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Abstract 

Introduction: This study aimed to analyze the state of the sexual intelligence 

concept in cyberspace based on the goals of the philosophy for children (P4C) 

curriculum. The fundamental question is what Lipman and his colleagues present 

in relation to their educational program for a fundamental transformation in 

children's education, what implications does it have for sexual intelligence in 

cyberspace? The educational program of philosophy for children, which is based 

on a central theory and uses a very effective practical method and emphasizes the 

real indicators of improving children's intelligence level, which seems to be an 

effective step to achieve this goal. 

Method: To meet the first and second objectives, content analysis and inferential 

methods of practical analogy were utilized, respectively.  The statistical 

population of the study included all documents, sources, and databases related to 

the research topic that were identified and then purposefully studied and analyzed 

in depth. 

Results: The study findings revealed that the core of sexual intelligence in 

cyberspace based on the goals of the P4C curriculum was built on three main 

components, namely, critical sexual intelligence in cyberspace, creative sexual 

intelligence in cyberspace, and caring sexual intelligence in cyberspace, which 

could be practiced and achieved under four principles, viz. understanding sexual 

concepts (i.e., sexual knowledge), avoiding misconceptions, appreciating 

relationships and sexual abstinence, assuming sexual responsibility, and 

observing sexual ethics in cyberspace, relying on P4C. 

Discussion and Conclusion: The results of this research can be a stimulus for 

policymakers and education planners, especially educators who seek to find a way 

to accelerate the sexual education of children in cyberspace based on the 

philosophy program for children in order to develop cognitive, and social skills 

and reach intelligence. are sexual in children. 
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 ده ی چک 
هدف این پژوهش، واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسیید  ف ایییای م ابی م بند هد اهداف هد امس  فلیید ارسییفس هدای  

پدلییش هندا ین این الیی  کس   یس ندو ن و ه نافا ش  ف اف  ا  ها هد امس  موبویید او  هدای   وند  کو کان الیی .  
هاید هدای هوش جنسییید  ف اییییای م ابی  اف ظ هس   د   هند چس  الن الیییالییید  ف   ردب و  دهد  کو کان افا س مد

کافهد ی    لییبواف الیی  و اب یک فوشی یک   دیس مدکزی ا موبویید ارسییفس هدای کو کان کس هد پایس فلیید هد امسمد
های واق د اف قاء لیح  هووید کو کان  یکدد  اف  هبوا د هدای فلیددن هس این هدف،  هد  و هد ویاا هسیداف مثرد ههده مد

فوش پژوهش هدای هیدف او  ت  ردیم م بواو و هدای  یگد اهیداف تفوش الیییبنبیاجد اب  و  قدیا   گیامد مثرد هیاوییید.  
های اطالعا د مد  ط ها موضییو    قدب هو  کس  ی الیینا ، مناهو و پایگاه درد پژوهش وییامم کردسع ردو الیی . جام س   ر

ها  شیان  ا  کس هسیبس اصیرد  یاابس  قداف گدا .  مدو  رسیصیوف  هدا ند و ع دب موف  محان س و   زوینالیاید و لیوه هس
س اصیرد ههوش جنسید ا بقا ی  ف اییای  هوش جنسید  ف اییای م ابی م بند هد اهداف ارسیفس هدای کو کان هد لیس مثنف

م ابی، هوش جنسید االقا س  ف اییای م ابی و هوش جنسید مداق بد  ف اییای م ابیت الیبواف الی  کس ایم چهاف  
 افی جنسید، مسیلوند   اصیم ه ف  مفاهدب جنسید ه ا ش جنسیدت و  وفی اب هاوفهای ،رط،  ف  فواهط و اویشیبن

حاصیرس اب   بایج  یاهد الی . پدگددی و  لی  بند هد ارسیفس هدای کو کان، قاهمجنسید و ااال  جنسیدت  ف اییای م ابی م
  ویژه مدهدا د کس هس    ا  یاابن هس ،فیزان   ردب و  دهد گذافان و هد امسهاویید هدای لییدالیی  م دکد وا د  مد  پژوهشاین 

من وف فوید  رسیفس هدای کو کان هس ف اییای م ابی م بند هد هد امس ا  کو کان   دهد  جنسید   سیدیو  ف امد   ف جه فاهد  
  ف کو کان هسبند.وناابد، اجب اعد و فلددن هس هوش جنسد  های  مهاف 
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 مقدمه  
از   استفاده  افزایش  مجازی،  فضای  عصر  در  امروزه، 

در بین کودکان    ژه یوبههای دیجیتالی جدید  ها و رسانهفناوری
[ است  شایع  جهان  سراسر  در  نوجوانان  که  1و  جایی  تا   .]

های دیجیتال، در بسیاری از کشورها امری استفاده از رسانه
هایی چون: ناشناس بودن، سهولت و  معمولی شده و ویژگی

 [.  2افزوده است ]دسترسی، بر سرعت این مسئله 

  تیفیک  با   حجم باالی اطالعات درست و غلط آنالین همراه
برا  یشتریب  یهاچالشمتفاوت،   فاقد    کودکانی  یرا  که 

اطالعات از نظر دقت و   یانتقاد یابیارز یالزم برا یهامهارت
. این در حالی است که بسیاری کندیم جادیهستند، ا تینیع 

خطرناک باشد،    کودکان  یممکن است برا  نیز  اطالعاتاز این  
تبل و  اطالعات    ا ینژادپرستانه    ،آمیزخشونت  غاتیمانند 

فناوری  کهی طوربه .[3]  کیپورنوگراف گفت  و  باید  ها 
ی  جابهاجتماعات مجازی با حذف تفکر و با ارائه انبوه اطالعات  

ی کشف معنا و به  جابهاندیشی  دانش و نیز با تبلیغ سطحی
یافتگی مدنی )خاصه در حوزه امور دلیل عدم کنترل و نظم

جدی   تهدیدی  به  اخالقیجنسی(،  امنیت  اجتماعی    -علیه 
تبدیل   کودکانه خردساالن  تکرارناپذیر  تجربه  نیز  و  کودکان 

برای چالش بزرگ4شده ] را  و زمینه  نام »زندگی  [  به  تری 
 منهای تفکر« در عصر دیجیتال فراهم آورده است.

ها و تهدیدها باهم درآمیخته در چنین فضایی که فرصت
یت حتی از نوع عقالنی آن،  و نظارت اینترنتی و ایجاد محدود

تا حدودی دشوار بوده و از اثرمندی پایینی برخوردار است، به 
می بهرهرسد  نظر  برای  اطکودکان  از  حضور الگیری  عات، 
های جدید،  در جهان ارتباطات و تعامل پویا با رسانه  بانشاط 

مهارت  از  برخورداری  ویژهنیازمند  هستندهای  [.  5]  ای 
ضمن  مهارت که  و  هایی  متقابل  رشد  به  شدن  قائل  ارزش 

ایده بهرهکشف  و  بدیع  تفکر  های  انواع  و  تخیل  از  گیری 
ها  آن قانه، در پی ارتقای خود رهبری  المراقبتی، انتقادی و خ

و  6]  است توانمندسازی  طریق  از  کودکان  هدایت  چراکه   .]
ها برای پرداختن به تفکر های فکری و هوشی آنارتقاء مهارت

ر اثر  برابر مستقل،  در  ماندن  مصون  برای  مؤثرتری  اهبردی 
گذاشت.آسیب  خواهد  برجای  خود  از  ضروری   ها  همچنین 

  هایینسبت به فناور  کودکاننگرش و رفتار  است در تغییر  
تات  دیجد کنیم  اطالعات،    رشیپذ  جایبه  الش  منفعالنه 
و سؤاالت  کنندخود فکر  یبرا ند که بتواننداموزیرا ب یی هاراه

    
1 Philosophy for Children 
2 Matthew Lipman 
3 Ann Margaret Sharp 

 

 

د. برای رسیدن به این هدف، باید از آن دسته از  نمهم بپرس
پایهبرنامه بر  که  آموزشی  که  های  مرکزی  نظریه  یک  ی 
های  های کاربردی  از آن ریشه گرفته باشد و بر شاخصروش

های فردی و هوشی کودکان تأکید  واقعی ارتقاء سطح مهارت
 دارد یاری گرفت. 

(،  p4c) 1نبرای این منظور باید گفت، فلسفه برای کودکا
، با همکاری آن مارگارت  2جنبشی است که توسط متیو لیپمن

سال    3شارپ مدارس    1970در  به  فلسفه  ورود  هدف  با 
این   صورتبه در  استفاده  آموزش مورد  تأسیس شد.  رسمی 

     اصلی زیر استوار است:  هایبرنامه )اجتماع پژوهشی(، بر ایده
الف( کودکان قادر به انجام فلسفه هستند و از انجام آن  

 سود خواهند برد؛
های  ب( فلسفه یک فعالیت، البته، نه برای یادگیری نظریه

 ست؛ پردازی ا فلسفی، بلکه برای فلسفه
ج( این فعالیت بهتر است با دیگران انجام شود؛ د( نقش  

می کودکان  آن  در  که  دارد  را  فضایی  با  ایجادکننده  توانند 
یکدیگر   با  تحقیق،  مراحل  و  قوانین  رعایت  از  اطمینان 
 فلسفه ورزی کنند و شهروندانی دموکراتیک شوند 4 ]7[. 

جدیدی    تواند با ارائه سبکرسد، این برنامه میبه نظر می
انتقادی و پرورش   تفکر عملی از آموزش، که بر پایه آموزش

 های شناختی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، با هدفمهارت

تمیز و حل  داوری، قدرت استدالل، مهارت  باال بردن و تقویت
[، همراه با توجه به دو بعد دیگر تفکر یعنی تفکر  8مسئله ]

نمندسازی کودکان برای خالق و مراقبتی استوار است، در توا
بروز   و  مجازی  فضای  در  جنسی  میل  صحیح  مدیریت 

های هوشی،  رفتارهای جنسی مناسب از طریق رشد توانایی
آن  پرورش هوش جنسی  رویکرد  خصوصاً  باشد. در  مؤثر  ها، 

فلسفه برای کودکان، »هوش« تنها معادل رشد بعد شناختی  
مورد را  کودکان  رشدی  ابعاد  تمام  بلکه  قرار   نبوده؛  توجه 

)می همکارانش  و  لیپمن  می1980دهد.  »هوش (  ، 5گویند: 
گرایانه نیست. ما هوش را چنان چیزی که در ذهن اتفاق  ذهن
تواند در هر شکل  گیریم؛ بلکه هوش میافتد در نظر نمیمی

های هنری  و رفتار بشر عرضه شود: در اعمال او، در خالقیت
 [.  9او، در تأمالت و کالم او« ]

بلکه  از نبوده؛  شناختی  زمینه  معادل  »هوش«  آنجاکه 
کاملبه درک  زمان  عنوان  در  انسان  تجربۀ  تمامیت  از  تری 

تکامل مدنظر است در ارتباطش با بُعد تحول جنسی کودکان،  

4 (see for example D'Olimpio & Teschers,2016; Gagnon & 

Yergeau,2016; Glaser,2017; Golding,2010; Gregory, 

Haynes, & Murris,2017;  Hannam & Echeverria,2009; 

Michaud & Välitalo,2017; Nussbaum,2010; Sharp 1991/ 

2017 . 
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 ه نافان و   بینب هددا و د                                      واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسد  ف ایای م ابی م بند هد اهداف هد امس  فلد ارسفس هدای کو کان

تری از عبارت هوش جنسی  تر و کاربردیما را به درک دقیق
تری با مسائل جنسی در فضای مجازی برای رویارویی خالقانه

( معتقد است: هوش  1990) 1گونه که لینچ رساند تا همانمی
جنسی در این معنا نوعی آموزش و یادگیری مداوم است که  

زمان بر الگوهای شناختی و تجربی زندگی تأکید دارد و به  هم
عنوان یک درک واقعی و مرتبط با تمامیت  آموزش جنسی به

می کمک  انسان  بهتجربۀ  اگونه کند.  تمام  که  رشد  ای  بعاد 
جسمی، عاطفی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، تجسمی، معنوی، 

قرار می توجه  را مورد  و مذهبی کودکان  در  اخالقی  و  دهد 
تعادل تعامالت منطقی باهم وارد شده و کودک را به درک  

 [.  10رساند ]تری از بلوغ جنسی میکامل
هم اینجاست،  مطلب  این  به  توجه  که  ضرورت  اکنون 

هز در  گسترش  زندگی  با  همراه  جدید،    العادهخارق اره 
افزودهفناوری »واقعیت  همچون  مجازی  فضای  و  2های   »

مجازی و«  3»واقعیت  چندگانه،    ییا هیژگ یبا  درک  مانند 
و تعامل   ،یورغوطه  ]فور  ی  بودن  توانسته  ازیک  [، 11ی  طرف 

درصد   تا  محدودیتتوجهقابلاست  بر  به  ی  مربوط  های 
بدنی  فعالیت محیط های  یک  در  که  جایی  تا  آید؛  فائق 

  ی کیزیو لمس ف  تالیجیارتباطات د،  4اجتماعی واقعیت مجازی
د.  کننمی لیرا تسه جزءجزءبهتعامل  و شوند یم ب یترک باهم

توانند به کشف هویت و حتی بررسی  کودکان می  کهطوری به
جنس  تیهواز    ییهاجنبه  یک    تیمانند  طی  در  یکدیگر 

 [. 12پردازند ]یادگیری مشارکتی ب
سازی قادر هستند تا با شبیه  هایفناورو از طرف دیگر این  

  وسازهایاستفاده از ساختبالقوه خطرناک با    یوهایانواع سنار
  یی( که تنهابه)حل مشکالت    ی چگونگ   یریادگدر ی   ی، عدچندبُ
و    یبرا  کودکان  یبرا  هیپا  نیترمهم سالمت  از  محافظت 

رشد   سازیمن یا در طول  مفید  خود  ]  است  در  13باشند   .]
چنین شرایطی این پژوهش تالش نموده تا با هدف واکاوی  
جایگاه مفهوم هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف  

یک ضرورت، به    عنوانبهبرنامه درسی فلسفه برای کودکان  
این مهم نزدیک شده و با تقویت »هوشیاری« کودکان »بومی 

ی یک زندگی سالم، در زیست جهان  ای تجربه دیجیتال« بر
مؤثر باشد و برای رسیدن به این منظور   5مجازی )سکند الیف( 

 های ذیل پاسخ دهد که:  به سؤال 
های هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر بایسته  -1

 برنامه درسی فلسفه برای کودکان چیست؟ 
هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر برنامه درسی    -2

 سفه برای کودکان بر چه اصولی استوار است؟ فل

    
1 Lynch 
2 Augmented Reality 
3 Virtual Reality 

مجازی  مؤلفه  -3 فضای  در  جنسی  هوش  اصلی  های 
 ؟  اندکدممبتنی بر برنامه درسی فلسفه برای کودکان 

 روش پژوهش
پارادایم کیفی است و   پژوهش حاضر بر  از روش   مبتنی 

  میهامف   برای تحلیلبا بررسی مدارک و اسناد  ،  تحلیل محتوا
و برنامه درسی    فضای مجازی   هوش جنسی،  کلیدی مرتبط با 

و جهت استخراج عناصر اصلی و اصول  فلسفه برای کودکان  
بر   مجازی    هوشمفهوم  حاکم  فضای  در  بر  جنسی  مبتنی 

اهداف برنامه درسی فلسفه برای کودکان از روش »استنتاجی 
 از نوع قیاس عملی« استفاده شده است. 

روش استنتاجی یا قیاس عملی »فرانکنا« متشکل از یک 
)مقدمه  اولی  است.  توصیفی  مقدمه  یک  و  هنجارین  مقدمه 

چیزها    رنده یدربرگکبرا(،   برخی  خوبی  از  که  است  مواردی 
د و شامل مواردی است که بیانگر خواسته یا نیاز  گویسخن می

ناظر   دومی   و  است  خواسته   له یوسبهفرد  به  هدف    نیل  یا 
مذکور در مقدمه هنجارین است. نتیجه نیز حاکی از عمل یا  
استفاده از آن وسیله برای رسیدن به غایت مذکور است. برخی 

داوری   نیز برآنند که نتیجه نه حاکی از خود عمل، بلکه بیانگر
[. این 14تواند منجر به تحقق عمل شود ]عملی است که می

پیش الگوی  دارای  پسالگو  و  الگوی رونده  در  است.  رونده 
رونده از مبانی فلسفی و متافیزیکی حرکت و به استنتاج  پیش

رونده  شود و در الگوی پسآراء و عناصر تربیتی پرداخته می 
 [.  14مسیر حرکت برعکس است ]

کلیه  یجامعه شامل  منابع  پژوهش  و  مدارک  اسناد،  ی 
و همچنین   فضای مجازی  با هوش جنسی کودکان،  مرتبط 

است،   کودکان  برای   اسناد حداکثر ،نمونه حجمفلسفه 

 و گزارش رساله، مقاله،  ها، از کتاب آمده اعمدستبه پژوهشی
اشباع میموضوع   با مرتبط  پژوهشی طرح  از باشد وتا حد 

  .شده استند استفاده هدفم گیرینمونه 

 هایافته
 های هوش جنسی در مواجهه با فضای مجازی: بایسته

فناوری  حجم  گسترش  با  رویارویی  مجازی،  فضای  های 
وپیام  از  یانبوه سر  ها  انتشار  و  موجود  ،  ها آن   عیاطالعات 

  ی ابیارز  ت،یریمدی  برا  کودکان  ییرا در مورد توانا  هاییپرسش
  آورند و تجاربی که به دست می  درباره اطالعات  یو تفکر انتقاد

و ما را به این چالش    کندیم  جادیا  ،ندگذاریو به اشتراک م
فناوریمی این  که  میکشد  فرد  هوش  بر  را  ها  آن  یا  افزاید 

برای رسیدن به پاسخی مناسب  .  [16و   15دهد؟ ]کاهش می

4 Cocial Virtual Reality 
5 Second life 
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و چه    ی میچه قد  ها، یکه فناور  تیواقعضمن تأکید بر این   
انسان  د، یجد از  و  ها  آن  طراحان  که  یی هامستقل  هستند 
دهند،  یم  رییرا تغ  ها آنبوده و  در تعامل  ها  طور مداوم با آنبه

ها،  نیز مستقل از فناوریها  که انسان  طورهمان  ، نکردهعمل  
ها در ارتباط  [، باید با رویکردی جامع به آن16]وجود ندارند 

 تحولی انسان نگریسته شود:با ابعاد 
شناختی:  - بُعد  و  مجازی  فناوری  فضای  های  هرچند 

تواند فرایند آموزش را از طریق دسترسی فضای مجازی می
چندرسانه طراحی  اطالعات،  از  زیادی  حجم  به  ای آسان 

ها  [؛ اما پژوهش17آموزشی و آموزش مجازی تسهیل کنند ]
  کودکان   ییتوانا  ترنتنیکه استفاده گسترده از ادهد  نشان می

تفس  یبرا و  کاهش    ریپردازش  را  بهاطالعات  منجر  و   داده 
توجه  ی،شناخت  باراضافه  ها،آن  یوابستگ درنتیجه   کاهش  و 

م پراکنده  که    .[15]  دشویتفکر  جایی  از    نیاتا  حجم 
را  اطالعات،   به  بهکودکان  گرایش   ی« افه یچندوظ»  سمت 

  [. عالوه بر این، 18کاهد ]می  شخص  سوق داده و از کارآمدی
 تال یجید  یآسان به محتوا  یمشخص شده است که دسترس

افراد    کند یانسان تداخل م  «حافظه»با   و حس دانش را در 
از هر زمان    شیند بنکیاحساس متا جایی که   [19] کشدیم
اآن   یاتکا   کهدرحالی  .د ندانیم  یگرید به  ا  نترنتیها   نیبه 

مورد    یمعن در  کمتر  است  ممکن  که  دنیای    خوداست  و 
با  20]  د«نبداناطرافشان   بومی دیجیتال  بنابراین کودکان   .]

پیام از  مواقع  انبوهی  اکثر  در  و  جنسی  غلط  و  درست  های 
می مواجه  خود  سن  با  نهغیرمتناسب  که  دانش  شوند  تنها 

آن  نمیجنسی  افزایش  را  باورهای  ها  بسیاری  به  بلکه  دهد؛ 
 انجامد. شان نیز مییرامون مسائل جنسیغلط پ 
  فضای مجازی و بُعد جسمی )بدن آگاهی(: فرایندهای  -
پیچیده    هرچند  محل  یکعنوان  بهمغز )  درفقط  نه  ذهن  فکری
در  فعالیت  برای بلکه  افتد  می  اتفاق  ارگانیسم  کل  ذهنی(، 

 یریناپذ ییجدا  همپوشانی  و   [ و عالوه بر این، چسبندگی21]
]  وجود  شدهدرک  و کننده  ادراک   بین  1ویدمس[.  22دارد 

در    ،ستیمغز ن  ی ژگیو  یاریهوش  کند که،( اشاره می1999)
مغز   یعوض،    ی ذهن  تجلیات  یبرا  یضرور  ازینشیپ   ک را 

از زندگ  ما،    ی تجربه جسمان  گوید: می  دانسته و   یآگاهانه ما 
ز جزئ  ستهیبدن  زنده  ی ما  حتاز  ماست  که    ی زمان  یبودن 

 [.  23] میشویمتوجه آن م یسختبه
  تواند یاز بدن نم  ییجدا  در تجربه مجازی باید گفت که،

شاید    یما در تجربه مجاز  ؛درد رها کند   ی ذهن  یما را از تجربه
  م یابیاز بدن خود ب  یبخش  یفراموش  یبرا  یراه  مشوی  مجبور

وجود  [. بااین24]  ستیکنار گذاشتن کامل بدن ممکن ن  یول

    
1 Damasio 
2 Celebrity 

گفت،   زمان  حذف  باید  و  مکان  مانند  مهم  ابعاد  در  برخی 
 فهیچون عدم احساس تعهد و وظ  ییامدهای پ   یمجاز  تیواقع

  یعمل   یهامهارت  یبه سطوح باال  یابیدستکه    دورآیبه بار م
   [.25سازد ]می رممکنیغ در تجربه مجازی را  یو نظر

از   ادراکاتشان  و  کودکان  مجازی  تجارب  مثال  برای 
جنسی  هاپیام سلبریتی  شدهارائه ی  بدنی  تصاویر  در   2ها از 

  کامالً های بدنی،  فضای مجازی که به دلیل حذف محدودیت
زیبایی اغراقات  از  سرشار  و  قدرتفانتزی  یا  و  مندانه  گرایانه 

بدن   از  واقعی  در شناخت  نقص  به  است؛ در کودکان منجر 
قل و  و خارج از دایره ع   حدومرزیبخود و گرایش به مدگرایی  

های جنسی  ها از پیامشود و چون کیفیت ادراک آنمنطق می
بروز    جهیدرنتدر فضای مجازی نقش بنیادی بر هوشیاری و  

رفتار هوشمندانه دارد، تالش برای همسازی ادراکات از بدن 
 های بدن فیزیکی امری مهم و ضروری است. مجازی با واقعیت

فناوری  - اجتماعی:  بعد  و  مجازی  فضای  فضای  های 
توانسته  راهمجازی  تسهیل  با  صاحبان  اند  با  ارتباطی  های 

اطالعات و برقراری ارتباط بدون حضور فیزیکی، در گسترش 
نقش   فراگیران  مجازی  اجتماعی  داشته توجهقابلروابط  ی 

 (CVR) یاجتماع   یمجاز  تیواقع[. برای مثال،  17باشند ]

حال    یانده یفزا  طوربه  ستمیاکوس  کیبه    شدنتبدیلدر 
کاربر    نیدر حال ظهور است که در آن چند  نیآنال  یاجتماع 

طریم از  فضاها،  شگرینماچند    قیتوانند    یمجاز  ی در 
 ت یمیصم  جاد یاو به    تعامل داشته باشند  گریکدیبا    بعدیسه 

  ی غن  ی تجربه تعامل اجتماع   ی، قو  ی عاطف  ی وندهایو پ   یمجاز
و    فیظر  ی گروه  یشدن در رفتارها  ریدرگ  ی،پل  میفراتر از گ

میقلدرو    تیاذ  وآزار    تیریمد حتی  و  یابند  توان  ی دست 
بزرگساالن و  ت  در تعامال  ای رادهیچیپ   ی اجتماع   یهاییایپو

   [.12در چنین محیطی ایجاد کرد ]خردساالن 
که  طورکلی همانبه در    [ 26]برگمن  گونه  است،  معتقد 

 ب یهمچون رق  ،یاطالعات در پرتو توان فناورجازی،  واقعیت م
به  شدهگر  جلوه  تیواقع کهگونهاست،  افراد    نترنتیا  ای  به 

م محدود  دهدیاجازه  از  و    ،تیجنس  ،زمان  یها تیتا  نژاد 
در   بکامالً  دگرگون و جذا  یارها شده و با چهره  ییروکم

شوند ظاهر  وب  همان  .[ 27]  گستره  که  اما   3ریلدطور 
از نوع بودن مصنوع   گوید،می ابداع    ینوع   و  بوده  یاطالعات 

از مقصد    یعیطب  اءیاش  یبرخ  ریمسکه با منحرف کردن    است
اش  یبرا  یعیطب  اءیاش  تیقابل  خود،  هیاولو    یاصل  اء یخلقت 
[ و منجر به حاکمیت  28]  کند یرا سلب م  تردهیچیپ   یعیطب

 شود. آزادی اندیشه کاربر مینظام فناورانه و حذف 
 

3 Ladriere 
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 ه نافان و   بینب هددا و د                                      واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسد  ف ایای م ابی م بند هد اهداف هد امس  فلد ارسفس هدای کو کان

های فضای مجازی  فضای مجازی و بعد عاطفی: فناوری    -
ها و چه به دلیل هیجان  لذت دسترسی به آن  واسطهبه چه  

ی، شفاف و متنوع  بعدسهناشی از مواجهه با تصاویر دوبعدی، 
ی پاسخگوی احساسات شدید و آنی  توجهقابلدر آن، به شکل  

های واقعیت مجازی  ای مثال، فناوریکاربران خود هستند؛ بر
با   طر  نیب  یمی ارتباط صم  یبرقراراجتماعی،  از   ق یکاربران 

آن  آواتار  عاطف  یمجاز  تیمیصمها  کنترل  ارتباطات  را  و  ی 
]فراهم   و  29کرده  احسا  شیافزا  لیپتانس[  و    ساحساسات 

ا را  اما  کنیم  جادیحضور  معتقد    طورهمانند؛  ضرغامی  که 
بیش از آنکه بدنی باشد ذهنی است و به  است، تجربه مجازی  

های بدنی که منجر به حذف  همین دلیل با حذف محدودیت
مسئولیت و  میتعهد  نمیپذیری    رندهیدربرگتواند  شود، 

های عمیق حسی و بدنی کاربران خود شده و به رشد تجربه 
 [. 17کند ]ها کمک کامل این بعد از شخصیت آن 

ب موجب   که  «یمجاز  -ی  واقع »  نیپارادوکس 
مانند  شده است درست به  ی مجاز  ی فضا  فرد شدن منحصربه 

 یبریسا   ی»فضا  دهد که،می  حیتوض  (1999)  1میورتهاآنچه  
صرفاً    ی وجود داشته باشد، اما در تلق  تواند نمی  کیزیبدون ف

[، اشاره به این مطلب  30]  ست«ین یاز امر واقع یستیکالیزیف
فرد    یکیزیف  تیرا در واقع  ی ، مجاز«احساس»به    ازیندارد که  
م فضایمستقر  و  دن  یزمجا  یکند  به    وند یپ   ی کیزیف  یایرا 

،  گوید( می2012)  2طور که الوندهمان  صورت  نیدهد. در ایم
صفحه   یاطالعات رو  رفعال یغ   رندهیگ  ک ی  انهیفرد در را  کی
از   یحاالت احساس  یفعاالنه در حال جستجو   بلکه او  ست،ین

 [.31است ] یمجاز طیمح قیطر
یک رویداد   عنوانبهبنابراین باید گفت که فضای مجازی  

ای جهانی با ابعادی گسترده است که با انسان  فناورانه، دهکده
رابطه تنگاتنگی داشته و همه ابعاد وجودی او را تحت تأثیر  

های  عنوان صانع و کاربر فناوریانسان بهکه  ی طوربهگذارد.  می
غیر  فضای مجازی، موضع  از  مواجه فناورانه  زمانی که  آن  با 

جویی،  تعالیمعنایابی،    اخالق،  هدر حوز  هاییشود با چالشمی
  و درک نسبت حقیقی با بدن   پذیرییت نوع و میزان مسئول

[. لذا باید تالش کند تا با پرسش از  32]  شودخود روبرو می
فناوری آن  پارادایم  حقیقی  ماهیت  به  مجازی  فضای  های 

دست یابد و با آگاهی کامل، آن را به اختیار خود درآورده و  
آن بر احاطه بیشتر خود بر اطالعات و واقعیات جهان    واسطهبه
 یفزاید. ب

مجازی  فضای  در  جنسی  هوش  بر  حاکم  اصول 
 : مبتنی بر فلسفه برای کودکان

بایسته پایه  و  بر  مجازی  فضای  در  جنسی  تربیت  های 
برای کودکان، وجود چهار اصل  برنامه درسی فلسفه  اهداف 

    
1 Wertheim 

کلی حاکم بر هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر فلسفه 
 از: اندعبارتبرای کودکان، ضروری است که 

جنسی(   جنسی )دانش  اصل معطوف بر درک مفاهیم  -
فه برای کودکان: کودکان از  در فضای مجازی مبتنی بر فلس

یابی در تجربه(، که یکی از اهداف اصلی  طریق )توانایی مفهوم
است   کودکان  برای  فلسفه  درسی  میراحتبهبرنامه  توانند  ی 

در   ارتباطاتشانمفاهیم و معانی موجود در تجارب مربوط به  
فضای مجازی را کشف و محدوده تفاوت واژگان نزدیک به هم  

و   کنند  درک  )  گونههمانرا  لیپمن  می1980که  گوید،  ( 
درباره آماده  یادگیری  را  کودکان  چندمعنایی،  کلمات  ی 

مشخصه می غالباً  که  فریبکاری  با  تا  پیرامون  کند  جهان  ی 
کند تا روابط  ها کمک میماست مقابله کنند، همچنین به آن

یکدیگر و کلمهبین کلمه با  اشیا  با همدیگر،  را  ها  اشیا  با  ها 
در تجارب مجازی خود ضمن   گونهنیا[ و  33نند ]کشف ک

ها را نیز درک فهم اصطالحات و اشیا، روابط ضمنی بین آن 
کنند. این در حالی است که در فضای مجازی، مفاهیم مربوط 

ها، تصاویر پورن، استیکرها ها، دیالوگبه مسائل جنسی )متن
ق،  و...( چنان در هم آمیخته است که برای مثال مرز بین عش

به و...  دوستی  و  گذرا  و  ناگهانی  عشق  شدت  جاذبه جنسی، 
ابهام می های خاص خود بسیار  شود و به دلیل ویژگیدچار 

بوده و درعین حال فرصت هرگونه مقایسه و  مهیج و جذاب 
 گیرند. تفکر را از مخاطب خود می

کودکان،   برای  فلسفه  درسی  کمک   گونهآنبرنامه  که 
بتواننمی کودکان  تا  در  کند  جزء  و  کل  رابطه  بررسی  با  د 

های مختلف یک مسئله و توجه به ، و یافتن جنبه تجاربشان
را   پراکنده  و  تجارب مجزا  تا حد ممکن مفهوم  آن  جزئیات 

کنند؛    باهم مرتبط   تجربه   کهینحوبهدرک  برایشان این  ها 
[، همچنین قادر خواهد بود تا با استفاده  34جلوه کند ]  بامعنا

پیشرفته فضای مجازی، فرصتی ایجاد کند تا    هایاز فناوری
مجازی   فضاهای  در  موجود  جنسی  مفاهیم  کودکان، 

طبیعی،    محبوبشان دنیای  در  خودشان  تجربیات  با  را 
دهی کنند و از این طریق بین معانی و تجربۀ شخصی  سازمان

 .   برقرار کننداند ارتباط های جنسی داشتهکه پیرامون پیام
توجهی فضای مجازی به باهم  ابل بیدر مق   عالوه بر این

ارتباط کلی آن ها با همدیگر، فلسفه برای نگری رویدادها و 
« آوردن  فراهم  بر  تأکید  با  امور   «تیجامعکودکان  همه  در 

[ در تالش است تا در مواجهه درست کودکان با مسائل  35]
شان در فضای مجازی که نیازمند داشتن درک جامعی  جنسی 

مهم جنسی است مؤثر باشد و به کودکان    از ابعاد موضوعات
کمک کند تا از افتادن در دام باورهای غلط جنسی در فضای  

 مجازی مصون بمانند.  

2 Elund 
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 یدارشتن یخواصل معطوف بر درک روابط و رسیدن به    - 
برای فلسفه برای کودکان:  بر    یمبتن  یمجاز  یدر فضا  جنسی

پیام انبوه  با  کودکان  جنسی  اینکه  توسط   دشدهیتولهای 
هوشمندانه فناوری مواجهه  مجازی  فضای  داشته  های  ای 

خویشتن  باشیم  قادر  باید  از باشند،  یکی  که  جنسی،  داری 
ها تقویت کنیم. برای فاکتورهای رفتار معقوالنه است را در آن 

آمو منظور،  این  به  بر  زش رسیدن  مبتنی  برای های  فلسفه 
یکودکان   از  پژوهشی،  اجتماع  روش  از  استفاده    بر  سوکبا 

مؤلفه  افزایش  و  می  1دیفردرون  یهاایجاد  این  کند کمک   ،
آنها   توانایى شخص را در آگاهى از هیجانات و کنترل  هالفهؤم

،  3ابراز وجود  ،2دآگاهى هیجانى )خوو شامل    دهد افزایش می
خو به  جرئت4د احترام  خو،   (6استقالل  و  5دشکوفایى مندی، 

پیشنهاد  ،  است پیرس که  عقیده چالز  برای    کند،میهمانند 
 . [ 36] »خود« شدن باید عضوی از اجتماع بود

  7میان فردی   یهاایجاد و افزایش مؤلفه   بر  از طرف دیگر،
تأثیرگذار است و از این طریق، توانایى شخص نیز  در کودکان  

با سازگارى  مهارت  براى  و  افزایش   یهادیگران  را  اجتماعى 
، روابط  8اجتماعى   یریپذتیدهد و شامل )همدلى، مسئولمی

است.9میانفردى در    ،10سافیلد   (  کودکان  وقتى  دریافت 
دالیـل   دوسـتانه  انسـان  مفـاهیم  بـراى  پژوهشى  اجتماع 

ن است  نشاکه حاصل تفکر خود و همکالسا  آورندیمنطقى م
مهم ارتباط  نیترو  »همدلى«جمعقواعد  همچون  خوب  ی   ،

درک    کنندیگوش دادن و پذیرش آراى متفاوت را تمرین م
  کنند یم   ریپذامکانرا    «وابط میانفردى»ردیدگاه دیگران و  

[37 .] 

بر پایه این اصل، در راستای ارتقاء هوش جنسی در فضای  
اجتماعات   تبدیل  با  برای کودکان،  فلسفه  بر  مبتنی  مجازی 

شود تا تفکر مستقل  مجازی به اجتماعات پژوهشی، تالش می
پرورش   طریق  از  باال(  سطح  و  های  مهارت )تفکر  فردی 

شامل  بین خویشتفردی  وجودداری،  ن خودآگاهی،   ، ابراز 
مؤثرارتبا تصمیم ط  مهارت ،  و  امتناعیگیری  همچون،    های 

توانایی    مندیجرئت  و  همساالن  نامناسب  تقاضاهای  رد  و 
رضا پایه و  متقابل  روابط  بومی    بخشیتگذاری  کودکان  در 

آن تا  یابد  پرورش  از  دیجیتال  آگاهی  ضمن  بتوانند  ها 
و دیگران در فضای مجازی، مسائل جنسی    احساسات خود 

طور فتارهای جنسی را بهخود را با منطق و استدالل مطرح و ر
 .  درک و مدیریت کنندو خالق  نقادانه

    
1 interpersonal 
2 emotional self awareness 
3 assertiveness 
4 self regard 
5 self actualization 
6 independence 

  ی در فضا  جنسی  گیری مسئولیتاصل معطوف بر شکل  -
از دیگر اهداف برنامه فلسفه برای کودکان:  بر    یمبتن  یمجاز

کودکان،   برای  خلق  فلسفه  یعنی  شهروندی؛  اخالق  پرورش 
است.  با هدف اجتماعی شدن کودکان    و آگاهشهروند مسئول  

نکته اصلی در خصوص پیوند این هدف از برنامه درسی فلسفه 
در   مجازی،  فضای  در  جنسی  هوش  با  کودکان  برای 

فرایند گفتمان  آمیختگی دو عنصر یادگیری و تفکر در  همهب
اجتماعی شدن کودکان در فضای مجازی است؛ یعنی کودکان  

دیجیتال می11بومی  زمانی  شهروند   عنوانبهتوانند  ، 
دموکراتیک به حساب بیایند که در مواجهه با انبوه اطالعات  

از   شدهعرضه  کافی  اطالع  داشتن  ضمن  مجازی،  فضای  در 
داشته   ی معقوالنه اها )آگاهی(، مواجهه پیامدهای مربوط به آن

 تعلق هر از رهایی عین در باشند قادریی(، تا  گراتأملباشند )

 اختیار سایه در و  تدبر و تفکر و تعقل نیروی به اتکا با  ،جبری و

 و بیندیشند خود پیرامون محیط و هاانسان به ،انتخاب و
 درمجموع و بگیرند نظر در را خویش یهات یمسئول و تکالیف

 [. 38] نمایند حرکت کمال سمت به

است که    توجهقابلنکته   از  دستاین  این هدف  به  یابی 
  :از طریقتا  شود.  حاصل میهای فکری  مهارت طریق پرورش  

روان  تصحیحی،  خود  گرفتن،  تصمیم  و  اندیشیدن  مستقل 
سخن گفتن، مستدل صحبت کردن، فعاالنه گوش دادن، در  

ایده گذاشتن  بازمیان  فکر  دیگران،  با  و  ها  همکاری  داشتن، 
روحی تقویت  یکدیگر،  با  به ی  ه مشارکت  احترام  و  همدلی 

به هوشمندانه  اگونه دیگران  باالی    در ی  حجم  با  مواجهه 
متفکرانی در فضای مجازی، به    های صحیح و غلط جنسیپیام

های  پیامتوانایی تحلیل  و کسانی که    گرانی اثرگذارنقاد، ارتباط
با ،  ا دارندجنسی موجود در فضای مجازی ر   مبدل گشته و 

در زندگی خود   های مجازیفناوریتری از نقش  درک عمیق
دیگران با    و  و  فعاالنه  تعامل  تولید   هاآنافزایش  طریق   از 

جهان  فرایند  و  اطالعاتی  جامعۀ  در  مفید  به    شدنیمحتوای 
معقوالنه، و  آگاهانه  بردارند  شکلی  اعتقاد  گام  این  همانند   .

که:1897)  دیویی جان  زندگی برای کودک کردن آماده ( 

 دادنش  تعلیم طوری  و کردن خود مسئول  را اوی  یعن آینده

 [. 39]  باشد  شیها تیقابل تمام از کامل استفاده آماده بتوانده  ک

  ی مبتن  یمجاز  یدر فضا  اصل معطوف بر اخالق جنسی  -
در    آمدهدستبهفلسفه برای کودکان: یکی از اصول کلیدی  بر  

تواند در خصوص بُعد های فلسفه برای کودکان که میآموزه 

7 intrapersonal 
8 social responsibility 
9 interpersonal relationship 
10 Swaffield 
11 Digital native children 
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»اخالق جنسی« به کار گرفته شود، توجه به این نکته است  
که، در اغلب اوقات خطاها حاصل پلیدی فرد نبوده، بلکه تنها  
به  یا خالقانه  رویکردی سازنده  تصور  فرد در  ناتوانی  حاصل 

هستند.   ناگوار  برای  گریدعبارت بهوضعیتی  »تخیل«   ،
ی اهداف و مقاصدی که یک فرد اخالقی ممکن است نیبشیپ 

باشد   آن  پی  است،    ازیموردندر  معتقد  لیپمن   اگراست. 

تا اثربخش همه برایی  اخالق مشکل حل بخواهیم  باشد 

 تخیل نهیزم  در تمرینم.  کنی استفادهل  تخی از باید حدودی

 مالحظه)کل ش دو به در برنامه فلسفه برای کودکان، اخالقی

ء جزط  رواب مختلف انواع و هدف   -   وسیله روابط متفاوتع  انوا
 یک کهاینه  ب کودکان کردن وادار  .گیردمی صورت (کل  -

 تصور سپسو   کنند تقسیم آن اجزای به را بغرنج موقعیت

 کنند تبدیل  بهتری  موقعیت به را آن توانندمی چگونه که کنند

 [. 35] است شکل دو این از ترکیبی
در   این،  بر  برای  اخالقی   آموزشعالوه  فلسفه  به سبک 

 متقابل وابستگیه  ب بلکه اخالق، و استدالل  به تنهانهکودکان  

لیپمن   کهی طور بهاست.    شده پرداخته  اخالق  و منطق بین
به   استدالل«  و  »منطق  رعایت  به  پایبندی  است،  معتقد 

ها انجامیده و بهترین راه حفظ یکپارچگی بین عقاید و عادت
 تا باید ،دانیممی ارزش کودکان برایا ر تقوا اگر عفت است و

 [.  35]  کنیم کمک هاآن  در  صداقت رشد بهیم  توانی م که آنجا
ضای مجازی که  همچنین باید توجه داشت که در عصر ف

محاصره  ارزشی  ضد  و  ارزشی  اطالعات  انبوه  در  کودکان 
اینکه بتوانیم آن شده برای  را آزادانه به سوی پذیرش اند،  ها 

کنیم،  ارزش  هدایت  پایدار  معتقد    طورهمانهای  لیپمن  که 
باید   بیاورند.  دلیل  همدیگر  برای  تا  دهیم  اجازه  باید  است، 

وع به دلیل آوردن درباره  کودکان، شر  کهیهنگامتوجه داشت  
[.  33گذارانه فکر خواهند کرد ]ارزش  جیتدربهها کنند  ارزش 

توانند  ی که افرادی تأملی و معقول بار بیایند که میاگونه به
های جنسی در  برای خودشان فکر کنند و در مواجهه با پیام
ارزش  مسیر  در  هوشمندانه  مجازی،  حرکت  جامعه  هایشان 

 کنند. 
مجازی مؤلفه فضای  در  جنسی  هوش  اصلی  های 

 بر فلسفه برای کودکان: مبتنی  
توان به سه عنصر اصلی اشاره  در تعریفی از »هوش«، می

اند از: هوش تحلیلی )توانایی انسان در برخورد کرد که عبارت
پردازش  انتزاعی،  تفکر  کالمی،  توانایی  معرف  که  مسائل  با 

ست(، هوش خالقانه )شامل  اطالعات و سازماندهی به مطالب ا
اندیشه تولید  هوش،  آفریننده  پیشنهاد  جنبه  تازه،  های 

های نو، برخورد متفاوت با مسائل و ترکیب اطالعات به  روش
های جدید( و هوش عملی )توانایی پرداختن به مسائل و  راه

از  بیشتر  واقعی  کردن  زندگی  بر  که  است  زندگی  مشکالت 

می تأکید  انتزاعی  تشابه  40]کند(  تفکر  از  وجهی  در  بر  [. 
برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان و اقتضائات    اهداف  اساس

می نیز  مجازی،  جنسی فضای  امر  بر  ناظر  مهارت  سه  توان 
های اصلی هوش جنسی در فضای مجازی در  مؤلفه   عنوانبه

برای  فهم انتقادی کودکان    ی هابه ارتقای مؤلفه نظر گرفت که  
از محتواهای    ایمواجهه   برخورداری  با  در    شدهارائه خالقانه 
ی مراقبتی اگونهبه خصوص مسائل جنسی  ، در  فضای مجازی

  شده ارائه توضیحات    بنا بر.  نماید، کمک شایان میو مسئوالنه
اصول چهارگانه، می پایه  بر  برای  و  اساسی  ویژگی  توان سه 

هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر فلسفه برای کودکان  
 برشمرد:
هوش جنسی انتقادی در فضای مجازی: برای حضور    الف(

اطالعات، هرچه  انبوه  با  مواجهه  و در  اجتماعات مجازی  در 
بهره به میزان  باشد،  بیشتر  انتقادی  از هوش  مندی کودکان 

پیام دام  در  افتادن  از  اندازه  و  همان  جنسی  غلط  های 
های مربوط به آن مصون خواهند ماند، درست مشابه  آسیب 

گوید: »هرقدر کودکان عادت تفکر دقیق لیپمن میآنچه که  
مندتر به  توانند نظامو نقادانه را بیشتر کسب کنند، بهتر می

های متفاوت برای عمل کردن را شواهد واقعی برسند و روش
های خود را مبتنی بر ی اینکه تنها داوریجابهبررسی کنند،  

احساس یا  اولیه  تأثیرات  دشایعات،  قرار  فردی  هند«  های 
[41  .] 

تعریف لیپمن ی در برنامه فلسفه برای کودکان،  طورکلبه
از تفکر انتقادی عبارت است از تفکری پاسخگو و ماهرانه که 

حساس    و  به مالک متکی  کند؛ چراکه  ها را تسهیل میقضاوت
و همراه    استکه در آن رویداد اتفاق افتاده  است  ای  به زمینه 

ی که منجر  اگونهبه[  8و    42]  تبا فرایند خود تصحیحی اس
 راهبردها از استفاده با فرد رفتارهای مطلوب بازده افزایشبه 

 انتقادی تفکر گفت دیبا شود.می شناختی هایمهارت و

[ و  42]  است خود اندیشیدن و تفکر  شیوه  درباره اندیشیدن
 این .کند تفکر ،متن از خارج بتواند فرد که است آن مستلزم

 در که جوامعی دانست هایویژگی از توانرا می تفکر توانایی

منطقی به هاآن  که 43]  دیننمامی توجه مشکالت حل   ،]
به منجر  سنجیده،  بینیجهان  توسعه سرانجام  و   منسجم 

در    اطالعات مدیریت بهبود و منطقی استدالل ساخت توانایی
 [.  44]  دشومیفرد 

کودکان،   برای  فلسفه  برنامه  اهداف  بر  تکیه  با  بنابراین 
توان با تأکید بر ارتقاء هوش جنسی در فضای مجازی بر  می
در  پایه کودکان،  تا  نمود  تالش  نقاد،  تفکر  فکری  مهارت  ی 

فناوری با  آسیبمواجهه  و  مجازی  فضای  جنسی های  های 
ای  ها به شکلی هوشیار و آگاه حاضر شوند. برموجود در آن 

می تصور  کودکان  شبکهمثال،  انواع  تنها  کنند  مجازی  های 
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دام پنجره  در  اینکه  برای  لذا  هستند،  اطالعات  محض  ی 
ها یا غیر طبقاتی  طرفی آنتبلیغات دروغین در خصوص بی

ها گرفتار نشوند و در دریافت اطالعات تنها سرگرم  بودن آن 
ادی مجهز اطالعات آشغال نشوند الزم است به سالح تفکر انتق

 شوند تا همه جوانب را در نظر گرفته و بعد تصمیم بگیرند.  
مجازی:   فضای  در  خالقانه  جنسی  هوش  خالقیت  ب( 

ها برای پی بردن به  عبارت است از سازماندهی دوبارۀ دانسته 
نمی که  راه.  دانیممطالبی  ارائۀ  توانایی  خالق،  های  حلتفکر 

مو با  درگیر  عوامل  دیگر  بررسی  مکمل جایگزین،  و  ضوع 
انتقادی است تفکر  برای  لیپمن معتقد است [45]  ضروری   .

خالق  چهار  ،تفکر  از  اصلی    باید  باشدجنبه  :  برخوردار 
ها را در  نگر بوده و ارتباطباشد، مبتکر باشد، جامع  دکنندهیتول

 [.  8]نظر گیرد، دارای قوۀ تصور باال باشد 
در   مهم  فلسف  ی هامهارت  برنامهنکته  ترغیب   ،یتفکر 

  ی به نقادها  آن  قیهمراه با تشو،  پردازانهالیخکودکان به تفکر  
  زها یچ  یکودکان درباره چگونگ   کهی. هنگام است  موشکافانه

به همراه   یتالش  یعیطور طببه  دیبا  شهیکنند، همیبحث م
برا ا  یآن  باشند، وجود  یچگونه م  زهایچ  نکهیکاوش  توانند 

  میزیگمان در کودکان بپره  نیا  جادیاز ا  دیداشته باشد. ما با
با آنچه اکنون   اس یدر ق  -یگریجور د  توانندینم   زهایکه چ

حت  -هستند واقع  ی باشند.  تشو  اتیدرباره  نکردن    قیهم، 
ا تصور  به  چن  نکهیکودکان  بدون  چگونه   یاتیواقع  نیجهان 

ها  آنیی توانا یخواهد بود، برابر با از دست دادن فرصت ارتقا
 . [9] و تفکر خالق است «خود یتفکر برا» یبرا

یک مسائل  یازآنجاکه  بر    از  حاضر  حال  در  مطرح  عمدۀ 
در حال   یدنیا  یآماده کردن کودکان برااساس اسناد موجود  

فناوری  تغییر طریق  جدید از  آمیم  های  به  نیاز  وزش باشد، 
ی گردد، در برنامهواضح و روشن میدر کودکان،  تفکر خالق  

برا انجام    کودکان  یفلسفه  طریق  از  که  است  این  بر  فرض 
  یانجام داد و از سوی  یتوان تفکر منطقیخالق م  ی هافعالیت

م تواناییخالقیت  پرورش  طریق  از  پرورش  یمنطق  ی تواند   ،
قادر خواهند    کودکان  هدف،این    بنابراین از طریق  .[9]  یابد

بیان   طریق  از  تا  خود  بود  پیامتجارب  جنسی  دربارۀ  های 
رسانه  صادرشده ویدئوگیماز  چون  محبوبی  ها،  های 
شبکهانیمیشن  رسانهها،  سایر  یا  و  اجتماعی  مورد  های  و  ها 

آن  دادن  قرار  تحلیلبررسی  نیز  و  با    ها  مواجهه  در  نتایج، 
تجربهموقعیت که  جدید  با  های  ندارند  آن  خصوص  در  ای 

ایده به  از هوشیاری  ماندن  مصون  برای  منطقی  و  نو  ای 
برسند.  آسیب  احتمالی  که    عالوهبههای  موضوع  این  فهم 

چگونه تولیدکنندگان محتواهای مستهجن در فضای مجازی 
ی، رنگ، موسیقی ای همچون: نورپردازهای خالقانهاز تکنیک 

دست  میبرای  استفاده  خود  اهداف  به  نیازمند  یابی  کنند 
تواند از طریق تمرین  برخورداری از هوش جنسی است که می

استدالل و  خالق  و  تفکر  فلسفی  پژوهشی  اجتماع  در  گری 
 اخالقی در برنامه فلسفه برای کودکان به دست آید.        

تفکر مراقبتی  هوش جنسی مراقبتی در فضای مجازی:  ج(  
است.   تفکر  فرایند  و  جریان  از  مراقبت    تفکر   شارپدرواقع 

 کمک   افراد  به  که  داندمیوگو  گفت  در  مکمل  عامل  را  مراقبتی
نوع    این.  شوند  آگاه  دیگران  متفاوت  هایدیدگاه  از  تا   کند می

  های ارزش   طریق  از  شود ومی  ناشی  درونی  ایاندیشه  از  تفکر
و می  درک   فرد   فراهم  را  ها ارزش   از  سیستمی  و ا  برای  شود 
  برای  پذیریمسئولیت  که منظری  از مراقبتی  تفکر  .کند می

 ما که منظری  از  و  است مراقبتی ،دهد می   ارائه  را  تفکراتمان

 افراد سایر تفکر به  کندمی آماده  دیگران عقاید  پذیرش برای را

 [. 46] است  اشتراکی کار  ،سازدمی متصل
در   که  مشارکت کودکانى  کودکان  براى  فلسفه  برنامه 

احساس   خـود  میان  عمیقى،  دوستى  و  پیوند  اغلب  دارند، 
از  کنند یم باعث  و    که  عجز  احساس  رفتن  بین 

جامعه  شود یم  ی ایگانگیازخودب در  غالبـاً   تربزرگ  یاکه 
آرامشوندیبا آن روبرو م  )فضای مجازی(   ابند یی آرام درم، و 

با خالقیت به    توانندیو م   شند یاندیهستند که م  ییهاانسان
جستجو و تحقیق گروهى بپردازند. آنان در همان حالى که بر  

خود را خالقان معنا و هدف و    کنندیآراى همـدیگر تکیه م
م امیدوارى  مشتاق    ابندییپژوهشگران  جهـانى  خلکه  ـق 

عزت  [ 47]  زیباترند رفتن  باال  با  را    ،نفسو  باب  »دخود  ر 
  مقاوم و در تجربه جهان در عصر مجازی   «اطرافیان  یهانهتکا

 . سازند یم
 فهم مرحله  از کودکان دادن عبور ، لیپمن باور بهبنابراین 

 کمک به داوری، مرحله  ت یدرنها و لیوتحله یتجز سطح به

پایه  42]  ردیگیم  صورت فکریی  هامهارت  آموزش بر  [ که 
که  یا  متعهدانه  تفکر  و  خالق   تفکر  انتقادی،  تفکر   مراقبتی 

[. هرگاه  48]  است قرار دارد  فرد  تمیز  قوه  از  برگرفته  همگی
نسبت به پرورش هریک از این سه مهارت که زیربنای هوش  
را  کودکان  برای  فلسفه  بر  مبتنی  مجازی  فضای  در  جنسی 

توجهی شود، کودک در برابر فشارهای مسمومی  سازند بیمی
هج توسط  جنسی  غریزه  انحرافات  ناحیه  از  انبوه که  وم 

دفاع  شود بیهای جنسی در فضای مجازی بر او وارد میپیام
توان خواهد بود. بنابراین با ارتقاء هوش جنسی در کودکان می

اخالقی برای مواجهه با نیازها و تمایالت    -یابی عقالنی  جهت 
نمود   فراهم  آناگونهبهجنسی کودکان  به سوی ی که  را  ها 

ئوالنه راهنمایی کند. رفتار جنسی درست و زندگی مس
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 کودکان  برای فلسفه درسی برنامه اهداف بر مبتنی مجازی فضای در جنسی هوش .1 نمودار

 گیریبحث و نتیجه
که جهان امروز با آن مواجه  ی شدنزهیو مدرن شدنجهانی

کرده    جادیافراد و جامعه ا  ی را برا  یمتعدد  یهااست، چالش
اش تقلیل داده  ازجمله اینکه، انسان را به بعد جسمانی.  است

های  خبر از نیازمندیمند به بدن و بیو او را منحصراً عالقه
 یتأمل را از معادله جهان ماد  ا یتفکر  کند و عمالً  اش میذهنی

در این شرایط، ما باید تفکر را با اعمال خود    . کند میحذف  
  ی روشنگر  لیکانت در حال تحلطور که  راه سازیم، همانهم

با استفاده از    میکن  جرئت  خواستی، از ما منیتعصر عقال   ای
کن فکر  جهان  مورد  در  خود  بتوان  میذهن  از    میتا  را  خود 

هست  ت«یاقل  تی»وضع آن  در  کن  میکه  کهتیاقل  ،میرها    ی 
هداناتوان  دهندهنشان به  نیاز  و  خود  تفکر  از  استفاده  یت  ی 

. در چنین شرایطی باید گفت در  است  همیشه توسط دیگری
مواجهه کودکان با انبوهی از اطالعات درست و غلط پیرامون 

ترین  مسائل جنسی در فضای مجازی، یکی از بهترین و عقالنی
آسیبحل راه از  ماندن  اجرایی های مصون  به  ویژه  توجه  ها، 

رشد  طریق  از  تصحیحی  خود  و  درونی  نظارت  کردن 
های فکری و اجتماعی در کودکان بومی دیجیتال است  مهارت

در  جنسی  هوش  پرورش  کلی  هدف  با  پژوهش  این  در  که 

    
 فلسفه برای کودکان 1

کودکان  برای  فلسفه  درسی  برنامه  بر  مبتنی  مجازی  فضای 
 توان به آن دست یافت.  می

تواند از طریق رشد »خودمختاری فکری«  این برنامه می
 دانش  و  هوش  از  هاستفاد  به  تمایل  مستلزم  در کودکان که

توانایی   نیاز  صورت  در  دیگران   در  مقاومت  برای  هوشمند  و 
برای  فشار  مختلف  اشکال  برابر [ و  49]  است  مطابقت   گروه 

»  همچنین، به   مسئولیتایجاد  منجر  که  معرفتی« 
پذیری نسبت به باورهای از طریق ارتقاء قدرت فهم  مسئولیت 

[  50و  51شود ]میو درک روابط بین واژگان و معنا   مفاهیم 
شخص بتواند   به شکلی که  فکری«  »شجاعت با پرورش و نیز 
مخالفتعلی ایده  رغم  با  داشتن دیگران   هایش، ضمن حفظ 

  دارد  اعتقاد   که  آنچه  اساس  ها، برخوب نسبت به آن   احساس
[، به تقویت هوش انتقادی، خالقانه و  49و    52کند ]  گفتگو

های جنسی ها و پیامدهای  مواجهه با  در  کودکان  مراقبتی در
 . در اجتماعات مجازی کمک کند شدهارائه 

« به امر جنسی، »هوش جنسی«، توان 1در رویکرد »فبکی 
میل جنسی ماست، هوش  و  بین ذهن  برقرار کردن  ارتباط 

می یاد  ما  به  بین جنسی  جنسی،  غریزه  با  مواجهه  در  دهد 
به روشی  نیازها و خواهش و  تفاوت قائل شویم  های جنسی 
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عاقالنه و آگاهانه بتوانیم احساسات جنسی خود را شناسایی   
ایش و آرامش برسانیم. هوش جنسی و مدیریت کرده و به آس

با خود، دیگران،   روابطماندهد که ما، در برقراری  به ما یاد می
طبیعت و خداوند در مواجهه با میل جنسی، قرار است چگونه  
شخصیتی داشته باشیم. خوشبختانه هوش جنسی، اکتسابی  

کودکان در سنین پایین هستند   کهیهنگامتوان از  است و می
پرورش داد. اما توجه به این نکته هم    مرحلهبهمرحله آن را  

اما   است؛  یادگرفتنی  جنسی  هوش  گرچه  که  است  مهم 
یابی به آن قطعی نیست. هوش جنسی را باید آگاهانه  دست

سریع هرچه  تا  نمود  تالش  باید  و  کرد  استعداد تقویت  تر 
داد،   پرورش  جنسی  هوش  زمینه  در  آگاهانه  را  کودکان 

ها کمک کنیم تا بتوانند زیربنای  نکه به آناحتمال ای  گونهنیا
خود  در  ثابت  و  استوار  جنسی  هویت  پرورش  برای  را  الزم 
افکار،   بزرگسالی،  در  تا  بود.  خواهد  بیشتر  آورند،  فراهم 
اعتقادات و رفتاری مطابق با اصول اخالق جنسی و سالمت  

 جنسی داشته باشند.
در  برای دست است  بهتر  امر،  این  به  بیشتر  یابی هرچه 

هوش   ارتقاء  در  کودکان  برای  فلسفه  راهبردی  روش  کنار 
های جدید فضای مجازی  یفناورجنسی در فضای مجازی، از  

نیز در جهت پیشبرد اهداف این برنامه بهره گرفته شود. برای 
  یزمجا  تیواقعگوید، فناوری  گونه که جان هوئا میآن  مثال،

آموزش   یهادوره  یرا برا  ید یتوسعه جد  یهافرصتتواند  می
  بعدی سه  یمجاز  یفضا  ی،ناور[. این ف11]  کند فراهم    یجنس

کاربران    اریرا در اخت   یلمس  یو حت  یداریشن  ،یشامل بصر
م تا  یقرار  باشند  ریفراگ  یاتجربه  بتواننددهد  با   داشته    و 

از    یمهارت  یهانیو تمر  هاتیدانش، تجربه انواع موقع  شینما
مشارکت کودکان،   را برای  یشتریب  یهافرصت   ،انهیرا  قیطر

  مواجهه هوشمندانه با مسائل جامعه در  حتی  و    هاآن  خانواده
[. ازآنجاکه فضای مجازی با تمام  13]  آوردبه ارمغان    یجنس

ارتباط دارد؛  ابعاد وجودی انسان و در تمام مراحل تحولی او  
باید گفت که هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف  

ی نبوده و تمام  بعدتکبرنامه درسی فلسفه برای کودکان نیز 
تحول  عاطفی،  تحول  شناختی،  )تحول  کودک  رشدی  ابعاد 

زیستی هیجانی، تحول فردی، تحول اجتماعی و...( در یک هم
رفته و در ارتباط  و همسازی کامل مورد توجه و پرورش قرار گ

 رسند.  به تعادل می باهم
بر اگونه به مبتنی  ی که هوش جنسی در فضای مجازی 

هوش فلسفه برای کودکان، بر یک هسته اصلی سه وجهی )
جنسی انتقادی در فضای مجازی، هوش جنسی خالقانه در  

مجازی فضای  در  مراقبتی  جنسی  هوش  و  مجازی  (  فضای 
هریک از ابعاد رشدی کودکان    زیستی با استوار است که در هم

از   مهم  اصلی  تحقق  به  منجر  مجازی،  فضای  با  مواجهه  در 

می خود  بر  حاکم  چهارگانه  میاصول  که  در  شود،  تواند 
)تفکر  باال  سطح  تفکر  به  رسیدن  برای  کودکان  توانمندی 

آسیب  از  ماندن  مصون  برای  مراقبتی  خود  و  های  مستقل( 
کودکان    ی کهاگونهبه  باشد.  رهگشاجنسی در فضای مجازی  

کاوشگری در  شدن  درگیر  و   هایبا   در  اخالقی    فلسفی 
  و مراقبتی  خالق  ،که مستلزم تفکر نقادانه  اجتماعات مجازی

محصوالت  ارزش توانند  می  است زیربنایی  های  فناوریهای 
  – های جنسیتی  لیشهک  ، های جنسیجذابیتازجمله  جدید،  

تصاویر    اجتماعی همچون  فرهنگی  و  نژادی  حتی  و 
کلیشهمدگرایی،  آمیز،  تبعیض تقویت  یا  درباره  و  رایج  های 

همچون،   نماییدختران  بدن  یا  ابزاری    ، زنان  بدن 
و  هاسوءاستفاده جنسی  و  ی  اغواکننده  رفتارهای  نیز 

این موضوع    های جنسیمحرک نقد قرار داده و  که  را مورد 
گردند را بررسی زش تبدیل میچنین موضوعاتی به ار  چگونه
   نمایند. 

ا که  ز  پیشنهادها:  محدودیتمهمآنجا  این  ترین  های 
 مرتبط با موضوعو اطالعات    هادادهتحقیق، مشــکل یافتن  

 هوش جنسی به طور مستقیم در متون فلسفه برای کودکان 
قابل   بخش  متأسفانه  که  بود  مجازی  فضای  حدودی  تا  و 

تاب به  مشکل  این  از  جنسی توجهی  تربیت  موضوع  بودن  و 
کودکان و مغفول ماندن آن در بین محققان حوزه فلسفه و 

میروان  بر  کودکان  میشناسی  پیشنهاد  لذا  شود  گردد، 
آموختگان آشنا به حوزه فلسفه  خبرگان، دانشجویان و دانش

برگزاری  و  هدایت  با  مجازی،  فضای  و  کودکان  برای 
المللی و  و بین  های علمی و پژوهشی در سطح ملی همایش

توسعه تحقیقات پژوهشی مرتبط، در غنای هرچه بیشتر منابع 
کنند.   همت  انزوا  از  موضوع  این  کشیدن  بیرون  و  موجود 

می پیشنهاد  یافته همچنین  و  شود  پژوهش  این  های 
های کیفی از این دست با راهنمایی اساتید برجسته پژوهش

روش قالب  در  زمینه  این  ندر  کمی  و  تجربی  مورد های  یز 
 آزمون و آزمایش قرار گیرد. 

تواند راهنمایی  می  پژوهشز این رو نتایج حاصله از این  ا
سیاست برای  برنامهباشد  و  در  گذاران  تربیت  و  تعلیم  ریزان 

از ظرفیتایران و تمامی مربیانی که مشتاق  های فناوری  اند 
  اولیاء و ویژه  در برنامه فلسفه برای کودکان استفاده نمایند به

برنامه یافتن  به دنبال  تربیت  مربیانی که  ای کامل در جهت 
بر   مبتنی  مجازی  فضای  در  برنامهجنسی  های  مؤثرترین 

علمی   -آموزشی مجامع  در  موجود  رشد  به  تربیتی  منظور 
برای مواجهه صحیح  کودکان    شناختیهای اجتماعی و  مهارت

مجازی   فضای  در  جنسی  غلط  و  درست  اطالعات  انبوه  با 
که نظام    شودپیشنهاد میبا توجه به مطالب مذکور  هستند.  

با  آموزشی، به محدودیت های آموزش سنتی توجه نموده و 
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و روشبه الگوها  نیازهای  کارگیری  با  متناسب  آموزشی  های 
، در این دوره در حال گذار،  هاسازی آنو بومی ه این نسلژوی

ان  درصدد ایجاد فرصت یادگیری مؤثر و کاربردی برای مخاطب
   خود در جهان امروز باشد.
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