنگی

مطالعات اخیر حاکی از آن اس��ت که آموزش جنس��ی در راستای موضوعاِت هنجار جامعه 
انجام می ش��ود؛ اما توسط گروه های متفاوتی مانند اقلیت های مذهبی و فرهنگی این مورد 
به عن��وان موضوع��ی عجیب و منح��رف از هنجارهایی که خود در اص��ل موردتردید بوده و 
به صورت کامل موردبررسی قرار نگرفته،  معرفی می شوند )هاگیس و مالهلند2، 2014(. در 
جوامع مهاجرپذیر و همچنین در جوامع چند فرهنگی مانند انگلس��تان، کشورهای اروپایی 
و اس��ترالیا الزم اس��ت هنجارهای حاک��م و جایگاه افرادی که از نظ��ر فرهنگی، قومیتی و 
مذهبی متفاوت هستند بررسی شود. آلن3 و همکاران )2014: 394( خاطرنشان کردند که 
 SRE اولویت ه��ا و دغدغه های اقلیت های قومی، مذهبی و فرهنگی جوامع مختلف در بطن
مدنظ��ر قرار نگرفته اند. اف��زون بر این مدارس مذهبی می توانن��د درنهایت آزادی و اختیار 
دانش آموزان خود را از SRE معاف و محروم س��ازند. بنابراین در مواد درسی کنونی اولویت 
با هنجارها و انتظارات افراد سفیدپوست/غربی ها در مورد جنسیت، گرایش جنسی و روابط 

جنسی است.

LGBT .1 جامعه محلی هم جنس گرایان GLBT جامعه جهانی هم جنس گرایان 
2. Haggis and Mulholland

3. Allen
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فص��ل کینلیوان و آلن1 از ایده های نظری و فلس��فی اخیر برای بررس��ی روش هایی که 
طی آن تربیت جنس��ی به صورت اساسی دس��تخوش تغییراتی شده است تا شامل مباحث 
چندفرهنگی و مذهبی نیز ش��ود اس��تفاده نموده اند. مؤلفان شکل جدیدی از اخالق تعلیم 
و تربی��ت را معرفی نموده اند که در آن مفاهیم تنوع مذهبی و فرهنگی که در حوزه تربیت 
جنس��ی دش��وار بودند در هم گسس��ته و در عوض بر ماهیت منحصربه فرد افرادی که در 
محیط های مختلف گرد هم می آیند تمرکز کرده اند. مؤلفان با اس��تناد به اثر فلس��فی تاد2 
)2011( و ب��اراد3 )2007( دیدگاه متفاوتی در م��ورد مفهوم تنوع، کثرت و نحوه تغییر آن 

برای SRE بیان کرده اند.

آموزش معلمان

مطالع��ات و آثار زی��ادی در رابطه با چالش هایی که مدارس در حوزه س��ازمان دهی و ارائه 
SRE تجربه می کنند وجود دارد. در همین راستا از خود جوانان در مورد محتوای مطلوب 

SRE و منبع اطالعات مورد نیاز س��ؤال ش��ده اس��ت. بااین حال تاکنون مطالعات چندانی 

ب��رای بررس��ی دی��دگاه معلمانی که وظیفه ارائ��ه این محتوا در SRE بر عهده آنان اس��ت 
و همچنی��ن موانعی ک��ه در طی این فرآیند پیش روی آنان قرار دارد انجام نش��ده اس��ت. 
ام��روزه توجه فزاینده ای بر توس��عه صالحیت معلمان برای محافظ��ت از کودکان در برابر 
سوءاس��تفاده جنسی )و س��ایر انواع آن( می شود و در همین راس��تا دولت انگلستان اخیراً 
راهنمایی با محوریت حفاظت برای معلمان منتشر کرده است )سایت وزارت، 2014(. ارائه 
اطالعات��ی در مورد روابط محترمانه، جلب رضایت و سالم س��ازی روابط از مؤلفه های اصلی 
این محور هس��تند. ام��ا برنامه های آموزش معلمان در جهت ایج��اد آمادگی برای آموزش 
جنسی از اثربخشی الزم برخوردار نیست. مطالعات موجود حاکی از آن هستند که معلمان 
اعتمادبه نف��س کافی برای آموزش این موضوعات را ندارن��د و فقدان زمان کافی برای ارائه 

1. Quinlivan and Allen’s

2. Todd

3. Barad
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SRE در برنامه درسی مدارس و همچنین ابهام در مورد آنچه باید آموزش داده شود باعث 

پیچیده  و بغرنج تر شدن مشکل می شود. در واقع اطالعات محدودی در مورد ابعاد احساسی 
آموزش SRE وجود دارد.

فصل فرانس��یس1 در رابط��ه با کمبود دانش و همچنین مباحث��ات اخیر در مورد نقش 
معلمان در حفاظت از کودکان در انگلستان و سایر مناطق )وزارت آموزش وپرورش آفریقای 
جنوبی، 2002( و نیز مربوط به مطالعاتی اس��ت که در مورد معلمان و تربیت جنس��ی در 
آفریقا و نحوه مدیریت مش��کالت و چالش های مربوط به آم��وزش موضوعاتی از این قبیل 
انجام شده است. این فصل گویای آن است که معلمان در مورد موضوعاتی که دانش آموزان 
با آنها آشنا هستند مانند مخاطرات جنسی، نوعی »منطقه راحتی2« ایجاد می نمایند، یعنی 
از ایجاد فرصت هایی که در آن دیدگاه های جدید قابل یادگیری هس��تند اجتناب می کنند. 
فرانس��یس معتقد اس��ت آموزش معلمان باید شامل آش��نایی با بعد هیجانی و چالش های 
مربوط به تربیت جنس��ی بوده و برداش��ت معلمان از خود به عنوان موجودات جنس��ی نیز 
می بایس��ت در این آموزش لحاظ شود. این موضوع در آموزش رسمی شامل ابعاد سالمت، 
خطر و ایمنی، اجتناب از دیدگاه های شخصی و غیر هنجار  است که از جانب دانش آموزان 

و معلمان بر آن تأکید می شود، این نکته به مثابه یک پیشنهاد اساسی است. 

نقش SRE در رابطه با مش��کالت اجتماعی، سیاسی و قانونی فوق گاهی به شدت مورد 
تأکید قرارگرفته و گاهی نادیده گرفته شده است. گروه های زیادی شامل والدین، گروه های 
سیاس��ی، جوامع مذهب��ی و معلمان با تصمیم مدارس جهت آموزش خش��ونت جنس��ی، 
هم جنس گرای��ی3، پورنوگرافی و رضایت جنس��ی به ش��دت مخالفت کرده ان��د. موضوعات 

1. Francis
2. حاشیه، حوزه، منطقه یا دایره راحتی یا آسایش )comfort zones( از نظر دکتر بهزاد حسینی عبارتست از: قرار 
گرفتن در دایره راحتی در واقع هرگونه رفتاری را شامل می شود که در آن میزان اضطراب فرد را در پایین ترین 
سطح خود نگه دارد. هرکاری می تواند در این مفهوم بگنجد. از پخت وپز و شستشوی ظروف گرفته تا ارتباطات 
کاری یا تماشای تلوزیون. هر فعالیتی که با انجام آن سطح اضطراب فرد به حداقل برسد و فرد به آن فعالیت تمایل 

داشته باشد یا عادت کند، در دایره راحتی قرار می گیرد.  
3. homosexuality


