
 

 ضرورت آموزش موضوعات جنسی و نقش موثر و پیشگیرانه رسانه
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 چکیده 

های تحقیقی حاکی است که بیشتر نوجوانان جامعه ما در دستیابی به منابع معتبر موضوعات یافته

های آموزشی مورد نیاز طراحی و جنسی با محدودیت مواجه بوده و در این زمینه برای آنها برنامه

مقابل ساعت در  8دهند نوجوانان به طور متوسط ها نشان مییافتهریزی نشده است. برخی برنامه

های ارائه شده در رسانه و ای نیرومند بین برنامهها به رابطهالکترونیکی قرار دارند. این یافته اتصفح

ای قدرتمند بر تواند به شیوهرفتار جنسی نوجوانان اشاره دارند، به طوری که تلویزیون نه تنها می

روع زود هنگام رفتارهای جنسی یا ها و باورهای نوجوانان اثر داشته باشد بلکه بر شها، ارزشنگرش

گاهی این شبهه  های جامع آموزشی در این زمینها با نبود برنامهام. به تأخیر انداختن آن نیز موثر باشد

شود که با اتخاذ یک نوع رویکرد انفعالی و انکاری به ویژه از سوی نهادهای مسئول مانند ایجاد می

مل رسالت و وظیفه آموزش موضوعات جنسی بدون ؛ در ع...آموزش و پرورش، صدا و سیما و 

های خارجی و متولی باقی مانده است و وظیفه آموزش موضوعات جنسی نوجوانان به نوعی به رسانه

نه تنها کودکان و های مقتدرسازی، در راستای برنامهبنابراین نگاری واگذار شده است. تصاویر هرزه

های منظم یافت اطالعات و منابع مناسب علمی به ویژه آموزشمربیان و والدین، نیازمند در نوجوانان،

نیز باید در  و نوجوانان ریزان حوزه مراقبت از کودکانبلکه سیاستگذاران و برنامه و مستمر هستند،

ها به بنابراین رسانه های شفاف، مشخص و کاربردی گام اساسی بردارند.گذاری سیاستتدوین و پایه

به طور جانشینی الگوهای مثبتی را معرفی تا  ،های متنوعد ضمن ارائه برنامهنتوانیویژه صدا و سیما م

ای موثر و مفید درباره سالمت جنسی خود تصمیم نوجوانان در انتخاب و همانندسازی با آنها به شیوه

بگیرند. در عین حال این مهم است که رسانه برای ورود به مباحث مرتبط با سالمت جنسی و آموزش 

گیری از موضوعات جنسی عوامل و متغیرهای مهمی مانند رویکرد شفاف و مبتنی بر شواهد، بهره

 ای و تنوع مخاطبین را مورد توجه قرار دهد.رشتهدانش و تخصص بین
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 مقدمه

های انسان، کودکان و نوجوانان نیازمند محیطی هستند تا اطالعات و آموزشدر مسیر رشد و تحول 

های مختلف زندگی را با دوره 2مناسب و متناسب با رشد را دریافت کنند و بتوانند تکالیف رشدی

 ،موفقیت پشت سر بگذارند. در این مسیر شاید یکی از مهمترین نیازهای آموزشی کودکان و نوجوانان

ها، باورهای جنسی و نحوه مدیریت ها، نگرشرشد و تحوالت جنسی خود، انگیزهآگاه شدن از 

آموزش موضوعات  یابد.میتبلور « 3آموزش موضوعات جنسی»رفتارهای جنسی باشد که در قالب 

دربرگیرنده یک جریان دراز مدت کسب اطالعات شود که جنسی یک فرایند تغییر رفتار محسوب می

ها توسعه رفتارهای مهمترین هدف این آموزش .هویت جنسی و روابط است درباره زندگی خصوصی،

تجارب  دوری از تجاوز و خشونت جنسی، مثبت جنسی، اتخاذ رویکردی محترمانه به خود و دیگران،

سقط جنین و  های دوره نوجوانی،پیشگیری از بارداری ،ریزی برای پدر و مادر شدنجنسی سالم، برنامه

 .(3333)رزاقی،  میزشی استهای آبیماری

در حالی که والدین در حوزه آموزش موضوعات جنسی، مربیان اولیه فرزندانشان به حساب 

برای  و ،در بیشتر مواقع نیازمند کمک و تشویق هستندو رسد آنها در این زمینه آیند، اما به نظر میمی

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؟ 

های اخیر، اقدامات متعددی مبنی بر ضرورت رسد که در سالبا توجه به این مباحث به نظر می

وانان در ایران در قالب تربیت جنسی با رویکرد دینی و جنسی کودکان و نوجموضوعات آموزش 

های تربیت جنسی در کتب ( و ضرورت گنجاندن سرفصل3381اسالمی )فقیهی، شکوهی یکتا و پرند،

آموزان نیز مورد ( انجام گرفته که از سوی والدین، معلمین و دانش3383درسی )فرمهینی فراهانی، 

دهند که علیرغم استقبال والدین، معلمین ل نتایج پژوهشی نشان میاستقبال قرار گرفته است. با این حا

های تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه آموزان نسبت به گنجاندن برخی سرفصلو حتی دانش

ها درباره مباحث تربیت جنسی (، آگاهی اندک خانواده3381)فقیهی، شکوهی یکتا و پرند،

ال ق(، توانایی اندک معلمین و مربیان بهداشت مدارس در انت3385نژاد، همایی و علیین، )سبحانی

های ( و تقویت نگرش3383اطالعات به نوجوانان )ابوالقاسمی، مرقاتی خویی و تقدیسی، 

نوجوانان  4ارتقاء سالمت جنسی درمحور جنسی در میان مربیان به عنوان یک عامل میانجی سالمت

                                                           
2 - developmental tasks 
3 - sexuality education 
4 - sexual health 



های آموزشی ها باشد. با وجود این به جز برنامهین آموزشهای اصلی برای ا( از چالش3333)رزاقی،

گیرد، هنوز در ایران برنامه / ایدز که بیشتر برای افراد در معرض خطر انجام میواکاپیشگیرانه از 

ها در تأکید بر گنجاندن برخی سرفصل ،آموزان وجود ندارد و بیشترمشخصی برای نوجوانان و دانش

 است.  5های مبتنی بر خانهکتب درسی و آموزش

 

 آموزش موضوعات جنسی و نقش رسانه

های تحقیقی حاکی است که بیشتر نوجوانان جامعه ما در دستیابی به منابع معتبر موضوعات جنسی یافته

بلکه برای آنها  را دریافت نکرده موثرهای با محدودیت مواجه بوده و در این زمینه نه تنها آموزش

یابد که این موضوع آنجا اهمیت می . ریزی نشده استهای آموزشی مورد نیاز نیز طراحی و برنامهدوره

 ودوستان و همساالن  ،مهمترین منابع نوجوانان در دستیابی به اطالعات جنسیموارد  در اغلب

های تصاویر و صحنه های اینترنتی وو پایگاه ایهای ماهوارههمچون شبکههای تصویری رسانه

 (. 3332 برجعلی، سهرابی، دالور )رزاقی، نگاری استهرزه

روز  4دهند نوجوانان به طور متوسط نشان می( 2005، 8و ریدو 1، فوهر6زربرت) هایافتهبرخی 

رایانه، گوشی  ساعت در مقابل یک صفحه الکترونیکی )تلویزیون، 2در هفته و هر روز حداقل به مدت 

های ارائه شده در رسانه و رفتار ای نیرومند بین برنامهها به رابطهاین یافته تلفن همراه و ...( قرار دارند.

ای قدرتمند به شیوهتواند نه تنها میدهند تلویزیون ، به طوری که نشان میجنسی نوجوانان اشاره دارند

بلکه بر شروع زود هنگام رفتارهای جنسی یا  ر داشته باشدها و باورهای نوجوانان اثها، ارزشبر نگرش

ها نشان برخی گزارشبرای مثال . (2004و همکاران، 3موثر باشد )کولینز به تأخیر انداختن آن نیز

به نوعی های تلویزیونی در امریکا ر شبکهد پخش شدههای درصد محتوای برنامه 83دهند که می

های عمومی و نما برنامه وابسته به نوع برنامه مانند میزاندربرگیرنده موضوعات جنسی هستند و این 

همه این اگر چه باید توجه داشت که لزوماً  (.2003، 33؛ وارد2003، 30کانکل) ها متفاوت استآهنگ

ها مشاهده و علمی فراوانی در میان این برنامه های مفید، موثرو برنامه های تلویزیونی منفی نیستندبرنامه

 شوند.می

                                                           
5 - evidence based  
6- Roberts,  
7- Foehr 
8- Rideout 
9- Collins 
10- Kunkel 
11- Ward 



دهند ای وجود دارند که نشان میهای موردی تکان دهندهگزارشبا این حال در کشور ما  

و در برخی موارد  شوندرو میهای جنسی نوجوانان با انکار و تنبیه روبهرویدادها و کنجکاویچگونه 

مندند تا تقش موثر ها عالقهدر حالی که خانواده منجر شده است.حتی به سوءاستفاده از آنها نیز 

های جامع آموزشی در این وفعالی را در آموزش جنسی فرزندان خود به عهده بگیرند، اما با نبود برنامه

شود انگار آمادگی الزم برای پاسخگویی صحیح و برخورد مناسب با این شبهه ایجاد میزمینه گاهی 

جود ندارد و با اتخاذ یک نوع رویکرد انفعالی و انکاری به ویژه از سوی نهادهای این رویدادها و

؛ در عمل رسالت و وظیفه آموزش و سایر نهادهای مرتبط مسئول مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما

 . بدون متولی باقی مانده استموضوعات جنسی 

ای است مداخالت پیشگیرانه موثر،گیری مخاطرات وجود دارند، جهتشرایط و که این مادامی

ضروری است که دانش جنسی بنابراین  .که با تجارب کودکان و نوجوانان هماهنگ و سازگار باشد

(. این در 2005، 33، و نیانزی و کالینا32) نیانزی یابدبا ارائه اطالعات صحیح و شفاف بهبود نوجوانان 

یابد که دانش و می به طور چشمگیری افزایش میهنگا ،اقتداری کودکان و نوجوانانحالی است که بی

 (.2008، 34)بروسکاس اطالعات آنها محدود و بازداری شود

 نیازمند ،مربیان و والدین ،، نه تنها کودکان و نوجوانان35های مقتدرسازیدر راستای برنامه

بلکه سیاستگذاران  های منظم و مستمر هستند،دریافت اطالعات و منابع مناسب علمی به ویژه آموزش

های شفاف، مشخص گذاری سیاستریزان حوزه مراقبت از کودکان  نیز باید در تدوین و پایهو برنامه

از  ،جنسیموضوعات و کاربردی گام اساسی بردارند. ورود علمی به مباحث جنسی به ویژه آموزش 

دادهای عینی و مهمی در های زندگی اجتماعی بیانگر روییابد که واقعیتآنجا ضرورت و اهمیت می

و این  (3388هستند )دبیرخانه کارگروه کشوری ایدز،  HIV/AIDSاین زمینه همچون شروع موج سوم 

رسالت و وظیفه آموزش جنسی نوجوانان به با اتخاذ رویکرد انفعالی رسد درحالی است که به نظر می

)رزاقی، برجعلی، سهرابی، دالور  واگذار شده است نگاریهرزهو تصاویر  ی خارجیهانوعی به رسانه

های خاص خود ، برداشتهااین رسانههای در همین زمینه نوجوانان به موازات دسترسی به پیام (.3332

گیرانه به داشتن های سهلدهند، نگرش مثبت به مشاهده تصاویر پورنوگرافی، نگرشرا نیز شکل می

 ی برایاینکه مشاهده و تجربه رابطه جنسی معادلرابطه جنسی در دوره نوجوانی و پیش از ازدواج و 

                                                           
12- Nyanzi 
13- Kalina 
14- Bruskas 
15- empowerment 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Barbara+Nyanzi


دهد این جمعیت تا چه اندازه در معرض ، از موضوعاتی است که نشان میباشددانش جنسی 

 خاص درباره موضوعات و مناسبات جنسی هستند. 36هایسوءبرداشت

های جامع آموزش موضوعات جنسی و در نبود برنامهاست که  سوال اساسی اینبا این حال 

توان از ظرفیت رسانه به ویژه تلویزیون برای چگونه می؛ مشخص در این زمینههمچنین نبود متولی 

داری در نوجوانان و تقویت بهبود مناسبات اجتماعی، ارتقاء سالمت جنسی، اهمیت پرهیز و خویشتن

 رفتارهای سالم جنسی بهره جست؟ 

که به اثرات مثبت و آموزشی تلویزیون در  اندنتایجی را منتشر کردهتحقیقات اخیر اگر چه 

، 38و اپستین31)وارد، دی بهبود و ارتقاء سالمت جنسی و سمت و سوی کاربردی آن پرداخته است

به فقط ضوع را از یاد برد که مسئولیت سالمت به ویژه سالمت جنسی جامعه ، اما نباید این مو(2006

مدیریت شود که با هده رسانه نیست بلکه رسانه ابزاری مفید برای ارتقاء سالمت جنسی محسوب میع

. برای مثال کولینز و به وجود آوردچشمگیری و  آوردهای مثبتدستتوان آن بعلمی و تخصصی 

( به بررسی اثرات یک برنامه داستانی تلویزیونی بر روی رفتارها و سالمت جنسی 2003همکاران )

داشت.  نوجوان سال پرداختند که بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار مخاطب 31تا  32نوجوانان 

سالمت جنسی یاد مطالب جدیدی از این برنامه درباره نوجوانان، درصد  35های آنها نشان داد یافته

خود  گاهصد دیددر 40و نزدیک  درصد نه گفتن به یک موقعیت جنسی را یادگرفتند 60، تقریباً گرفتند

های آنها این های آمیزشی و نحوه مراقبت از خود تغییر دادند. مهمترین بخش یافتهبیماری یرا درباره

کرد که با والدین خود یا افراد بزرگسال مطمئن مانند بود که این برنامه نوجوانان را تشویق می

 دازند.های سالمت جنسی خود به گفتگو بپرشناسان درباره مسائل و چالشروان

 

 گیریبحث و نتیجه

های مداخالتی ویژه برنامه ییابد تدوین و ارائهاهمیت میدر حوزه آموزش موضوعات جنسی آنچه 

ای و برای این جمعیت است که بتواند از یک سو با درگیر کردن مربیان و والدین، از برخوردهای سلیقه

موضوعات های آموزش تنبیهی بکاهد و از سوی دیگر سالمت جنسی نوجوانان را بهبود بخشد. برنامه

نسانی و هم نوجوانان را شامل شود. عالوه بر جنسی باید به طور جامع هم افراد بزرگسال و نیروهای ا

های آموزش برنامه»این باید تأکید کرد با توجه به خالءهای موجود در کشور، تدوین و ارائه 

                                                           
16- misconception 
17- Day 
18- Epstien 



های در معرض خطر بلکه برای نوجوان در جمعیت نه تنها برای نوجوانان در گروه« جنسیموضوعات 

ند نقش مکمل توانه رسانه به ویژه صدا و سیما میزمیاین در که  شودعمومی بیش از پیش احساس می

البته ضروری است که این نقش مهم به موازات سایر اقدامات تعریف و  را ایفا نماید. حمایتیو 

 مشخص شود.

های متنوع های موثر و مبتنی بر شواهد فراوانی وجود دارند که در کنار برنامهکه روشدر حالی

موضوعات  ی آموزشبارهیکی از سو تفاهمات درد وضعیت کمک نماید، تواند به بهبوتلویزیونی می

درباره مخاطرات رفتارهای جنسی این است که با به وحشت انداختن و ترساندن نوجوانان  جنسی

تواند به ب مهم این است که رسانهمحافظت کرد. دور و  ،از داشتن رابطه جنسیتوان آنها را می

( 2006و اپستین ) وارد، دیآنچنانکه کمک کند.  ارزشمندگذاری یک رابطه سالم و در پایهرا نوجوانان 

را معرفی کند تا نوجوانان در انتخاب  مثبتیتواند به طور جانشینی الگوهای کنند تلویزیون میاشاره می

در عین حال  تصمیم بگیرند.درباره سالمت جنسی خود  ای موثر و مفیدبه شیوهو همانندسازی با آنها 

آموزش موضوعات جنسی برای ورود به مباحث مرتبط با سالمت جنسی و که رسانه مهم است  نای

 را مورد توجه قرار دهد:عوامل و متغیرهایی 

ریزی با توجه به مباحث مطرح شده برنامه شفایت و اتخاذ رویکرد مبتنی بر شواهد: .3

مستلزم قبل از هر چیز لی برای ورود به مباحث حوزه سالمت جنسی توسط رسانه م

های اساسی این چالشنیازها و های کاربردی و شواهد علمی است که بتوان پژوهش

ها و اقدامات الزم را تنی بر این شواهد به طور شفاف برنامهو مبحوزه را مشخص 

مادامیکه شواهد حاکی از وجود . (20،2000فیشر و 33)فیشر تدوین و اجرایی نمود

های جامع های جنسی برای نوجوانان و جوانان در نبود برنامهمخاطرات و چالش

بنابراین تواند به جامعه و افراد کمکی نماید. مداخالتی است، رویکردهای انکاری نمی

، شفاف و صادقانه مردم و به ویژه نوجوانان و علمیضروری است که با یک ادبیات 

 ن را مخاطب قرار داد. جوانا

آموزش موضوعات جنسی فرایندی است که به عوامل جنسی:سالمت ارتقاء دانش  .2

، 23و کارَی 22، جانسون23مارش) مختلف بستگی دارد و وابسته به عوامل چندگانه است
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و ارتقاء آگاهی در حوزه سالمت جنسی . بنابراین یکی از متغیرهای موثر (2003

رسانه باشد. در عین حال باید توجه داشت که رسانه را نباید و اهمیت تواند نقش می

ای مانند تلویزیون،رادیو، مجالت، های رسانهبه تلویزیون محدود کرد و از همه ظرفیت

ای و ... بهره جست که این ظرفیت برای افزارهای رسانههای اینترنیتی مرتبط، نرمپایگاه

پس آنچه  و سیما( کامالً متصور است.ی ملی )صدا مند مانند رسانهنهادی نظام

تواند با کمک متخصصین حوزه سالمت ی ملی مییابد این است که رسانهضرورت می

این محصوالت  جنسی محصوالت معتبر و موثر را برای مخاطبین تولید و عرضه نماید.

 تواند بهگیرد بلکه این محصوالت میها و میزگردهای تخصصی را دربرنمیلزوماً بحت

های آموزشی و هر ایده های تلویزیونی، انیمیشخالقانه داستانهمه جانبه و طور 

 را دربرگیرد.دیگر خالقانه 

ای است مبتنی سالمت جنسی مبین رابطه ای:های بین رشتهنقش دانشمندان و تخصص .3

های شخصی و اجتماعی افراد، همراه با رضایت دوطرفه، صداقت، و به دور بر ارزش

ه اجبار و خشونت و همچنین محافظت دربرابر بارداری ناخواسته و از هر گون

توان استنباط کرد این است که برای ارتقاء های آمیزشی. آنچه از این تعریف میبیماری

ضروری است به جوانب و ابعاد مختلف سالمت سالمت جنسی افراد به ویژه نوجوانان 

های جنسی توجه داشت که این خود ضرورت حضور و به کارگیری متخصصین حوزه

)رزاقی،  طلبدمیمختلف پزشکی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه علوم رفتاری را 

گیری از دانش و های مختلف و بهره(. بدون بسیج و هماهنگی کارشناسان حوزه3333

تواند بی تاثیر و ای مینها، هر نوع تولید محتوایی به ویژه مطالب رسانهتخصص آ

  بدون مخاطب بماند.

ی در اینجا منظور از سکتاریسم این است که رسانهای: پرهیز از سکتاریسم و اثر هاله .4

داشته  ملی بتواند نقش و رسالت خود را برای عموم مردم ایفا نماید و مخاطب فراگیر

ای نباشد که فقط مخاطبین خاص با های حوزه سالمت جنسی به گونههباشد و برنام

 برجسته ،باشند و نتایج را فقط برای یک گروه یا اقلیت های فکری خاص داشتهگرایش

. این موضوع آنجا در مخاطبین خاص خود باشدای اثر هاله و به سمت تقویتسازد 

و فراگیر، احتمال سوق دادن  های جذابیابد که در صورت نبود برنامهاهمیت می

های موجود و رسانه مخاطبین به سمت سایر منابع یا دلزدگی و دلسردی از برنامه

در حوزه ریزی علمی فرهنگی تشدید گردد. به همین منظور وجود یک کمیته برنامه



های سالمت جنسی در ها و خط مشیضروری است که بتواند سیاستسالمت جنسی 

 و هدایت نماید. مدیریت ،رسانه را بازنگری

 کناریابد که در ها هنگامی بیشتر اهمیت میتاثیر رسانه: ارائه الگوهای موثر و  متفاوت  .5

قدرت  و تفکر انتقادی و خالق نوجوانانتوانایی های مداخالتی آموزشی، برنامه

سالمت های دشوار و تهدید کننده در مواجهه با موقعیترا آنها گیری موثر تصمیم

های یابد ارائه الگوها و شخصیتبه همین منظور آنچه اهیمت می .تقویت نمایدجنسی 

بتوانند مخاطبین را آموزش  (24،3338)بندوراکه به طور جانشینی  استموفق و موثری 

داده و مخاطبین نیز بتوانند آنها و شیوه عمل آنها را به عنوان یک شیوه و راهکار مفید 

برداری قرار دهند. بنابراین تعیین این افکار و رفتارهای مفید و مورد توجه و بهره 

هایی که به عنوان الگوی رفتاری معرفی موثر، نحوه معرفی آنها و انتخاب شخصیت

شوند، از حساسیت باالیی برخوردار است که مطمئناً در این زمینه متخصصین علوم می

 .  ایفا نمایندتوانند نقش مهمی رفتاری می
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