ضرورت آموزش موضوعات جنسی و نقش موثر و پیشگیرانه رسانه
رضا

رزاقی1

چکیده
یافته های تحقیقی حاکی است که بیشتر نوجوانان جامعه ما در دستیابی به منابع معتبر موضوعات
جنسی با محدودیت مواجه بوده و در این زمینه برای آنها برنامههای آموزشی مورد نیاز طراحی و
برنامهریزی نشده است .برخی یافتهها نشان میدهند نوجوانان به طور متوسط  8ساعت در مقابل
صفحات الکترونیکی قرار دارند .این یافتهها به رابطهای نیرومند بین برنامههای ارائه شده در رسانه و
رفتار جنسی نوجوانان اشاره دارند ،به طوری که تلویزیون نه تنها میتواند به شیوهای قدرتمند بر
نگرشها ،ارزشها و باورهای نوجوانان اثر داشته باشد بلکه بر شروع زود هنگام رفتارهای جنسی یا
به تأخیر انداختن آن نیز موثر باشد .اما با نبود برنامههای جامع آموزشی در این زمینه گاهی این شبهه
ایجاد می شود که با اتخاذ یک نوع رویکرد انفعالی و انکاری به ویژه از سوی نهادهای مسئول مانند
آموزش و پرورش ،صدا و سیما و ...؛ در عمل رسالت و وظیفه آموزش موضوعات جنسی بدون
متولی باقی مانده است و وظیفه آموزش موضوعات جنسی نوجوانان به نوعی به رسانههای خارجی و
تصاویر هرزهنگاری واگذار شده است .بنابراین در راستای برنامههای مقتدرسازی ،نه تنها کودکان و
نوجوانان ،مربیان و والدین ،نیازمند دریافت اطالعات و منابع مناسب علمی به ویژه آموزشهای منظم
و مستمر هستند ،بلکه سیاستگذاران و برنامهریزان حوزه مراقبت از کودکان و نوجوانان نیز باید در
تدوین و پایهگذاری سیاستهای شفاف ،مشخص و کاربردی گام اساسی بردارند .بنابراین رسانهها به
ویژه صدا و سیما میتوانند ضمن ارائه برنامههای متنوع ،به طور جانشینی الگوهای مثبتی را معرفی تا
نوجوانان در انتخاب و همانندسازی با آنها به شیوهای موثر و مفید درباره سالمت جنسی خود تصمیم
بگیرند .در عین حال این مهم است که رسانه برای ورود به مباحث مرتبط با سالمت جنسی و آموزش
موضوعات جنسی عوامل و متغیرهای مهمی مانند رویکرد شفاف و مبتنی بر شواهد ،بهرهگیری از
دانش و تخصص بینرشتهای و تنوع مخاطبین را مورد توجه قرار دهد.

واژه هاي كليدي:
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مقدمه

در مسیر رشد و تحول انسان ،کودکان و نوجوانان نیازمند محیطی هستند تا اطالعات و آموزشهای
مناسب و متناسب با رشد را دریافت کنند و بتوانند تکالیف رشدی 2دورههای مختلف زندگی را با
موفقیت پشت سر بگذارند .در این مسیر شاید یکی از مهمترین نیازهای آموزشی کودکان و نوجوانان،
آگاه شدن از رشد و تحوالت جنسی خود ،انگیزهها ،نگرشها ،باورهای جنسی و نحوه مدیریت
رفتارهای جنسی باشد که در قالب «آموزش موضوعات جنسی »3تبلور مییابد .آموزش موضوعات
جنسی یک فرایند تغییر رفتار محسوب میشود که دربرگیرنده یک جریان دراز مدت کسب اطالعات
درباره زندگی خصوصی ،هویت جنسی و روابط است .مهمترین هدف این آموزشها توسعه رفتارهای
مثبت جنسی ،اتخاذ رویکردی محترمانه به خود و دیگران ،دوری از تجاوز و خشونت جنسی ،تجارب
جنسی سالم ،برنامهریزی برای پدر و مادر شدن ،پیشگیری از بارداریهای دوره نوجوانی ،سقط جنین و
بیماریهای آمیزشی است (رزاقی.)3333 ،
در حالی که والدین در حوزه آموزش موضوعات جنسی ،مربیان اولیه فرزندانشان به حساب
میآیند ،اما به نظر میرسد آنها در این زمینه و در بیشتر مواقع نیازمند کمک و تشویق هستند ،و برای
والدین ،مربیان و آموزگاران این یک چالش اخالقی است که آیا درباره مباحث جنسی با کودکان در
منزل ،مدرسه یا موسسات مراقبتی صحبت شود یا خیر؟
با توجه به این مباحث به نظر میرسد که در سالهای اخیر ،اقدامات متعددی مبنی بر ضرورت
آموزش موضوعات جنسی کودکان و نوجوانان در ایران در قالب تربیت جنسی با رویکرد دینی و
اسالمی (فقیهی ،شکوهی یکتا و پرند )3381،و ضرورت گنجاندن سرفصلهای تربیت جنسی در کتب
درسی (فرمهینی فراهانی )3383 ،انجام گرفته که از سوی والدین ،معلمین و دانشآموزان نیز مورد
استقبال قرار گرفته است .با این حال نتایج پژوهشی نشان میدهند که علیرغم استقبال والدین ،معلمین
و حتی دانشآموزان نسبت به گنجاندن برخی سرفصلهای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه
(فقیهی ،شکوهی یکتا و پرند ،)3381،آگاهی اندک خانوادهها درباره مباحث تربیت جنسی
(سبحانینژاد ،همایی و علیین ،)3385 ،توانایی اندک معلمین و مربیان بهداشت مدارس در انتقال
اطالعات به نوجوانان (ابوالقاسمی ،مرقاتی خویی و تقدیسی )3383 ،و تقویت نگرشهای
سالمتمحور جنسی در میان مربیان به عنوان یک عامل میانجی در ارتقاء سالمت جنسی 4نوجوانان
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(رزاقی )3333،از چالشهای اصلی برای این آموزشها باشد .با وجود این به جز برنامههای آموزشی
پیشگیرانه از واکا /ایدز که بیشتر برای افراد در معرض خطر انجام میگیرد ،هنوز در ایران برنامه
مشخصی برای نوجوانان و دانشآموزان وجود ندارد و بیشتر ،تأکید بر گنجاندن برخی سرفصلها در
کتب درسی و آموزشهای مبتنی بر خانه 5است.

آموزش موضوعات جنسی و نقش رسانه

یافتههای تحقیقی حاکی است که بیشتر نوجوانان جامعه ما در دستیابی به منابع معتبر موضوعات جنسی
با محدودیت مواجه بوده و در این زمینه نه تنها آموزشهای موثر را دریافت نکرده بلکه برای آنها
دورههای آموزشی مورد نیاز نیز طراحی و برنامهریزی نشده است .این موضوع آنجا اهمیت مییابد که
در اغلب موارد مهمترین منابع نوجوانان در دستیابی به اطالعات جنسی ،دوستان و همساالن و
رسانههای تصویری همچون شبکههای ماهوارهای و پایگاههای اینترنتی و تصاویر و صحنههای
هرزهنگاری است (رزاقی ،برجعلی ،سهرابی ،دالور .)3332
برخی یافتهها (ربرتز ،6فوهر 1و ریدو )2005 ،8نشان میدهند نوجوانان به طور متوسط  4روز
در هفته و هر روز حداقل به مدت  2ساعت در مقابل یک صفحه الکترونیکی (تلویزیون ،رایانه ،گوشی
تلفن همراه و  )...قرار دارند .این یافتهها به رابطهای نیرومند بین برنامههای ارائه شده در رسانه و رفتار
جنسی نوجوانان اشاره دارند ،به طوری که نشان میدهند تلویزیون نه تنها میتواند به شیوهای قدرتمند
بر نگرشها ،ارزشها و باورهای نوجوانان اثر داشته باشد بلکه بر شروع زود هنگام رفتارهای جنسی یا
به تأخیر انداختن آن نیز موثر باشد (کولینز 3و همکاران .)2004،برای مثال برخی گزارشها نشان
میدهند که  83درصد محتوای برنامههای پخش شده در شبکههای تلویزیونی در امریکا به نوعی
دربرگیرنده موضوعات جنسی هستند و این میزان وابسته به نوع برنامه مانند برنامههای عمومی و نما
آهنگها متفاوت است (کانکل2003 ،30؛ وارد .)2003 ،33اگر چه باید توجه داشت که لزوماً همه این
برنامههای تلویزیونی منفی نیستند و برنامههای مفید ،موثر و علمی فراوانی در میان این برنامهها مشاهده
میشوند.
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با این حال در کشور ما گزارشهای موردی تکان دهندهای وجود دارند که نشان میدهند
چگونه رویدادها و کنجکاویهای جنسی نوجوانان با انکار و تنبیه روبهرو میشوند و در برخی موارد
حتی به سوءاستفاده از آنها نیز منجر شده است .در حالی که خانوادهها عالقهمندند تا تقش موثر
وفعالی را در آموزش جنسی فرزندان خود به عهده بگیرند ،اما با نبود برنامههای جامع آموزشی در این
زمینه گاهی این شبهه ایجاد میشود انگار آمادگی الزم برای پاسخگویی صحیح و برخورد مناسب با
این رویدادها وجود ندارد و با اتخاذ یک نوع رویکرد انفعالی و انکاری به ویژه از سوی نهادهای
مسئول مانند آموزش و پرورش ،صدا و سیما و سایر نهادهای مرتبط؛ در عمل رسالت و وظیفه آموزش
موضوعات جنسی بدون متولی باقی مانده است.
مادامیکه این شرایط و مخاطرات وجود دارند ،جهتگیری موثر ،مداخالت پیشگیرانهای است
که با تجارب کودکان و نوجوانان هماهنگ و سازگار باشد .بنابراین ضروری است که دانش جنسی
نوجوانان با ارائه اطالعات صحیح و شفاف بهبود یابد ( نیانزی ،32و نیانزی و کالینا .)2005 ،33این در
حالی است که بیاقتداری کودکان و نوجوانان ،هنگامی به طور چشمگیری افزایش مییابد که دانش و
اطالعات آنها محدود و بازداری شود (بروسکاس.)2008 ،34
در راستای برنامههای مقتدرسازی ،35نه تنها کودکان و نوجوانان ،مربیان و والدین ،نیازمند
دریافت اطالعات و منابع مناسب علمی به ویژه آموزشهای منظم و مستمر هستند ،بلکه سیاستگذاران
و برنامهریزان حوزه مراقبت از کودکان نیز باید در تدوین و پایهگذاری سیاستهای شفاف ،مشخص
و کاربردی گام اساسی بردارند .ورود علمی به مباحث جنسی به ویژه آموزش موضوعات جنسی ،از
آنجا ضرورت و اهمیت مییابد که واقعیتهای زندگی اجتماعی بیانگر رویدادهای عینی و مهمی در
این زمینه همچون شروع موج سوم

HIV/AIDS

هستند (دبیرخانه کارگروه کشوری ایدز )3388 ،و این

درحالی است که به نظر میرسد با اتخاذ رویکرد انفعالی رسالت و وظیفه آموزش جنسی نوجوانان به
نوعی به رسانههای خارجی و تصاویر هرزهنگاری واگذار شده است (رزاقی ،برجعلی ،سهرابی ،دالور
 .)3332در همین زمینه نوجوانان به موازات دسترسی به پیامهای این رسانهها ،برداشتهای خاص خود
را نیز شکل میدهند ،نگرش مثبت به مشاهده تصاویر پورنوگرافی ،نگرشهای سهلگیرانه به داشتن
رابطه جنسی در دوره نوجوانی و پیش از ازدواج و اینکه مشاهده و تجربه رابطه جنسی معادلی برای
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دانش جنسی باشد ،از موضوعاتی است که نشان میدهد این جمعیت تا چه اندازه در معرض
سوءبرداشتهای 36خاص درباره موضوعات و مناسبات جنسی هستند.
با این حال سوال اساسی این است که در نبود برنامههای جامع آموزش موضوعات جنسی و
همچنین نبود متولی مشخص در این زمینه؛ چگونه میتوان از ظرفیت رسانه به ویژه تلویزیون برای
بهبود مناسبات اجتماعی ،ارتقاء سالمت جنسی ،اهمیت پرهیز و خویشتنداری در نوجوانان و تقویت
رفتارهای سالم جنسی بهره جست؟
اگر چه تحقیقات اخیر نتایجی را منتشر کردهاند که به اثرات مثبت و آموزشی تلویزیون در
بهبود و ارتقاء سالمت جنسی و سمت و سوی کاربردی آن پرداخته است (وارد ،دی31و اپستین،38
 ،)2006اما نباید این موضوع را از یاد برد که مسئولیت سالمت به ویژه سالمت جنسی جامعه فقط به
عهده رسانه نیست بلکه رسانه ابزاری مفید برای ارتقاء سالمت جنسی محسوب میشود که با مدیریت
علمی و تخصصی آن بتوان دستآوردهای مثبت و چشمگیری به وجود آورد .برای مثال کولینز و
همکاران ( )2003به بررسی اثرات یک برنامه داستانی تلویزیونی بر روی رفتارها و سالمت جنسی
نوجوانان  32تا  31سال پرداختند که بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار مخاطب نوجوان داشت.
یافتههای آنها نشان داد  35درصد نوجوانان ،مطالب جدیدی از این برنامه درباره سالمت جنسی یاد
گرفتند ،تقریباً  60درصد نه گفتن به یک موقعیت جنسی را یادگرفتند و نزدیک  40درصد دیدگاه خود
را دربارهی بیماریهای آمیزشی و نحوه مراقبت از خود تغییر دادند .مهمترین بخش یافتههای آنها این
بود که این برنامه نوجوانان را تشویق میکرد که با والدین خود یا افراد بزرگسال مطمئن مانند
روانشناسان درباره مسائل و چالشهای سالمت جنسی خود به گفتگو بپردازند.

بحث و نتیجهگیری

آنچه در حوزه آموزش موضوعات جنسی اهمیت مییابد تدوین و ارائهی برنامههای مداخالتی ویژه
برای این جمعیت است که بتواند از یک سو با درگیر کردن مربیان و والدین ،از برخوردهای سلیقهای و
تنبیهی بکاهد و از سوی دیگر سالمت جنسی نوجوانان را بهبود بخشد .برنامههای آموزش موضوعات
جنسی باید به طور جامع هم افراد بزرگسال و نیروهای انسانی و هم نوجوانان را شامل شود .عالوه بر
این باید تأکید کرد با توجه به خالءهای موجود در کشور ،تدوین و ارائه «برنامههای آموزش
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موضوعات جنسی» نه تنها برای نوجوانان در گروههای در معرض خطر بلکه برای نوجوان در جمعیت
عمومی بیش از پیش احساس میشود که در این زمینه رسانه به ویژه صدا و سیما میتواند نقش مکمل
و حمایتی را ایفا نماید .البته ضروری است که این نقش مهم به موازات سایر اقدامات تعریف و
مشخص شود.
در حالیکه روشهای موثر و مبتنی بر شواهد فراوانی وجود دارند که در کنار برنامههای متنوع
تلویزیونی میتواند به بهبود وضعیت کمک نماید ،یکی از سو تفاهمات دربارهی آموزش موضوعات
جنسی این است که با به وحشت انداختن و ترساندن نوجوانان درباره مخاطرات رفتارهای جنسی
میتوان آنها را از داشتن رابطه جنسی ،دور و محافظت کرد .مهم این است که رسانه بتواند به
نوجوانان را در پایهگذاری یک رابطه سالم و ارزشمند کمک کند .آنچنانکه وارد ،دی و اپستین ()2006
اشاره میکنند تلویزیون میتواند به طور جانشینی الگوهای مثبتی را معرفی کند تا نوجوانان در انتخاب
و همانندسازی با آنها به شیوهای موثر و مفید درباره سالمت جنسی خود تصمیم بگیرند .در عین حال
این مهم است که رسانه برای ورود به مباحث مرتبط با سالمت جنسی و آموزش موضوعات جنسی
عوامل و متغیرهایی را مورد توجه قرار دهد:
 .3شفایت و اتخاذ رویکرد مبتنی بر شواهد :با توجه به مباحث مطرح شده برنامهریزی
برای ورود به مباحث حوزه سالمت جنسی توسط رسانه ملی قبل از هر چیز مستلزم
پژوهشهای کاربردی و شواهد علمی است که بتوان نیازها و چالشهای اساسی این
حوزه را مشخص و مبتنی بر این شواهد به طور شفاف برنامهها و اقدامات الزم را
تدوین و اجرایی نمود (فیشر
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و فیشر .)2000،20مادامیکه شواهد حاکی از وجود

مخاطرات و چالشهای جنسی برای نوجوانان و جوانان در نبود برنامههای جامع
مداخالتی است ،رویکردهای انکاری نمیتواند به جامعه و افراد کمکی نماید .بنابراین
ضروری است که با یک ادبیات علمی ،شفاف و صادقانه مردم و به ویژه نوجوانان و
جوانان را مخاطب قرار داد.
 .2ارتقاء دانش سالمت جنسی:آموزش موضوعات جنسی فرایندی است که به عوامل
مختلف بستگی دارد و وابسته به عوامل چندگانه است (مارش ،23جانسون 22و کارَی،23
19

- Fisher, J
- Fisher, W
21
- Marsh, K
22
- Johnson, B
23
- Carey, M
20

 .)2003بنابراین یکی از متغیرهای موثر در حوزه سالمت جنسی و ارتقاء آگاهی
میتواند نقش و اهمیت رسانه باشد .در عین حال باید توجه داشت که رسانه را نباید
به تلویزیون محدود کرد و از همه ظرفیتهای رسانهای مانند تلویزیون،رادیو ،مجالت،
پایگاههای اینترنیتی مرتبط ،نرمافزارهای رسانهای و  ...بهره جست که این ظرفیت برای
نهادی نظاممند مانند رسانهی ملی (صدا و سیما) کامالً متصور است .پس آنچه
ضرورت مییابد این است که رسانهی ملی میتواند با کمک متخصصین حوزه سالمت
جنسی محصوالت معتبر و موثر را برای مخاطبین تولید و عرضه نماید .این محصوالت
لزوماً بحتها و میزگردهای تخصصی را دربرنمیگیرد بلکه این محصوالت میتواند به
طور همه جانبه و خالقانه داستانهای تلویزیونی ،انیمیشهای آموزشی و هر ایده
خالقانه دیگر را دربرگیرد.
 .3نقش دانشمندان و تخصصهای بین رشتهای :سالمت جنسی مبین رابطهای است مبتنی
بر ارزشهای شخصی و اجتماعی افراد ،همراه با رضایت دوطرفه ،صداقت ،و به دور
از هر گونه اجبار و خشونت و همچنین محافظت دربرابر بارداری ناخواسته و
بیماریهای آمیزشی .آنچه از این تعریف میتوان استنباط کرد این است که برای ارتقاء
سالمت جنسی افراد به ویژه نوجوانان ضروری است به جوانب و ابعاد مختلف سالمت
جنسی توجه داشت که این خود ضرورت حضور و به کارگیری متخصصین حوزههای
مختلف پزشکی ،اجتماعی ،فرهنگی و به ویژه علوم رفتاری را میطلبد (رزاقی،
 .)3333بدون بسیج و هماهنگی کارشناسان حوزههای مختلف و بهرهگیری از دانش و
تخصص آنها ،هر نوع تولید محتوایی به ویژه مطالب رسانهای میتواند بی تاثیر و
بدون مخاطب بماند.
 .4پرهیز از سکتاریسم و اثر هالهای :در اینجا منظور از سکتاریسم این است که رسانهی
ملی بتواند نقش و رسالت خود را برای عموم مردم ایفا نماید و مخاطب فراگیر داشته
باشد و برنامههای حوزه سالمت جنسی به گونهای نباشد که فقط مخاطبین خاص با
گرایشهای فکری خاص داشته باشند و نتایج را فقط برای یک گروه یا اقلیت ،برجسته
سازد و به سمت تقویت اثر هالهای در مخاطبین خاص خود باشد .این موضوع آنجا
اهمیت مییابد که در صورت نبود برنامههای جذاب و فراگیر ،احتمال سوق دادن
مخاطبین به سمت سایر منابع یا دلزدگی و دلسردی از برنامههای موجود و رسانه
تشدید گردد .به همین منظور وجود یک کمیته برنامهریزی علمی فرهنگی در حوزه

سالمت جنسی ضروری است که بتواند سیاستها و خط مشیهای سالمت جنسی در
رسانه را بازنگری ،مدیریت و هدایت نماید.
 .5ارائه الگوهای موثر و متفاوت :تاثیر رسانهها هنگامی بیشتر اهمیت مییابد که در کنار
برنامههای مداخالتی آموزشی ،توانایی تفکر انتقادی و خالق نوجوانان و قدرت
تصمیمگیری موثر آنها را در مواجهه با موقعیتهای دشوار و تهدید کننده سالمت
جنسی تقویت نماید .به همین منظور آنچه اهیمت مییابد ارائه الگوها و شخصیتهای
موفق و موثری است که به طور جانشینی (بندورا )3338،24بتوانند مخاطبین را آموزش
داده و مخاطبین نیز بتوانند آنها و شیوه عمل آنها را به عنوان یک شیوه و راهکار مفید
مورد توجه و بهره برداری قرار دهند .بنابراین تعیین این افکار و رفتارهای مفید و
موثر ،نحوه معرفی آنها و انتخاب شخصیتهایی که به عنوان الگوی رفتاری معرفی
میشوند ،از حساسیت باالیی برخوردار است که مطمئناً در این زمینه متخصصین علوم
رفتاری میتوانند نقش مهمی ایفا نمایند.
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