
 بسم اهلل الرحمن الرحیم



 تنظیم اجتماعی رفتار جنسی
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 اجتماعی رفتار جنسیضرورت تنظیم 

 تهکش ی انرژی خویشتنداری پدیدۀ(ego depletion) 

 امور ناخوشایند و در عین حال دارای مصلحت تحمل
 .  نیاز به انرژی روانی دارد( مانند نخوردن یا تالش بدنی)

 طوالنی در معرض کسانی 
ً
که به دفعات متعدد و نسبتا

محرکی قرار میگیرند و تمایل دارند همواره با معضالت 
کاهش »در معرض ناش ی از شهوت یا غضب درافتند، 

 قرار دارند « انرژی روانی
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 وضعیت عفاف
 در 

 غرب 
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 قانون عفاف

در كنگره   (Chastity law) قانون عفاف 1981 سال -
 .امريكا تصويب شد

 $  40 000 000:  2002بودجه سال 1.

 $ 73 000 000:   2003بودجه سال 2.

   $ 173 000 000:  2005بودجه سال 3.
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 کنترل آسیب های جنسی در غربراهبردهای 

 آموزش جامع مسائل جنسیرویکرد  -1•

• comprehensive sex education 
 اقدامات پیشگیرانه  + خویشتنداری جنسی :  راهبرد

 از بارداری ناخواسته و سرایت بیماری های مقاربتیجلوگیری : هدف

Contraceptive Approach 
    (Safe Sex)سکس سالم •
 (وسایل پیشگیری+ آزادی جنسی )•
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 راهبردهای کنترل آسیب های جنسی در غرب

 : (Safe Sex)بررسی راهبرد ارتباط جنسی سالم •

 ناکارآمدی در پيشگیری از بيماريهای مقاربتی 1.

 افزايش نگرانيهای خانواده ها و جوانان و نوجوانان2.

 ناكارآمدی در پيشگیری از مشكالت رفتاری 3.
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 راهبردهای کنترل آسیب های جنسی در غرب

 رویکرد خویشتنداری جنسی -2
   Abstinence Approach)) 

 «  فقط خویشتنداری»: راهبرد
(Abstinence Only Programe) 

 «فقط خویشتنداری تا هنگام ازدواج»شعار   

Abstinence-Only-Until-Marriage 
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 برنامه ها و طرح ها 
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 برنامه ها
 حلقه نقره ای  -1

– Silver Ring 
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 برنامه ها

 حلقه نقره ای  -1

یک تبلیغ مذهبی است که نوجوانان را بنابر آیه های انجیل حضرت عیسی  
 .  مسیح علیه السالم به یک زندگی پاک سوق می دهد

در عکس العمل به معضالت جنسی نوجوانان  شکل   1995گروه در سال این 
 .  گرفت

حلقه نقره ای به صراحت اعالم می کند که ارتباط جنسی خارج از گروه 
  . چارچوب ازدواج در راستای غرض و طراحی خداوند نیست
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 برنامه ها

 می ماند منتظرعشق حقیقی  -2
– True Love Waits 
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 برنامه ها

 عشق حقیقی منتظر می ماند  -2

نام گروهی مسیحی و بین المللی است که به هدف ارتقای  
خویشتنداری جنسی نوجوانان و دانشجویان دانشگاه ها تا  

 . زمان ازدواج تشکیل شده است
در قالب پروژه ای در مدارس روز  1992این حرکت در سال 

یکشنبه انجمن تعمیدیان جنوب ایاالت متحده شروع به کار  
 .  کرد
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 برنامه ها

 بهترین دوست -3
– Best Friend 
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 برنامه ها

  بهترین دوست -3

این برنامه برای  . برنامه ای است آموزشی که اساساً در مدارس دخترانه اجرا می شود
 . دخترانی است که به کالس ششم وارد شده اند و تا دبیرستان ادامه دارد

بهترین دوست شرایط روبه رشد و سالمی را برای دختران در مدرسه فراهم می کند که 
از طریق آموزش مجموعه ای از مهارت ها برای ارتقای سطح نشاط، مصاحبت و  

 . مراقبت انجام می شود
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 برنامه ها

 عهد پاکدامنی -4
– Virginity Pledge 

 

پاکدامنی، حفاظت کننده، نیرو بخش، سازنده شخصیت، تشویق 
ی کنندهکننده برای کنترل نفس، الهام بخش احترام، تضمین

ی آزادی، محافظ در برابر خودخواهی است و در مورد همه
پاکدامنی همیشه آسان . ها صادق است و کاربرد داردانسان

 نیست؛ امّا با کمک خدا امکان پذیر است 
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Six Basic Steps To Sexual Abstinence 

 شش مرحله اساسی برای خویشتنداری جنسی

آموزش مهارتهاي خويشتنداري جنسي  
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طرز لباس پوشيدن تو براي ديگران . لباسهاي مناسب بپوش1.
. پيامهايي مي فرستد حتي اگر تو قصد اين کار را نداشته باشي
مردان مخصوصاً از طرز لباس پوشيدن تأثير مي پذيرند؛ زيرا 
آنان طوري طراحي شده اند که با آنچه مي بينند، تحريک 

 .جنسي مي شوند
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از دارو و الكل استفاده نكن، اينن دو تواننايي تصن يي گينري و     2.
 مقابله با نه گفتن راکاهش مي دهند

براي مدتي طوالني با هي تنها ننشينيد، زيرا اين کار به سنرت،،  3.
 به ارتباط فيزيكي شديد منجر مي شود
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کنه حفن    ... با افرادي که اهداف مشابهي مانند تو دارند، بيرون بنرو  4.
 .سيستي ارزشي را براي تو آسان مي کند

شناخ، نقاط آسنيب پنذير خنود، تنو را از     . نياز تشق خود را بشناس5.
 اشتباهات جدي حف  مي کند

معيار خود را در سطحي باال قرار ده و آن را قبنل از آن کنه اوعنا      6.
 حاد شود، معين کن
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 خنودت و  دوستان، رسانه 
را نيز فراموش نكن؛ اينها 
چيزهننايي هسننتند کننه   
انسنننان را مجبنننور بنننه  
فعالي، جنسي مني کننند   

... 
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 گفتن «نه»آموزش 

 آموزش  •

و « مهارتهای نه گفتن»

 صحبت در باره آن  

Refusal Skills 
 تقویت توان در برابر دیگران •
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 گفتن برای خانواده ها  «نه»مهارتهای آموزش 

•“N.I.C.E” 

• “NO”. 

•  “I” . 

• “CHANGE”. 

• “EXIT”. 
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 گفتن برای خانواده ها  «نه»مهارتهای آموزش 

“W.I.S.E” 
• WELCOME 

• INTEREST 

• SUPPORT 

• ENCOURAGE: 

  EDUCATE , 

  EMPOWER 
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 برنامه ها در غربآسیب شناسی 

  موفق نبوده است؟ کامالًطرح ها چرا این 

 «سکسصمیمیت بدون »: الگوی طرح -1•

– Love Without Sex 
نشناختن نقاط آسیب جنسی و کنترل نکردن آنها 
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 نمونة اقدامات این طرح ها

 گذراندن وق، با آنان•

 با هي به ديدن فيلي رفتن•

 با هي گشتن و تفريح کردن•

 ...ت اسهاي فيزيكي •

اما مواظب باش و به ياد داشته باش که 

اگر مراقب نباشي ، انجام اين فعاليتها  
 ...!!م كن اس، به سكس منتهي شود
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 برنامه هاآسیب شناسی 

  موفق نبوده است؟ کامالًطرح ها چرا این 

 نوجوانی نبود رشد روانشناختی الزم در سنین  -2•

 –بسیاری از کارشناسان معتقدند کهه نوجوانهان رشهد روانهی     •

مهارتی الزم برای مدیریت احساسات جنسی را ندارند  -هیجانی 

 (.  6، 2002پینسکی، )
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 برنامه هاآسیب شناسی 

 درصد از والدین میل جنسی را برای فرزند خویش خطرناک می دانند  80•

ورود به روابط جنسی توسط نوجوانان عموماً با یک محصول فرعی  •

بیماری های مقاربتی  ، بارداری های ناخواستهناخوشایند و منفی شامل 

  افتو  ایدز، بزهکاری، سوء مصرف مواد، سقط جنین ،(STDs) مسری

 (.  1993گالوتا، )همراه است  تحصیلی نمرات
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 برنامه هاآسیب شناسی 

  موفق نبوده است؟ کامالًطرح ها چرا این 

 جنسی پیچیدگی میل و رفتار  -3•
 وابستگی برانگیختگی میل جنسی به تحریک های بیرونی•

 در آمیختگی عشق با میل جنسی  •

 تفاوت زن و مرد در سبک عشق و فعالیت جنسی•
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 عفاف اجتماعی 
 در 

 اسالم 
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 جنسی از دیدگاه اسالمتنظیم اجتماعی رفتار 

اهداف 
 ارتباط پرخطرهای زمينه کاهش  -1

 «خروجیكنترل »جای به « ورودیكنترل » -2
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 تنظیم اجتماعی رفتار جنسی

 اصول کاهش زمینههای ارتباط پرخطر جنس ی 

 (کنترل بیرونی)

اصل کاهش تماس 

 تحریکاصل کاهش 

مبنا  : 

« كنترل خروجی سیستم»جای به « ورودی سیستم كنترل» 
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

 کاهش زمینههای خطر در قرآن و روایات 
 

َ
ُه كان

َّ
ى إن

َ
ن ِّ
َرُبوا الز 

ْ
ق

َ
 َو ال ت

ً
ة

َ
ش يالساَء َو فاحِّ  َسبِّ

 (  مبالغه در بیان)نزديكش هم نشويد 

 استزشتی این عمل صفت جدايى ناپذير آن   

طباطبایی، )شود  به فساد همه شؤون اجتماع منجر مى: روش، روش زشتی است
1417 ،13 ،86 ) 

 زنایبه ... نامشروع و  ملسنامحرم،  بویحرام،  صدایناروا،  نگاهاز اين رو 
؛ 559، 5، 1407، کلینی)است اعضای بدن تشبيه شده است؛ يعنی روش بدی 

 (340، 14، 1408؛ نوری، 38، 101، 1403مجلس ی، 
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

1-  در منابع اسالمی  تماساصل کاهش 

 تدبیرها 
تنظيم خروج از منزل ( الف 

 وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية االولي 

 الخروجللنساء نصيب في ليس (:ص)رسول خدا 

 جداسازی مکانی( ب 

  (ص)النبي مسجد برای دو درب 
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

1-  در منابع اسالمی  تماساصل کاهش 
تدبیرها 
 ر مکانی( ج

 
م و تأخ  تقد 

انا اهل بيت النجوز خلف النساء 

 امش ي خلفي فاني اكره ان تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك 

 شکل حضور در بیرون از منزل ( د 

(حركت از كنار راه) 

للنساء وسط الطريقليس (: ص)رسول خدا 
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

2-  در منابع اسالمی  تحریکاصل کاهش 

تماس پاک + خروج پاک : اهداف 

 تدبیرها 

 کنترل نگاه( الف 
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ْ
ز
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ُ
وا ف
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

2-  در منابع اسالمی  تحریکاصل کاهش 

 تدبیرها 

 کنترل نگاه( الف 

  ... حرم النظر الی شعور النساء املحجوبات باالزواج وإلی غیرهن من
النساء؛ ملا فيه من التهييج الرجال، وما يدعو التهييج اليه من 

 . الفساد والدخول فيما ال يحل و ال يجمل

خیر للنساء أال يرين الرجال وال يراهن الرجال 
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

2-  در منابع اسالمی  تحریکاصل کاهش 

 تدبیرها 

پوشش مناسب( ب 

  و چسب پوشش های نازک 

هالکت زنان؛ طال و لباس نازک 

 رفتار با وقار( ج 

وجاءت احداهما تمش ي علي استحياء 
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

2-  در منابع اسالمی  تحریکاصل کاهش 

 تدبیرها 
 کنترل کالم( د 

  کنترل شنوايي( هـ 

 کنترل بويايي( و 

 سازمان ملل یک نمونه از آمار 

 از نود درصد زنان تجربه آزار و اذیت جنس ی در در کشور مسلمانی مانند مصر بیش
مطلق پسران و دختران رفتار و لباس تحریکآمیز دختران اکثریت . دارندطول زندگی خود 

چون مسائلی . میدانندرا عامل اصلی آزار و اذیت جنس ی زنان در خیابانهای مصر 
 بلندخندیدن، و پوشیدن لباسهای تنگ از مهمترین این دالیل مطرح میشود
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 کاهش زمینه های ارتباط پرخطر جنسی

2-  در منابع اسالمی  تحریکاصل کاهش 

 تدبیرها 

خلوت نکردن ( ز 

 تيَو
َّ
ُه ال

ْ
َك قاَل   ُهَو في  راَوَدت

َ
 ل

َ
 َهْيت

ْ
ت

َ
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َ ْ
تِّ اْل

َ
ق

َّ
ل
َ
هِّ َو غ سِّ

ْ
ف

َ
ها َعْن ن َبْيتِّ

 
َ
ون

ُ
املِّ

َّ
ُح الظ لِّ

ْ
ُه ال ُيف

َّ
ن واَي إِّ

ْ
ْحَسَن َمث

َ
ي أ ِّ

ُه َرب 
َّ
ن هِّ إِّ

َّ
 الل

َ
 (23)َمعاذ

َرأى 
ْ
ن

َ
ْو ال أ

َ
ها ل  بِّ

هِّ َو َهمَّ  بِّ
ْ

ت ْد َهمَّ
َ
ق

َ
ُه   َو ل

ْ
 َعن

َ
ْصرِّف

َ
ن َك لِّ ذلِّ

َ
هِّ ك ِّ

 َرب 
َ
ُبْرهان

 
َ
صین

َ
ل
ْ
خ

ُ ْ
ا امل

َ
ن بادِّ ْن عِّ ُه مِّ

َّ
ن ْحشاَء إِّ

َ
ف

ْ
وَء َو ال باب َو ( 24)السُّ

ْ
ا ال

َ
َبق

َ
 ...و اْست
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