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 گروه جامعه
ماجرای مدرسه غیرانتفاعی
منطقهای در غرب تهران ،نمک به
زخم کهنه بیتوجهی به «تربیت
جنسی» در جامعه بود؛ تربیتی که پایه
و اساس امنیت جنسی برای کودک و
نوجوان و افراد بزرگسال است .از تعلل
سئوالبرانگیز و چندینساله نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در تصویب
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان که
بگذریم ،در هر حادثهای که رخ میدهد،
بسته به فضایی که حادثه در آن اتفاق
میافتد ،سازمان یا نهاد مرتبطی مورد
خطاب و عتاب افراد جامعه قرار میگیرد
و اینکه برای حفظ امنیت کودک
سپردهشده به او چه کرده است؟
یدادن این سازمانها
در میان جاخال 
و نهادهای متولی آموزش ،نقش خانواده
نیز در تربیت جنسی کودکان گم شده
است .پدر و مادرهای پرمشغله که به
بهانه تأمین معاش خانواده تمام بار
تربیتی کودکانشان را به آموزشوپرورش
سپردهاند و در هر حادثهای که رخ
میدهد صرفا نگران میشوند و شاید
اعتراضی هم بکنند ،از نقش پررنگ خود
در حفظ و سالمت جنسی کودکانشان
غافلاند .عمادالدین احمدی ،پژوهشگر
حوزه کودک و کاندیدای دکترای رشته
روانشناسی تربیتی دانشگاه فریدریش
شیلرینادرآلمان،ازنقشمهمپدرومادرها
در حفظ امنیت جنسی کودکان میگوید.
او با اشاره به اینکه نظام آموزشی مهمترین
منبع حمایتی برای آموزش صحیح به
خانوادههاست ،معتقد است والدین نباید
با تصورات ذهنی خودشان راجعبه تربیت
جنسی ،به کودک آموزش دهند و پیش
از آن باید مطالعه کنند و برای آموزش
خودشان وقت بگذارند .او خانواده را
یداند که میتواند در
مهمترین نهادی م 
تربیت جنسی کودک نقش داشته باشد،
زیرا کودک با خانواده نزدیکترین ارتباط
را دارد و مسئله مهم دیگر این است که
خانواده باید بداند آموزش در این حوزه
بهیکباره اتفاق نمیافتد و نیازمند آموزش
قدمبهقدم و مستمر متناسب با رشد
شناختیکودکاست.
 به نظر شما بیشترین سهم

در تربیت جنسی کودکان مربوط
به کدامیک از نهادهای خانواده،
مدرسه و جامعه است؟
مسئله سوءاستفاده از کودکان
مشکل و معضلی جهانی است و
تقریبا همه کشورها بهنوعی با آن
درگیرند و این صرفا مربوط به کشور
ما نیست .آنچه تفاوت را ایجاد میکند
رویکردهای مقابلهای ،سیاستهای
پیشگیرانه و آموزشهای عمومی
است که در هر کشوری وجود
دارد و برای مردم آن جامعه ارایه
میشود .در ایران بعد از اینکه چنین
اتفاقی میافتد ،جامعه دچار شوک
میشود و در رسانهها آتشفشانی از
هیجانها به پا میشود و همه درباره
این مسایل بحث میکنند اما بعد
از مدتی همهچیز فروکش میکند
تا دوباره فاجعهای به این شکل
رسانهای شود اما هیچگاه به این فکر
نمیکنیم که برای آینده کودکانمان
چه کردهایم؟ اصوال در همهجای دنیا،
مدلهای آموزشی برای پیشگیری
از سوءاستفاده جنسی کودکان ،در
دو گروه هدف (آموزشگیرنده) و دو
سطح منبع (آموزشدهنده) تعریف
میشود .منابع اصلی حمایتکننده عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
و آموزشدهنده این دو گروه ،یکی
مدارس و نهادهای آموزشی و دیگری این مسایل را به کودکانشان آموزش
مؤسسههای مردم نهاد است و دولت دهند .دوم اینکه باید باور کنیم آموزش
بهعنوان یک سیاستگذار کالن ،حامی در این حوزه بهیکباره اتفاق نمیافتد،
زیرا آموزش به کودک در این حوزه باید
کل این سیستم خواهد بود.
 برای آموزش به کودکان متناسب با سن و رشد شناختی کودک
کدام منبع آموزشی مهمتر است و باشد ،در غیر این صورت کارساز و مؤثر
چه مسایلی بهتر است در این نوع نیست .مهمترین مسایل و محورهایی
که کودک از طریق خانواده و والدین باید
آموزشها در اولویت باشد؟
برای آموزش کودکان دو منبع اصلی آگاه باشد ،مهارتهای مرتبط با آگاهسازی
ی او
وجود دارد :یکی والدین و خانواده و دیگری کودک بهمنظور امنیت فردی و جسم 
مدرسه است .منبع والدین و خانواده و شناخت اندام و حریم خصوصیاش و
مهمترین نهاد آموزشی برای کودک در این لمسهای خوب و بد و موارد اینچنینی
حوزه است و دلیلش رابطه نزدیکی است است که در کتابهای آموزشی وجود دارد
که با کودک دارند .دو نکته بسیار مهم و از ابتداییترین و مهمترین محورهای
که والدین باید آگاه باشند این است که آموزش است .در مرحله بعد توانایی اینکه
اول ،والدین خودشان راجعبه این مسایل بچهها بتوانند موقعیتهای خطرناک را
آموزشدیدهباشندتابتوانندبهکودکانشان تشخیص دهند ،اهمیت پیدا میکند.
آموزش دهند .به این شکل نیست که بچهها باید بتوانند روابط مشکوک را تا
والدین با تصورات ذهنی خودشان بتوانند حدودی شناسایی کنند و مهارت این را

مدارس از آموزش خانواده حمایت کنند

«خانواده»؛ حلقه گمشده امنیت جنسی کودکان

داشته باشند که محیط مشکوک را ترک
کنند .همچنین و مهمتر از همه ،توانایی
نهگفتنراداشتهباشند.اینهاصرفادررابطه
با والدین و آموزشهای مستمر به وجود
میآید و به این شکل نیست که در یک
جلسه با کودک صحبت شود و تمام شود.
دائمبایدباداستانهایمختلفوبازیهایی
که با کودک انجام میشود ،تعامالت
اجتماعیاش تکرار شود تا به نوعی کودک
آماده شود و این باور در کودک ایجاد
شود که اگر حادثهای رخ داد ،میتواند با
بزرگساالن مورد اعتمادش این مسئله را
در میان بگذارد .نکته مهمی که باید تأکید
کنم این است که انتظار زیادی است که
تمام مسئولیت این اتفاقات را برعهده
کودک بگذاریم .در جامعه مدرن امروزی
اگربخواهیدرستورانیافتتاحکنید،نیازمند
دریافت مجوزهای مختلف و همچنین
گذراندن دورههای متعدد آموزشی برای

اداره آن رستوران هستید اما متأسفانه در
ارتباط با مسایل تربیتی و فرزندپروری
این خأل شدیدا وجود دارد؛ دغدغه والدین
نیستکهآموزشببینند.متأسفانهوالدین
به تغذیه کودک اهمیت میدهند یا خیلی
برایشان مهم است فرزندی خالق یا
باهوش یا دانشمند داشته باشند و هزینه
و وقت زیادی را برای دورههای آموزشی
کودکانشان صرف میکنند اما خیلی
کمتر به این موضوع نگاه میکنند که تا
چه اندازه خود ما بهعنوان والدین نیازمند
آموزشهستیم.
 والدین از چه طریقی باید
آموزشببینند؟
برای آموزش والدین منابع مختلفی
وجود دارد .یکی از این منابع میتواند
مدرسه باشد .مدرسه بهعنوان یک
حلقه ارتباطی میان والدین و کودک
و سازمانهای ذیربط مثل سازمان

بهزیستی ،سازمان نظام روانشناسی
وزارت بهداشت باید نقش میانجی را داشته
باشند .منبع دیگر کتب معتبری است که
در این زمینه وجود دارد .منبع سوم هم
میتواند سایتهای معتبر باشد .البته
فضایمجازیهمیشهمنبعموثقینیست
و بهتر است از این فضا با احتیاط بیشتری
جهت کسب اطالع استفاده کنند .منبع
دیگر مؤسسههای مردمنهادی است که
در این زمینه فعالیت میکنند و چون این
سازمانهاشناختبسیاردرستینسبتبه
مراکز پرخطر و گروههایی با ریسک باال
دارند و متخصصانی که با آنها همکاری
میکنند در این زمینه آموزش دیدهاند،
به همین دلیل خانوادهها میتوانند در
این زمینه از سازمانهای مردمنهاد کمک
بگیرند.
 در مورد تربیت جنسی کودکان
همیشهوالدینباابهاماتبسیارزیادی

روبهروهستند.وقتیدرمورداین
مسئلهباوالدینصحبتمیکنیم
میگویند چرا ما باید کودکانمان
را بترسانیم و چرا ما باید از دنیا
یک تصویر وحشتناک ارایه
دهیم.نظرشماچیست؟
یکی از مسایل مهمی که باید
اشاره شود ،این است که آموزش
در این حوزه باید مستمر باشد و
آگاهسازی کودک پروسهاي طوالنی
است .در ابتدا ما بهعنوان والدین باید
یاد بگیریم چگونه با کودکانمان
رابطه مؤثر داشته باشیم .باید توانایی
گوشکردن و صحبتکردن با آنها
را داشته باشیم؛ آنچه متأسفانه
بزرگساالن هم در آن مشکل دارند
ولی در ارتباط با کودکانمان اهمیت
دارد .زیرا اعتمادسازی برای کودک
از خانه شروع میشود .اینکه کودک
باور داشته باشد تحت هر شرایطی
در حمایت خانواده است و احساس
کند بستری آرام و امن در خانه
برایش وجود دارد و بداند که هرگز
مورد قضاوت خانواده و والدین قرار
نمیگیرد .پس جدا از آموزش
مهارتهای پیشگیری از سوءاستفاده
کودکان به والدین ،آنها باید اصول
اولیه فرزندپروری را یاد بگیرند .اما
اگر خود خانوادهها از قبل آموزش دیده
باشند ،این موضوع نباید برایشان نگرانی به
وجود بیاورد .به دلیل اینکه تمام آموزشها
متناسب با سن کودک و رشد شناختی
کودک باید به او آموزش داده شود؛ پس قرار
نیست حجم زیادی از اطالعات را که برای
کودکقابلهضمنیست،بگذاریمرویمیز
و انتظار داشته باشیم کودک بفهمد .برای
هر سنی هم شکل مناسب برای آموزش
وجود دارد و همچنین آموزشها قدم به
قدم است و محتوای مناسب برای آموزش
وجود دارد .یکی دیگر از مسایلی که
خانوادهها در ارتباط با آموزش در این حوزه
مطرح میکنند ،نگرانیشان برای ترسی
است که کودکان پس از آموزش ممکن
است داشته باشند .متخصصان باور دارند
که نگرانی از ترس کودک خیلی کمتر از
نگرانی از داشتن کودکی بدون آگاهی و
مهارت در معرض خطر است .همچنین

والدین میگویند ما دائم در حال مراقبت از
کودکانمان هستیم و هرگز نمیگذاریم با
غریبهها رفتوآمد کنند اما واقعیتی وجود
دارد که امکان مراقبت همیشگی نیست.
حتی اگر تالش هم بکنید تبدیل به یک
پدر یا مادر کنترلگر میشوید .در رابطه
با راهکار اجتناب از برخورد با غریبهها
واقعیت این است که در  90درصد موارد
کودک فرد سوءاستفادهگر را میشناسد و
در  65درصد مواقع این فرد از اقوام نزدیک
کودک است و صرفا اینکه کودک از ارتباط
با غریبهها اجتناب شود ،راهکار مناسبی
ت
نیس .
 درارتباطباکودکانآسیبدیده
چهراههایتشخیصیبرایخانوادهها
وجود دارد؟
محور دوم آموزش برای والدین،
آموزش تشخیص عالیم و نشانههایی
است که کودک بعد از اینکه مورد آزار و
اذیت قرار گرفت از خود نشان میدهد و
این بسیار مهم است که والدین یاد بگیرند
چگونه نسبت به این مسایل واکنش نشان
دهند .باور کلیای که وجود دارد این است
کهوالدینتصورمیکنندسوءاستفادههای
جنسیهمیشهباآسیبهایفیزیکیهمراه
است اما لزوما همیشه به این شکل نیست
و کودکان عالیم مختلفی را از خود نشان
میدهند .در سنین پایینتر ممکن است
عالیم به شکل شبادراری ،کابوس شبانه،
گریههای بیدلیل و چسبیدن افراطی به
مادر بروز كند و از عالمتهای فیزیکی
هم میتوان به کبودیهای احتمالی در
بدن کودک اشاره کرد .برای سنین باالتر
بهجز آسیبهای فیزیکیای که وجود
دارد ،میتوان به مهمترین عالمتها اشاره
كرد؛ یعنی افت تحصیلی بیدلیل در
نوجوانان ،افسردگی یا استرس و همچنین
گرفتن هدایای گرانقیمت و غیرمعمول یا
متوقفکردنفعالیتهاییمانندورزشکه
یداده و کالسهایی كه
در گذشته انجام م 
ميرفته.والدینباتکنیکهاییکهآموزش
دیدهاند ،میتوانند بهموقع مطلع و متوجه
شوند و با کمکگرفتن از متخصصان و
مداخالت روانشناختی از بروز تبعات
درازمدت جلوگیری و به کودکشان برای
گذر از این آسیب کمک کنند.

منبع :روزنامه شرق

