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پذیرش نهایی1400/10/17 :

چکیده
جامعه ایران در دو دهه اخیر ،شاهد تحوالت گسترده ای در ساحت فرهنگ جنسی بوده است .این تغییررات منجرر
به رشد و گسترش آسیب هایی در زمینه زیست جنسی ایرانیان گردیده و مخاطراتی برای سالمت جنسری خرانواده
ایجاد کرده است .این شرایط ضرورت مدیریت ،پایش و کنترل سالمت جنسی و تربیت جنسری صرحی را نشران
میدهد .در مطالعه حاضر ،با  22نفر از صاحبنظران حوزه سرالمت جنسری ،مصراحهه عمیر انجرا گرفتره و برا
استفاده از راههرد تحلیل مضمون ،الزامات این مداخله ازمنظر صاحب نظران ،استخراج شده اسرت .نترای پرووهش
در قالب  10الزا کالن و  30الزا جزیی به عنوان الزامات مداخله در سالمت جنسی دسته بنردی شرده اسرت .ایرن
الزامات ،ژرف نگری و رویکرد سیستمی به سالمت جنسی ،هنجارسرازی و الگوسرازی زیسرت جنسری مطلرو،،
تقویت ارزشهای مشترک فطری ،خانواده محوری در تربیت و آموزش جنسی ،آمروزش مهرارتهرای مواجهره برا
مسائل جنسی ،مواجهه قانونمند با تحریکات جنسری ،مداخلره سرط بنردی شرده در سرالمت جنسری ،تسرهیل و
زمینه سازی برای ازدواج دائم ،مداخالت تخصصی برای مواجهه برا اخرتالالت و انحرافرات جنسری و هرم چنرین
پشتیهانی حاکمیت از مؤسسات مرد نهاد در حوزه سالمت جنسی می باشند که به عنوان پیش نیراز هرگونره مداخلره
در جهت ارتقاء سالمت جنسی خانواده باید مورد توجه قرار گیرند.
کلیدواژهها :خانواده؛ سالمت جنسی؛ تربیت جنسی؛ فرهنگ جنسی.
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مقدمه
جامعه ایران در دو دهه اخیر ،شاهد تحوالت فرهنگی چشمگیری در عرصه سبک زندگی بوده
است .ازجمله حوزههایی که از این تغییرات فرهنگی تأثیر پذیرفتهه ،حهوزه فرهنه
بدینمعنا که امروزه تغییرات گسهترده ای در سهاحت فرهنه

جنسهی اسهت؛

جنسهی جامعهه ایهران رخ داده اسهت

(فاضلی26 :1391 ،؛ آزادارمکی و شریفی ساعی.)1390 ،
تغییرات فرهن

جنسی در جامعه ایران ،منجر به شکل گیری و گسهتر

ارز هها و الگوههای

رفتار جنسی ناسازگار بها مبهانی دینهی و اسهممی و خهار از چهارچو ازدوا شهده اسهت .روا
اختمالت و انحرافات جنسی مانند کودک آزاری جنسی ،افزایش آمار تجاوز جنسی ،افزایش آمار
اختمل در هویت جنسی و گرایش به عملهای جراحی تغییر جنسیت ،روسپیگهری ،ههرزهنگهاری
و مانند آن در جامعه امروز ایران مسألهساز شدهاند( .گلچهین و صهفری172-171 :1396 ،؛ کهارگر
فمح و پوریوسفی43 :1396 ،؛ بهروزیان و حسن ونهد .)17 :1395 ،عهموهبهر وجهه آسهی شهناختی
تحوالت فرهن
موج

جنسی در جامعه ایران ،گستر

ایجاد نیاز فزاینده به آموز

رسهانه هها و افهزایش خودآگهاهی جنسهی افهراد،

های جنسی شده است و بخش زیادی از این آموز  ،ازطریق

آموز های غیررسمی اتفها مهی افتهد کهه حهاوی اطمعهات نادرسهت ،غیرعلمهی و غیرمنطبهق بها
باورهای دینی است .طبیعی است که در چنین شرایطی که تحوالت جنسی در حال گستر

بوده و

سممت جنسی و بهتبع آن بنیان خانواده ایرانی به مخاطره افتاده اسهت ،نمهی تهوان نسهبت بهه مسهلله
سممت جنسی در جامعه ه چه در بعد پیشگیری و درمان آسی های جنسی و چه در بعد آموز

و

تربیت جنسی ،بیتفاوت و بیتوجه بود.
بههر ایههن اسهها  ،بایسههتی در ابعههاد و جنبههههههای مختله

سههممت خههانواده ،اقههدا بههه مداخلههه،

سیاست گذاری ،برنامه ریزی و اجهرای سیاسهت هها و برنامهه هها نمهود .مقصهود از سیاسهت گهذاری،
برنامهریزی و اجرا در سطح کمن ،تدوین راهحل عملی برای دستیابی به هدفی ویژه در رابطهه بها
یک مسأله خها

اجتمهاعی و فرهنگهی اسهت (اشهتریان )51 :1381 ،مداخلهه در سهممت جنسهی،

الزامات و بایدها و نبایدهایی دارد که بیتهوجهی بهه رعایهت آنهها ،گهاهی موجه

سهردرگمی و

گاهی باعث مداخمت غیرعلمی و غیرتخصصی می شهود کهه فضهای فرهنگهی جامعهه ایهران را بها
آسی ها و انحرافات غیرقابل جبرانی در حوزه خهانواده مواجهه مهیکنهد .بهر ایهن اسها  ،شهناخت
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الزامات مداخله در زمینه سممت جنسی ،امری الز و ضروری به نظر میرسد.

صورت گرفته است؛ اگرچه این پژوهشها هر یک ازمنظر و دیدگاهی به مسأله پرداختهاند و کمتر
پژوهشی از چشماندازی کمن به مسأله الزامات مداخله در سممت جنسهی پرداختهه اسهت .بهر ایهن
اسا  ،پژوهش های مرتبط با سیاست گذاری امر جنسی بهه عنهوان زمینهه موضهو پهژوهش حاضهر
اشاره میشود.
کهها می مقههد و رز آرا ( )1399در پژوهشهی تحههت عنههوان «سههند علمهی کههاربردی خههدمات
آموزشی و مشاورهای تربیت و سممت جنسی خانوادهمحور با رویکرد اسممی» ،به طهرح الزامهات
ارائه خدمات آموزشی در حوزه سممت جنسی پرداختههانهد .از دیهدگاه نویسهندگان ،بها توجهه بهه

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

در رابطه با پایش و مدیریت امر جنسهی در جامعهه ایهران ،تحقیقهات و پهژوهش ههای متعهددی

اینکه ارائه آموز های جنسی خار از چارچو های دینی مهیتوانهد منجهر بهه عهد اعتهدال در
پاسخ به غریزه جنسی شده و موج

اختمالت و انحرافات جنسی گردد ،ارائه الزامهات بهرای ایهن

حوزه ضروری است .در آموز هایی که در حوزه مسائل جنسی در جامعه ارائه میشود ،اطمعات
بدون نیازسنجی از جامعه مخاط

عمومی؛ دستهبندی و تعیهین سهطح دسترسهی؛ توجهه بهه هویهت

جنسیتی و بدون توجه به مفاهیم اخمقی همچون حیها ،تقهوی ،عفها ،،خویشهتنداری و صهبر ارائهه
میگردد .لذا در این پژوهش نسبت به ارائه چارچو ارزشی آموز

جنسی اقدا شده است .ایهن

چارچو  ،شامل موارد زیر است:
 -1تعری

پارادایم ،نظریه و مدل دینی در عرصه تربیت و سممت جنسی بههعنهوان چهارچو

محتوایی؛
 -2تعری

مدل رشد غریهزه جنسهی در مراحهل مختله

سهنی دو جهن

بههعنهوان چهارچو

نیازسنجی؛
 -3تعری

رو

انتقال اطمعات در مراحهل مختله

سهنی انسهان در ههر دو جهن

بههعنهوان

چارچو آموزشی؛
 -4تعری

رو

اثرسنجی و اثربخشی اطمعات ارائه شده به مخاطبین در هر دو جن

بهعنوان

چارچو ارزیابی؛
 -5تعری

انوا مصر،کنندگان اطمعات جنسی و محدوده نیازهای اطمعاتی آنان بههعنهوان

چارچو جامعه مخاط ؛
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از دیدگاه نویسندگان عد رعایت چارچو ههای پنجگانهه از یهک طهر ،و وجهود عوامهل و
بسترهای تهدید آمیز در آموز

مسائل جنسی از طر ،دیگر منجر به ایجاد عد تعادل در ارضای

غریزه جنسی خواهد شد (کا میمقد و رز آرا.)18-16 :1399 ،
سروستانی ( )1395در پژوهشی به نقش رسانه در سممت جنسی پرداخته است .در این پژوهش
سهممت جنسهی و

به محورهایی نظیر اصول و مبهانی سهممت جنسهی ،نظریهه اسهم در خصهو

اهدا ،،راهبردها و سیاستهای رسانه ملی در حوزه سممت جنسی پرداخته شده است .نتهایج ایهن
پژوهش در قال

 9سیاست کلی تدوین شده است؛ مدیریت متمرکز در طراحی و تولید برنامههای

مرتبط با سممت جنسی ،توجه به مرزهای حیا ،خودداری از دامن زدن به مسایل جنسی و توجه بهه
برنامههای نظا سلطه برای ترویج ناهنجاریهای جنسی از جمله سیاستههای مهورد اشهاره در ایهن
پژوهش است.
جعفرپورطزنجی ( )1395در پژوهشی به بررسی و ای
زمینه سممت جنسی پرداخته است .این و ای

و مسلولیت های حکومهت اسهممی در

و مسلولیت ها ذیل سه عنوان کلی تأمین نیاز جنسی

مشرو افراد جامعه ،جلوگیری از ناهنجاریها و آسی های جنسی و آموز

و تربیت جنسی بیهان

شده اند .سیاست هایی همچون تحکهیم بنیهان خهانواده ،تسههیل شهرایط ازدوا  ،گسهتر
عفا ،و حجا  ،جلوگیری از تحریکات جنسی ،گستر

فرهن

امر به معرو ،و نههی از منکهر،

ترویج برنامههای خویشتنداری جنسی ،آگاهیبخشی به والدین در زمینه آموز
فرزندان ،ارتقای سطح آگاهی همسران و آمهوز

فرهنه

و تربیت جنسهی

و تربیهت جنسهی فرزنهدان در مهدار

ازجملهه

یافتههای پژوهش فو هستند.
میرباقری ،محبوبی و همکاران ( ،)1392در پژوهش خود به بررسی مهداخمت موردنیهاز بهرای
حفظ و ارتقهای سهممت جنسهی ایرانیهان پرداختهه انهد .در ایهن پهژوهش نویسهندگان ضهمن مهرور
سیاست های مورد نیاز ،به این جمع بندی دست یافته اند که در تدوین برنامه های مداخله ،بایسهتی از
سیاستهای مبتنیبر نگر

پزشکی و آسی شناختی ،بهسمت سیاست گهذاریههای مبتنهیبهر نگهاه

اجتماعی و فرهنگی حرکت نمود.
عموهبر تحقیقات و پژوهش هایی که به ابعاد مختل

مداخله در سهممت جنسهی پرداختهه انهد،

اسناد باالدستی تدوینشده در این زمینه نیز بهنحوی ،به مسلله الزامهات مداخلهه در سهممت جنسهی
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پرداخته اند .در این زمینه باید به سیاست ههای کلهی سهممت ( ،)1393سیاسهت ههای کلهی خهانواده
( ،)1395سیاست ها و راهبردهای سممت زنان ( ،)1386سیاست های کلهی جمعیهت ( ،)1393نقشهه

لبا

( ،)1387قانون تسهیل ازدوا جوانان ( )1384و  ...اشاره کرد .این اسناد سیاستی اگرچهه ههر

یک بهنحوی به مسأله مداخله در فرهن

جنسی پرداخته اند و الزاماتی بهرای ایهن مداخلهه تعریه

نمودهاند ،اما فاقد انسجا و جامعیت کافی بوده و مقاصدی دیگری غیر از تعیهین الزامهات سهممت
جنسی را دنبال مینمودهاند .عهموهبهر اسهناد سیاسهت داخلهی ،مهیتهوان بهه چنهدین سهند سیاسهت
بههینالمللههی ازجملههه دسههتور کههار  2030بههرای توسههعه پایههدار ( ،)2015اصههول بیسههت و نههه گانههه
جوگجاکارتا ،)2006( 1معاهده بین المللی حقو مدنی و سیاسی )1973( 2و  ...اشاره کرد.
گفت وگو پیرامون سممت جنسی ،مستلز تهدقیق تعریه

امهر جنسهی اسهت .امهر جنسهی 3بهه

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

مهندسی فرهنگی ( ،)1391برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده ( ،)1392قانون ساماندهی مهد و

الگوهای رفتاری و کرداری افراد در ساحت جنسی اشاره دارد و شامل مباحهث مربهو بهه هویهت
جنسی ،سلیقه جنسی و رفتار و کردار جنسی انسانها میشود (ثقفیان و ودادهیر.)2-1 :1396 ،
مراد از امر جنسی ،امری فراتر از وجه فردی مسأله است و به وجوه اجتماعی و فرهنگی نیز نظر
دارد .بنابراین ،امر جنسی صرفاً یک هستار زیست پزشکی و جسمانی نیسهت؛ بلکهه بیشهتر بههعنهوان
محصول نیروهای اجتماعی و تاریخی در نظر گرفتهه مهی شهود .بهی  4و فهورد )1951( 5کهه ههر دو
مرد شنا

بودند ،تفاوت آشکار سنتهای جنسی را از جامعهای به جامعه دیگر نشهان دادنهد و بهر

تاریخی و اجتماعی بودن امر جنسی تأکید نمودند (ثقفیان و ودادهیر.) 3: 1396،
از نظر جفری ویک  6سکسوالیته به مثابه یک برساخت اجتماعی ،نه یک امر بدیهی و طبیعهی
بلکه محصول مذاکره ،مبارزه و عاملیت انسان است (ویک  )2010 ،از نظر فوکو ،سک

مفهو و

انگارهای است که در سامانهی سکسوالیته سهاخته مهیشهود و شهامل زنجیهره ای اسهت کهه مطهابق
استراتژی علهم از یهک سهو ،و قهدرت از سهویی دیگهر شهکل مهیگیهرد (فوکهو .)1394 ،رویکهرد
ساخت¬گرایی اجتماعی که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است(لیپز )1393 ،همسو بها فوکهو
مطرح شده وسکسوالیته را نه محصول تفاوتهای جنسیتی که محصول زمینههای تفهاوت جنسهیتی
می داند.به عبارتی سکسوالیته به عنوان یک عنصر فرهن

وابسته مبتنی بر زمان و مکان است .ایهن

رویکرد ،مبناء فکری برخی از نظریهپردازان حوزه روانشناسی جنسیت یا زنان همچون سندرا بهم،
1 the Yogyakarta Principles
2 ICCPR
3 Sexuality
4 Beach, F
5 Ford, C
6 Weeks
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نانسی چادورو ،استیمپسون و ...است.بر این اسا  ،کانون توجه در بررسی امر جنسهی مهیتوانهد از
سطح فردی فراتر رفته و به تأثیرات فرهن
گستر

و جامعه بههعنهوان عهاملی تعیهینکننهده در توضهیح آن

یابد.

دیدگاه اسم در جایگاه های امرجنسی در اسم ، ،سنخشناسی عامل پدیهدآیی میهل جنسهی و
به طبع آن مشکمت جنسی ،راهبرد اسم به منظور مقابله با مشکمت جنسی و حوزهههای تربیهت،
اخم و فقه جنسی در نسبت با امرجنسی قابل تفکیک است .با توجه به نکات یاد شهده ،مهیتهوان
گفت سممت جنسی به معنای برخورداری هر یک از زن و مرد از رابطه جنسی مشرو  ،عاطفی ،به
موقع و همراه با صفا و صمیمیت و رعایت حقو و احترا متقابل با همسر خود است .رابطهای کهه
زمینه ساز سممت جنسی ،آرامش روانی و رشد معنوی هر یک از زوجین ،تحکهیم بنیهاد خهانواده،
تولید نسل شایسته و ایجاد جامعه ای سالم است (شفیعی سروستانی.)89-88 :1395 ،
پ

از تدقیق تعری

امر جنسی بایهد بهه تعریه

ادوراد تیلور ( )1832–1917از مفهو فرهن

فرهنه

 ،می توان فرهنه

جنسهی پرداخهت .براسها

تعریه

جنسهی را مجموعهه پیچیهده ای از

ارز ها ،هنجارها ،دانشها ،باورها ،رفتارها ،هنرها ،قهوانین ،اخمقیهات و عهادات جنسهی کهه فهرد
بهعنوان عضوی از جامعه خویش فرامیگیرد ،تعری

نمود.

سممت جنسی واژه تازهای است که در سالهای اخیر ،به حوزه موضهوعات و مباحهث جنسهی
وارد شده است و هنوز درباره معنا ،مفهو و گستره آن در میهان صهاح نظهران اتفها نظهر وجهود
ندارد (شفیعی سروستانی .)7 :1395 ،از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ،سممت جنسهی ایهنگونهه
تعری

شده است:
«سممت جنسی عبارت است از عملکرد هماهن

ذهن ،احسا

و جسم بهگونهای که به رشد

انسان در زمینه شخصی و اجتماعی کمک و زمینه رابطه عاشقانه را بین زوجین ایجاد کند» (همان).
یکی از صاح نظران سممت جنسی را اینگونه تعریه

کهرده اسهت« :سهممت جنسهی یعنهی

توانایی بروز تمایمت به دور از خطر بیماریهای آمیزشی ،بارداری ناخواسهته ،تجهاوز ،خشهونت و
تبعیض .این بهمعنای توانایی داشتن یهک زنهدگی جنسهی ایمهن ،لهذتبخهش و آگاهانهه مبتنهیبهر
رویکردی مثبت به تمایمت جنسی و روابط جنسی محترمانه دوطرفه است( ».همان .)80 :بیتردید،
در نخستین گا برای ارتقای سممت جنسی در جامعه اسممی ،باید تعریفی دقیق و مهورد اتفها از
12

این اصطمح ،برمبنای آموزه های اسممی ارائه شود؛ زیرا در تعری های رایج بهین المللهی سهممت
جنسی ،از یک سو بهه سهه موضهو مشهروعیت رابطهه جنسهی و بعهد معنهوی ایهن رابطهه هه کهه در

و از سوی دیگر ،در این تعری ها ،واژه هایی بهکار رفتهه اسهت کهه تعریه

آنهها بهین نظها ههای

حقوقی غربی و نظا حقوقی اسم اتفا نظر وجود ندارد.
بنابراین ،نمیتوان در نظا جمهوری اسممی ،بدون توجه به پیشینه نظری ،بستر شهکلگیهری و
مفاهیم پایهای مرتبط با سممت جنسهی ههمچهون حقهو جنسهی ،آزادی جنسهی و نفهی تبعهیض و
خشونت جنسی ه که در عمل موج

ایجاد حق برای همجن گرایان ،طرفهداران رابطهه بهیقیهد و

شر جنسی و محدودشدن حقو جنسی همسران شرعی و قانونی میشود ه این مفهو را پذیرفت
و از آن دفا کرد .لذا هد ،مداخمت انجا شده در سممت جنسهی ،بایهد تحکهیم بنیهان خهانواده

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

آموزههای اسممی بسیار بر آنها تأکید شده ه و قانونیبودن آن در نظا اسممی توجهی نشده است

باشد .در اسناد سهازمان بهداشهت جههانی ،مداخلهه در سهممت جنسهی شهامل عناصهری ههمچهون
بیماری ها و عفونت های جنسی ،بارداری ناخواسته و سقط جنین ایمن ،اختمل در عملکرد جنسی و
ناباروری ،خشونت مربو به جنسیت و تمهایمت جنسهی ،جههتگیهری جنسهی و هویهت جنسهی،
سممت روان و سممت جنسی ،رابطه بیماریها با رضایت جنسی و به طور کلی ارتقای تجربه ههای
جنسی سالم و رضایتبخش اسهت اگهر از منظهر آمهوزه ههای اعتقهادی ،فقههی و اخمقهی اسهم و
براسا

نظریه جنسی این مکت

به سممت جنسی نگاه کنیم ،در سممت جنسی موردنظر اسم بهه

این نکات توجه شده است :ضرورت ارضای بهموقع جنسی ،مشروعیت رابطه جنسی ،محدودشهدن
ارضای نیاز جنسی در چارچو ازدوا شرعی ،آرامشبخشی رابطه جنسی ،برقراری رابطه جنسی
برمبنای مودت و رحمت ،رعایت حقو جنسی همسر ،نقش رابطه جنسی در تحکیم رابطه زوجین
و استحکا خانواده ،پرور

نسل سالم ،ضرورت رعایت اعتدال در ارضای نیهاز جنسهی ،خویشهتن

داری جنسی و پرهیز از هرگونه لذت نامشرو .
بر این اسا  ،تحکیم بنیان خانواده و تضهمین سهممت جنسهی نیازمنهد مداخلهه در حهوزهههای
مذکور است .این مداخله میتواند از جان

دولتها یا سازمانهای مرد نهاد انجا شود.

روش پژوهش
دستیابی به شناخت از پدیدههای اجتماعی ،مسهتلز کهاو

مهنظم پیرامهون آن پدیهده اسهت

(داناییفرد و دیگهران .)101 :1386 ،در مطالعهه حاضهر ،بهرای دسهتیهابی بهه الزامهات مداخلهه در
سممت جنسی خانواده ،از راهبرد مراجعه به مطلعین و صاح نظران استفاده شده اسهت .بههعبهارت
دیگههر ،جامعههه آمههاری پههژوهش حاضههر کلیههه صههاح نظههران ،پژوهشههگران و فعههاالن حههوزه

13

فصلنامه فرهنگی ر تربیتی زنان و خانواده ،سال شانزدهم ،شماره  ،57زمستان 1400
14

سیاست گذاری امر جنسی بودهاند و انتخا مشارکت کنندگان براسا

راهبرد نمونهگیری هدفمند

با تکنیک گلولهبرفی به انجا رسیده است .تعداد مشارکتکنندگان پژوهش  22نفهر بودنهد کهه بها
آنها مصاحبههایی عمیق و نیمهساختاریافته با مدت زمانی بین  35تا  75دقیقه انجا گرفت .جهدول
شماره  ،1مشخصات مصاحبهشوندگان پژوهش حاضر را نشان میدهد.
جدول .1مشخصات مصاحبهشوندگان
توضیحات

ردیف

تخصص

1

روانشناسی

2

جامعهشناسی

3

علو اسالمی

4

مرد شناسی

5

روانشناسی

6

مطالعات زنان

عضو هیأت علمی دانشگاه علو پزشکی تهران؛ سکسولوژیست

7

کارشناس مسائل فرهنگی

پووهشگر و مدرس حوزه خانواده و آسیبهای جنسی

8

مطالعات فرهنگی

مدرس دانشگاه و پووهشگر حوزه فرهنگ جنسی

9

کارشناس مسائل فرهنگی

10

روانپزشک

11

علو اسالمی

12

کارشناس مسائل فرهنگی

13

جامعهشناسی

14

علو اسالمی

15

مطالعات زنان

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مدرس و پووهشگر حوزه
خانواده
مدرس دانشگاه فرهنگیان و پووهشگر حوزه آسیبها و جرایم جنسی
مدرس حوزه و دانشگاه؛ مدرس دورههای درمان اختالالت و
انحرافات جنسی
عضو هیأت علمی دانشکده علو اجتماعی دانشگاه تهران؛ پووهشگر
و مدرس حوزه فرهنگ جنسی
ارولوژیست ،عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد؛ پووهشگر و مدرس
حوزه اختالالت و انحرافات جنسی

مدرس دانشگاه و پووهشگر حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری
فرهنگی
فوقتخصص اعصا ،و روان؛ مدرس دانشگاه و سکسولوژیست
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مدرس و پووهشگر حوزه
ازدواج و خانواده
پووهشگر و مدرس حوزه خانواده و سالمت جنسی
عضو هیأت علمی دانشکده علو اجتماعی دانشگاه تهران و نویسنده
مرجع حوزه جامعهشناسی خانواده
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده ،پووهشگر و مدرس حوزه
خانواده
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(سال اهللعلیها) و پووهشگر حوزه فرهنگ
و سهک زندگی جنسی

16

جامعهشناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پووهشگر حوزه خانواده

17

کارشناس مسائل فرهنگی

مدرس دانشگاه و مدرس دورههای تربیت جنسی

18

کارشناس دینی

19

کارشناس دینی

20

علو تربیتی

21

مطالعات زنان

22

جمعیتشناس

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان؛ نماینده مجلس شورای اسالمی؛
نویسنده و پووهشگر حوزه خانواده
مجتهد؛ استاد حوزه علمیه و صاحبنظر در حوزه خانواده
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ پووهشگر مرجع ،و
مدرس حوزه سالمت جنسی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و متخصص حوزه فرهنگ و

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

ردیف

تخصص

توضیحات

سهک زندگی جنسی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پووهشگر حوزه
تحوالت جمعیتی خانواده

مصاحبهها با سؤاالت ازپیش تعیینشده انجا و طی فراینهد مصهاحبه بها طهرح سهؤاالت مکمهل
مصهاحبهههای
҅
سعی شد تا درک عمیقی نسبت به مباحث مطرحشده حاصل شود .طی فرآیند انجا
پژوهش ،تم

بر آن بود تا مشارکتکننده ،هدایتگر اصلی روند مصاحبه باشهد .نمونههگیهری و

مصاحبهها تا رسیدن مقولهها به اشبا نظری ادامه یافت .مصاحبهها بهصهورت نیمههعمیهق بهود؛ لهذا
مصاحبه از سؤاالت کلی شرو شده و در مراحل مصاحبه و حین گفت وگو به فراخهور نیهاز بهرای
بهدستآوردن جزییات بیشتر پیرامون یک موضهو  ،سهؤاالت جزیهیتهر نیهز پرسهیده شهده اسهت.
پرسشهای مطرح شده حول محورهای زیر بوده است:
 .1مسائل اصلی مرتبط با تحوالت فرهن

جنسی در جامعه ایران و پیامهدهای ایهن مسهائل در

سست شدن بنیان خانواده؛
 .2رویکردهای مختل

به مسلله سممت جنسی و قرابت آنها با سهممت جنسهی خهانواده در

جامعه ایران؛
 .3مسائل اساسی مرتبط با سممت جنسی؛ علل پیهدایش و سههم ههر یهک در پیهدایش وضهع
موجود؛
 .4آسی شناسی راهبردهای مواجهه و مداخله با مسائل سممت جنسی در جامعه ایران؛
.5

الزامات مداخله در سممت جنسی خانواده ایرانی بر اسا

مسللهشناسی و آسی شناسی.
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برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون بهره گرفته شد و با ترکی
و کمرک ( )2006و آتراید استیرلین

رو

پیشنهادی براون

( ،)2001رویه گا بهگا و جامعی جههت تحلیهل مضهمون

بهدستآمد .بر این اسا  ،فرآیند کامل تحلیل مضمون به سه مرحله کمن ال ) شکستن و کاهش
متن؛ ) بررسی و کاو

متن و ) ادغا و یکپارچهسازی بررسیها و کاو ها تقسیم شد (براون

و کمرک )91 :2006 ،و تحلیل دادهها بر پایه این رویه صورت گرفت .براسا

این راهبرد ،محقق

این واحدهای فکر را براسا

اشهتراکی کهه در

ابتدا واحدهای فکر را از متن استخرا کرده سپ

مضامین آنها وجود دارد مقولهبندی نموده و درنهایت مقولهها براسها

ارتبهاطی کهه بها یکهدیگر

ممکن است داشته باشند در طبقات جداگانهای تحت عنوان مضامین قرار میدهد .در هر دو مرحله
مقولهبندی و دستیابی به مضامین به وجود اصل مانعیت و جامعیت بین طبقات استخراجی اهمیت
دارد.
جهت اطمینانپذیری مطالعه از تطبیهق توسهط اعضها 1و بررسهی همتهایی ،2از بررسهی  4نفهر از
پژوهشگران آشنا با حوزه فرهن

و سیاستگذاری استفاده شد.

یافتههای پژوهش
نتیجه کدگذاری مصاحبه های انجا شده در پژوهش حاضر حدود  150مضمون پایه بود کهه بها
استفاده از رو
کدهای پایه ،پ

مقایسه منظم در قال

 30مضمون سازمان دهنده دسهته بنهدی شهدند .فراینهد ایجهاد

از پیادهسازی مصاحبه ها انجا شد و طی آن بخشهای حاوی نکهات کلیهدی از

میان مصاحبه ها استخرا و کدگذاری اولیه روی آنان صورت پذیرفت .جدول شماره  2مختصری
از روند شکلگیری کدهای پایه را به نمایش گذاشته است.

جدول  .2خالصهای از فرایند کدگذاری اولیه
ردیف
1

16

متن

کد پایه

در آمروزش و تربیرت اگرر بنگررریم از همرین جرا سروگیری ایجرراد

تقد تربیت جنسی بر آموزش

میشود .اگر بگوییم آموزش در بستر مدرسه آمراده مریشرود ،اکثرر

خانوادهها در مدرسه

1 Member Checking
2 Peer examination

متن
برنامههای جامع یا برنامههای آمروزش بهداشرت جنسری ،سرالمت
جنسی و باروری ،این ها اکثراً مدرسه پایه هسرتند؛ یعنری مرا برنامره
رسمی و اصلی را در مدرسه داشرته باشریم و مخاطرب مرا آن فررد
باشد .اینجا شکاف ایجاد میشود.
اگر ما تربیت را میبینیم ،مهمترین نهاد تربیرت خرانواده اسرت؛ لرذا
مدلی که ما داریم ،الگوی تربیرت جنسری مهتنریبرر رشرد یعنری از
خانواده شروع و بره خرانواده خرتم شرود ،همرراه خرانواده و بررای
تشکیل خانواده تالش میکند.

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

ردیف

کد پایه

مداخله محور اصلی کار شما است ،شما یک وضع موجودی داریرد
که باید شناسایی شود و نحوه تغییردادنش در مراحرل کوتراهمردت،
میانمدت و بلندمدت تهیین شود .ما یک اسناد های باالدستی داریرم؛
مصوبه  564شورای عالی انقال ،فرهنگی که در اینجا راههررد هرای
کالن ها را نوشته است و یک مقدار وارد راههردهای اجرایی و یرک
مقرردار هررم وارد اقرردامات ملرری شررده اسررت و قسررمت آخررر آن

2

آگاهیبخشی تمامی زوجین در زمینه شناسرایی عوامرل تضرعی

و

ضرورت مداخله در تروی و
مراقهت از سالمت جنسی جامعه

تقویتکننده بنیان خانواده و ارتقای مهرارتهرای تحکریم و تعرالی
خانواده که این راههرد کلی است و راههررد اجرایری آنرا ایرنطرور
مشخص کرده است :تهیین و تروی الگوی سالمت جنسی زوجرین
براساس آموزههای اسالمی.

3

یک مداخله روی خود افراد است و یک مداخله روی فهرم افررادی

لزو نگرش جامع به مداخله در

است که تروی میکنند؛ مرثالً متخصصران مرا؛ کلینیرکهرای فعلری

کنترل سالمت جنسی و توجه به

خانوادهمحور نیستند کره قسرمتی از مسرأله هسرتند و الهتره فضرای

سطوح فردی و ساختاری دخیل

مجازی و  ....هم هست که خانواده را به چالش میکشد.
طهیعت انسان این است که جفت میخواهد و فرهنگ میآید بررای
این نیاز چارچو ،تعیین میکند و بعضی ایرن چرارچو ،را قهرول

4

ندارد که این ها برمیگردد به تربیت جنسی و بررای جلروگیری ایرن
کار بهترین راهحل ،تربیت جنسی در خانواده است.

پ

در آن
تقد خانواده و کارایی آن بر
فرهنگ عمومی در مسأله تربیت
جنسی

از استخرا  150کد پایه ،در مرحلهه کدگهذاری گزینشهی ،دادههها در قاله

سازماندهنده ،یکپارچه و منسجم شدند و پ

 30مضهمون

از آن مضامین فراگیر بهترتیبی که در جدول شهماره
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 3نشان داده شده ،انتخا شدند .این مضامین ،نمایانگر محتوای اصلی پژوهش هستند (استراو
کوربین )167 :1391 ،و به پرسش اصلی پژوهش پاسخ میدهند.
جدول  .3مضامین سازماندهنده و فراگیر
ردیف

مضامین سازماندهنده

1

عم نظری و تحلیلی و پرهیز از سطحینگری

2

نگاه تخصصی و بینرشتهای به سالمت جنسی

3

سالمت جنسی بهمثابه امری اجتماعی و سیستمی

4

هنجارهای اجتماعی برای زیست جنسی

5
6
7

تعری

الگوی مطلو ،زیست جنسی

تعری

مضامین فراگیر

ژرفنگری و رویکرد سیستمی به سالمت جنسی

هنجارسازی و الگوسازی زیست جنسی مطلو،

اولویت رویکرد پیشگیرانه بر رویکرد درمانی
تقویت اصول و مهانی اعتقادی خانوادهها بهمثابه راه
اصلی پیشگیری

تقویت ارزشهای مشترک فطری و اخالقی
خانوادهها

8

بهرهگیری از زبان فطرت و اخالق انسانی

9

تروی حیا و خویشتنداری در خانوادهها

10

توجه به ضرورت ارضای غریزه جنسی افراد جامعه

11

اولویت تربیت جنسی بر آموزش جنسی

رویکرد خانوادهمحوری در تربیت و آموزش

12

محوریت خانواده در تربیت جنسی

جنسی

13

مقاو سازی خانواده در برابر آسیبهای جنسی

14
15
16

آموزش مهارتهای مواجهه با مسائل جنسی در
مدارس

استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مواجهه با
جرائم جنسی

17
18

توجه به تحرکات جنسی در جامعه

19

سطوح مداخله براساس سن

21

آموزش مهارتهای مواجهه با مسائل جنسی

آگاهیبخشی ازطری رسانههای ملی و محلی

مقابله با محرکهای جنسی

20

18

و

تعری
تعری

سطوح مداخله براساس جنسیت

توجه به تنوعات فرهنگی در مدیریت سالمت

مواجهه قانونمند با تحریکات جنسی

مداخله سط بندیشده در سالمت جنسی

مضامین سازماندهنده
جنسی

22

توجه به وجوه هویتی سالمت جنسی

23

توجه به نقش عاطفه در سالمت جنسی

24

توجه به پیشنیازهای اقتصادی ازدواج

25

پیشگیری از کاالییشدن ازدواج موقت

تسهیل و زمینهسازی برای ازدواج دائم

تمهیدات پزشکی برای مواجهه با اختالالت و

26
27

انحرافات جنسی

مداخالت تخصصی برای مواجهه با اختالالت و

تمهیدات روانشناختی و مشاورهای برای مواجهه با

انحرافات جنسی

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

ردیف

مضامین فراگیر

اختالالت و انحرافات جنسی

28

پرهیز حاکمیت از مداخله آمرانه و از باال به پایین

29

بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی

پشتیهانی حاکمیت از مؤسسات مرد نهاد در حوزه

سازماندهی و حمایت از مؤسسات مردمی حوزه

سالمت جنسی

30

سالمت جنسی

پ

از سازماندهی مضامین در قال

مضامین پایه ،سازماندهنده و مضهامین فراگیهر ،در ادامهه

شرح مضامین فراگیر بهدستآمده از فرایند تحلیل مضمون بیان میگردد:
ژرف نگری و رویکرد سیستمی به سالمت جنسی :یکی از الزامات مداخله در سممت جنسی
جامعه ایران ،پرهیز از سطحی نگری نسبت به سممت جنسی است .هرگونه برنامههریهزی هدفمنهد و
مداخله در حوزه سممت جنسی مستلز شناخت همه جانبهه آن بها بههره گیهری از دانهش تخصصهی
تولیدشده در این حوزه ذیل رشته های گوناگون علمی مبتنیبر نگاهی بین رشتهای است .نکته دیگر
آن است که سممت جنسی را نباید به سطح فردی تقلیل داد و آنرا صرفاً به مسأله ای روان شناسانه
فروکاست؛ بلکه باید بهمثابه امری اجتماعی و مرتبط با سهایر فرآینهدها و سهازوکارهای موجهود در
نظا اجتماعی تحلیل و شناخته شود .یکی از صاح نظران در این رابطه معتقد است:
واقعیت زن و مرد تغییر نکرده ولی بازنمایی (هویت) زن و مرد تغییر کهرد و تصهویری کهه زن و مهرد از
خودشان دارند دچار تحول شده؛ یعنی به تعبیهری از آن نگهاه ذات گرایانهه کهه قهبمً حهاکم بهود بهه نگهاهی
نزدیک می شویم که می گوید انسان محصول اجتما است و این تصویری که در تحهوالت اجتمهاعی بهرای
انسان بهدست میآید سیال است.
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هنجارسازی و الگوسازی زیست جنسی مطلوب :یکهی از مسهائل اساسهی در زمینهه زیسهت
جنسی جامعه ایران ،وجود نوعی بیسازمانی اجتمهاعی در ایهن حهوزه اسهت؛ بهه نحهوی کهه بههنظهر
میرسد هنجارهای الز برای جهتدهی به رفتارهای افراد وجود ندارد .بر این اسا  ،سهاماندههی
به زیست جنسی نیازمند تعری

هنجارهای اجتماعی و تعری

الگوی مطلو زیست جنسی است.

تقویت ارزش های مشترک فطری واخالقی :یکهی از الزامهات مداخلهه در حهوزه سهممت
جنسی در جامعه ایران ،اولویت رویکرد پیشگیرانه بهر رویکهرد درمهانی اسهت .بهر ایهن اسها  ،در
مداخمت سممت جنسی ،ابتدا باید پیشگیری از آسی ها ،اخهتمالت و انحرافهات جنسهی تقویهت
گردد و اولویت بعدی به درمان اختصا

یابد .الزمه این امر ،ایجهاد فرصهت ههای مناسه

جههت

تقویت نیروهای بازدارنده درونی که همان حیا و خویشتنداری است ،میباشد .بهرای ایهن مقصهود،
بایستی نسبت به تقویت اصول و مبانی اعتقادی بهمثابه راه اصلی پیشگیری اقدا نمود؛ زیرا تقویهت
اصول و مبانی اعتقادی نیز بیش از آنکه مبتنیبر الزا و اجبهار باشهد ،بهر اسهتفاده از زبهان فطهرت و
اخم انسانی تأکید دارد.
رویکرد خانواده محوری در تربیت و آموزش جنسی :از الزامات اصلی مداخله در سممت
جنسی ،تأکید و توجه با اولویت و اهمیهت بهر تربیهت جنسهی اسهت و در تربیهت جنسهی ،اولهین و
مهمترین نههاد ،نههاد خهانواده اسهت .نقهش نهادههای آموزشهی رسهمی ماننهد مدرسهه و دانشهگاه،
صداوسیما و سایر نهادهای آموزشی ،نقش مکمل است .این امهر بههویهژه درخصهو

کودکهان و

نوجوانان اهمیت دارد .درواقع مسلولیت اصلی جامعهپهذیری و تربیهت جنسهی کهودک و نوجهوان
برعهده پدر و مادر است؛ لذا بایستی خانواده ،محور سیاست گذاری های مبتنیبر تربیت جنسی قرار
گیرد .این امر مستلز تقویت خانواده و مقاو سازی آن در برابر آسی ههای جنسهی اسهت .در ایهن
رابطه ،یکی از صاح نظران معتقد است:
مشکل ما در حوزه تربیت این است که خانواده تربیت را رها کرده و حتی دعوت به رهاکردن
میشود.
آموزش مهارت های مواجهه با مسائل جنسیی :در مهداخمت حهوزه سهممت جنسهی،
بایستی تأکید و توجه بر تربیت جنسی باشد و این امر با محوریت خانواده موضوعیت دارد .در کنار
تربیت جنسی در خهانواده ،الز اسهت آگهاهی هها و مههارت ههای الز بهرای مواجههه بها مسهائل و
20

آسی های جنسی نیز ازطریق مؤسسات ،مهدار

و دانشهگاههها و همهینطهور ازطریهق رسهانهههای

رسمی ،مانند صداوسیما و رسانههای متنو مکتو و مجازی ارائه شود .در غیر این صورت ،افهراد

امر در شرایطی که بسیاری از این آموز ها در آمیخته با اطمعات نادرست و ناهمخوان بها سهبک
زندگی اسممی ه ایرانی است ،میتواند خود منجر به آسی ههای جنسهی متنهوعی در جامعهه شهود.
یکی از صاح نظران در این رابطه معتقد است:
متوجه این مطل

نیستیم که شبکههای اجتماعی بیش از آنکه محتهواههای ضهالیشهان بهر روی

فرزندان ما تأثیر بگذارد خود فرهن

شبکه است کهه تهأثیر دارد؛ بهه ایهن معنها کهه فرزنهدان مها را

لحظهای و هرهری بار میآورد .باید پاتک این کار را در نظا تربیتی وارد مهیکهردیم .روی کلیهد
واژه اراده و تقویت اراده باید حسا
احسا

باشیم .برای مثهال کارگهاه ههای تقویهت اراده را دائهر کنهیم؛

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

آموز های جنسی موردنیاز خود را از کانال ها و مجاری غیررسمی دریافت خواهنهد نمهود و ایهن

مسلولیت و اینکه من خیلی مهم هستم.

مواجهه قانونمنی بیا تحریکیات جنسیی :اگرچهه بخشهی از مسهائل و آسهی ههای جنسهی
پدیدآمده در جامعه ایران ،ریشه در تحوالت داخلی و تغییرات تدریجی سبک زندگی درنتیجه این
تحوالت دارد؛ اما نباید از نقش تحریکهات جنسهی در ایجهاد نابسهامانیهها و دامهنزدن بهه انقهم
جنسی در جامعه ایران غفلت نمود .گروه هایی در داخل و خار از کشهور هسهتند کهه در راسهتای
اهدا ،و مقاصد مختل

مانند مقاصد تجاری ،با استفاده از ابزارهای گوناگون رسهانهای ،سهعی در

ترویج سبک زندگی غربی و روا بی بندوباری جنسی در جامعه اسممی ایهران داشهته و دسهت بهه
اقدامات هنجارشکنانه در زمینه زیست جنسی می زنند .بر این اسا  ،بایسهتی در کنهار کنتهرلههای
درونی و برخوردهای هنجاری و اخمقی ،رفیت های قانونی و قضایی موجهود در کشهور را بهرای
برخورد با ترویج بیبندوباری جنسی بهدرستی جهتدهی نمایند.
م اخله سطحبن ی ش ه در سالمت جنسی :ازجملهه الزامهات مداخلهه در سهممت جنسهی،
تأکید بر برنامهریزی هدفمند با توجه به تفاوتها و تنو های جامعه مخاط

است .ازجمله بایهد بهه

تفاوت میان دو جن  ،تفاوت میان مقاطع سنی مختل  ،تفاوتهای هویتی و فرهنگهی موجهود در
جامعه و مانند آن اشاره کرد .بر این اسا  ،آموز

و آگاهیبخشی در حوزه امر جنسی بایستی بها

درنظرگرفتن تفاوت های جنسیتی ،رده های سهنی و تنوعهات ههویتی صهورت پهذیرد؛ لهذا یکهی از
بایسته های اساسی در حوزه جنسی آن است که نمیتوان برای مدیریت امر جنسی در کشور ،نسخه
واحدی ارائه داد و انتظار داشت تنوعات و تکثرات فرهنگی در قال

یک نسخه واحد یکپارچهه و

نقش و ارائه نسخه های متناس

با جامعه مخاطه

ضهرورتی

جنسی ،بهه تناسه

جنسهیت،

یکدستشده سامان یابند .براین اسا

دوچندان مییابد .امر جنسی موضوعی متنو و متکثر است و فرهن
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سن ،هویت ،طبقه اجتماعی و سایر شرایط زمینه ای و غیرزمینه ای تفاوت و تنهو مهی یابهد .بهر ایهن
اسا  ،بایستی به این تنو و تفاوت توجه نمود .در این زمینه یکی از صاح نظران معتقد است:
یکی از مشکمتی که ما داریم این است کهه در راهکارهها و سیاسهت هها ،مهی گهوییم الگهوی
سبک زندگی ،درصورتی که باید بگوییم الگوهای سبک زندگی .مهثمً الگهوی زیسهت در شهمال
تهران در یک جامعه ای که اکنون ارتباطی شده با یک جامعه روستایی ممکن است متفاوت باشهد؛
لذا ما بایستی در راهبردهایمان برسیم به جایی که با اقشار و طیه ههای مختله  ،مختله

حهر،

بزنیم؛ ولی جهت همه آنها بهسمت بندگی خدا و اصمح باشد .به کسی که متدین نیست نمیشود
گفت حجا داشته با

باید بگوییم ابتذال در ارتبا نداشته با

و به کسی که متدین است بایهد

گفت عفت در گمان داشته با .
تسهیل و زمینه سازی برای ازدواج دائم :از دیدگاه اسم  ،راه اساسی و صحیح ارضای میل
جنسی ،ازدوا دائم است؛ بنهابراین ،کلیهه مهداخمت در جههت تحکهیم بنیهان خهانواده در حهوزه
سممت جنسی ،بایستی نا ر به ازدوا دائم و رفع موانع گوناگون موجود بر سهر راه ازدوا دائهم،
بخشی از این برنامه ریزی ها باشد .این مسأله از این بابت اهمیت دارد که برخی صاح نظران بهرای
رفع مسائل جنسی موجود در جامعه ،ازدوا موقت را به مثابه راهی در دستر  ،تجویز می کنند .در
شرایطی که ازدوا موقت راهحل اساسی مسائل جنسی نیست و باید نسهبت بهه تهرویج و گسهتر
ازدوا دائم اقدا نمود .بهعبارت دیگر ،بایهد ازدوا دائهم در مرکهز توجهه قهرار گرفتهه و ازدوا
موقت تنها بهعنوان تجویزی برای مواقع ضرورت درنظر گرفته شود.
م اخالت تخصصی برای مواجهه با اختالالت و انحرافات جنسی :بسیاری از مشهکمت و
مسائل جنسی در جامعه امروز ایران ،ریشه در ناآگاهی یا دانستیهای جنسهی نادرسهت و باورههای
غلط دارند .این امر نیازمند نهادینه سازی مشاوره در حهوزه مسهائل جنسهی و نیهز مسهائل مربهو بهه
زندگی مشترک است .ازسوی دیگر ،بسهیاری از اخهتمالت جنسهی نیازمنهد رویکردههای درمهانی
می باشند .بر این اسها  ،بایسهتی بهه مشهاوره جنسهی و زناشهویی توجهه ویهژه صهورت گرفتهه و از
آسی دیدگان جنسی ،حمایت بهعمل آید و افراد و خانوادهها به شکل منظم ،مدون و سازمانیافته،
آموز
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ببینند .ضمن اینکه درمان بیماریهای مقهاربتی و پهیشگیهری از آن هها نیازمنهد مهداخمت

پزشکی است.

امر بر بسیاری از دغدغهمندان و سیاستگذاران روشهن و مشهخ

شهده اسهت کهه در بسهیاری از

حوزههای فرهنگی و اجتماعی ،دولت و حاکمیت بهتنهایی نمیتواند مسائل را مرتفع نمهوده و نیهاز
به حضور فعاالنه خود مرد و مؤسسات مردمی وجود دارد .بایستی راهبرد تصدی گری حوزه ههای
فرهنگی توسط دولت به راهبردهای جامعهگراتر و اجتما محور تغییر یافته و فضها و فرصهت بهرای
ایفای نقش مؤسسات مردمی فراهم شود .این مؤسسات در حوزههای مختل  ،ازجمله حوزه مسائل
و آسی های جنسی میتوانند ایفای نقش نمایند؛ بنابراین ،بایستی این مؤسسات را سازماندهی و از
آنها حمایت نمود .یکی از صاح نظران در این رابطه معتقد است:

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

پشتیبانی حاکمیت از مؤسسات مردم نهاد در حوزه سالمت جنسی :در شرایط حاضر ،ایهن

حاکمیت مدرن را ضر می کنیم در والیت و ضر می شود در وجه ایرانیهت دولهت .ایهن را
بهعنوان دولت اسممی معرفی می کنیم و همه اختیارات عالم امکان را در اختیهار
در سند تحول آموز

و پرور

مهیگهذاریم و

می نویسیم که در مقطع  6-18سهالگی ،مههم تهرین نههاد تعلهیم و

تربیت دولت است و خانواده هم با دولت مشارکت کند .دقیقاً چیزی که خم ،آموزه ههای دینهی
ماست  ...بایستی بیاییم رفیتهای مردمی را که در این  40ساله از بین رفته ،احیا و بازسازی کنیم.

بحث و نتیجهگیری
بروز تغییرات گسترده در حوزه فرهن
جاافتاده فرهنگی در این زمینه ،موج

جنسی جامعه ایران و به چالش کشیدهشدن رویههههای

تهدید سممت جنسی جامعه و بهخطرافتادن تحکیم خانواده

شده است .هور و بهروز انهوا آسهی ههای اجتمهاعی ماننهد خیانهت زناشهویی ،روابهط نامشهرو ،
خشونت های جنسی و جنسیتی و  ،...نشانههای این امر است .بر این اسا  ،ضرورت مداخله در این
حوزه بیش از پیش احسا

میشود .از آنجاکه این حوزه رافت ههای بسهیاری دارد و مداخلهه در

آن نیازمند آگاهی از چارچو های علمی و دینی است ،تعیین الزامات مداخلهه در حهوزه تحکهیم
خانواده با محوریت سممت جنسی ،ضرورت دارد .پژوهش حاضهر برمبنهای ایهن ضهرورت انجها
شده و از خمل مصاحبه با صاح نظران ،ایهن الزامهات و بایسهتههها را اسهتخرا کهرده اسهت .ایهن
الزامات و بایستهها ،باید بهمثابه پیشنیازهای هرگونه مداخله در حوزه تحکیم خانواده بها تأکیهد بهر
امر جنسی مورد تأکید و توجه قرار گیرند.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که :رویکرد سیستمی و الگوسازی زیسهت جنسهی مطلهو
برای تقویت ارزشهای مشترک فطری و اخمقی خانوادهها با مداخلهی سطحبندیشده در سهممت
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جنسی و رویکرد خانواده محوری در تربیت و آموز

جنسی با تاکید بر تسهیل ازدوا و مواجههه

با اختمالت و انحرافات جنسی همراه با پشتیبانی حاکمیت از مؤسسات مرد نهاد در حوزه سممت
جنسی از مهم ترین الزامات مداخله در سممت جنسی خانواده ایرانی می باشد.
مطابق با آنچه پژوهش حاضر بدان دست یافته است ،مداخله در امر جنسی نیازمند ژر ،نگهری
نظری و تحلیلی است و نباید با آن برخوردی سطحی صورت گیهرد .درواقهع مواجههه بها مسهائل و
چالشهای حوزه امر جنسی ،مسائل تکساحتی و تکبعدی نیستند و الز است تا بها رویکردههای
میانرشتهای و داشتن نگاه سیستمی به معنای داشتن دید جامع و از باال ،به این مسائل پرداخته شهود
که در هی یک از پژوهش های مورد بررسهی بهه صهراحت مهورد اشهاره قهرار نگرفتهه اسهت امها
سروستانی ( )1395در پژوهش خود به .مدیریت متمرکز در طراحی و تولید برنامههههای مهرتبط بها
سممت جنسی توجه کرده است .موضو دیگر ،هنجارمندبودن رفتار افراد در این حوزه است .ههر
هنجارها و حدود و ثغور مشخصی است تها بهدینوسهیله از

پدیده اجتماعی جدیدی نیازمند تعری

بهرهمخهوردن تعههادل اجتمهاعی جلههوگیری شهود .الزمهه داشههتن زیسهت مطلههو جنسهی ،تعریه
هنجارهای مشخ

و الگوی متناس

برای همه آحاد جامعه است که این مطل

میتوانهد یکهی از

کارویژه های نهادهای سیاستگهذار در عرصهه تهأمین سهممت جنسهی جامعهه باشهد کهه بها نتیجهه
میرباقری ،محبوبی و همکاران ( )1392و جعفرپور طزنجی ( )1395هماهن
اولویتبخشی به تربیت جنسی در مقابل آموز

است.

جنسی از دیگر الزامهات مداخلهه در سهممت

جنسی است؛ یاددهی مسائل مربو به حهوزه سهممت جنسهی در خهانواده بهه مراته
کمتری نسبت به آموز

آسهی ههای

آن در بیرون از خانواده خواهد داشت؛ لذا محور قرارگرفتن خهانواده در

تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ،یکی از الزامات مداخله در عرصه سممت جنسی جامعه خواهد
بود که با یافته های پژوهش جعفرپور طزنجی ( .)1395منطبق است .البتهه ایهن بههمعنهای رههاکردن
بحث آموز

نخواهد بود و همچنان مؤسسات ،رسانهها و بهخصهو

مهدار  ،نقهش بسهزایی در

انتقال درست مفاهیم مربو به حوزه سممت جنسی به افراد جامعه را به عهده خواهنهد داشهت .در
عین حال باید دقت داشت که همچنان یادگیری این مباحث ،در محیط سهالم خهانواده در اولویهت
تصمیمگیریها قرار دارد.
مداخله سطحبندیشده در حوزه سممت جنسی ،از دیگر یافتههههای پهژوهش اسهت .توجهه بهه
24

مقطع سنی ،تفاوت جنسیتی ،تنو فرهن

های گوناگون در مدیریت امر جنسهی و توجهه بهه ابعهاد

عاطفی و هویتی سممت جنسی ،از جنبههای گوناگونی است که ثمره دقت در هر کهدا از آنهها،

پژوهش (کا میمقد و رز آرا ):1399 ،همخوانی دارد .گوناگونی قومیتها و خردهفرهن

ههای

جامعه ایرانی ،طبعاً نیازمند رویکرد وحدت در کثرت به مهداخمت حهوزه سهممت جنسهی بهوده و
ضمن برخورداری از اصول ثابت ،مانع از پیچیدن یک نسخه واحد بهرای کنتهرل و حفهظ سهممت
جنسی کل جمعیت کشور خواهد بود.
یکی از کلیدیترین راهکار های حفظ سممت جنسی جامعه و نظارت و پایش واقعی از فضهای
زیسههت جنسههی آحههاد جامعههه ،سههازماندهههی و تقویههت نقههش مؤسسههات مردمههی و در اصههطمح
سازمانهای مرد نهاد است ،به این یافته پژوهشی اشاره مستقیم نکرده است .ویژگی که باعث تمایز

الزامات مداخله در سالمت جنسی خانواده

ایجاد یک رویکرد سیاستی متمایز برای گروهها و طی های خا

افراد اجتما است این یافتهه بها

سمن ها از سازمان های دولتی مهیشهود ،عهد مداخلهه آمرانهه و از بهاال بهه پهایین اسهت .ههمچنهین
فعالکردن رفیتههای مردمهی و اجتمهاعی موجه

تقویهت دغدغههمنهدی عامهه مهرد نسهبت بهه

آسی هها و خطهرات ناشهی از ولنگهاری حهوزه سهممت جنسهی خواههد بهود و درواقهع مشهارکت
مؤسسات مردمی ،موج
طبق دیدگاه بهی

1

اثرگذاری بیشتر فعالیتهای سیاستی در این حوزه است.
و فهورد )1951( 2مداخلهه در سهممت جنسهی ،دارای الزامهات و بایهدها و

نبایدهایی است که بهی تهوجهی بهه رعایهت آنهها ،موجه

سهردرگمی و گهاهی باعهث مهداخمت

غیرعلمی و غیر تخصصی میشود که نتایج این پژوهش نیز نشان می دههد رعایهت ژر،نگهری و
رویکرد سیستمی ،مداخمت تخصصی برای مواجهه با اختمالت و انحرافهات جنسهی و مداخلههی
سطحبندیشد با این نظریه مطابق است.
هنجارسازی و الگوسهازی زیسهت جنسهی مطلهو ،مواجههه قانونمنهد بها تحریکهات جنسهی و
پشتیبانی حاکمیت از مؤسسات مرد نهاد در حهوزه سهممت جنسهی بها دیهدگاه ههای(لیپز)1393 ،
فوکو()1394؛ و ویک ( )2010هم خوانی دارد.
سطحبندی مداخله در سممت جنسی با پژوهشهایی کهه مداخلهه در حهوزه سهممت را دارای
سطوح و مراحلی متناس

با شرایط بیمار قلمداد میکننهد ،هماهنه

اسهت .از جملهه مهیتهوان بهه

پژوهش فیروزجائیان و قدیری ( )1396اشاره کرد که مداخله در مسلله خیانت زناشهویی را در سهه
سطح فردی ،میانفردی و کمن مفهو پردازی میکند .عموه بر آن ،بهطور کلی باید گفت مداخله
در مشکمت جنسی از نظر علم روانپزشکی دارای سطوحی است .پیشرفت علهم پزشهکی توانسهته
1 Beach, F
2 Ford, C
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در حوزه جنسی از اندوه ناشهی از مشهکمت جنسهی بکاههد .اخهتمل در الیهه ههای عمهق بها روان
درمانی( 1سایکوتراپی) تغییر قابل توجهی نمی کند ولی اختمل در الیه ههای سهطحی تهر بها روان
درمانی و درمانهای دارویی بهبود مناسبی دارنهد ایهن رویکهرد بها مداخلههی سهطحبنهدیشهده در
سممت جنسی ،آموز

مهارتهای مواجهه با مسائل جنسی و مداخمت تخصصی برای مواجهه با

اختمالت و انحرافات جنسی هماهن

است.

یافته های این پژوهش مانند رویکرد خانوادهمحوری در تربیهت و آمهوز

جنسهی ،تسههیل و

زمینه سازی برای ازدوا دائم و تقویت ارزشهای مشترک فطهری و اخمقهی خهانوادههها مواجههه
قانونمند با تحریکات جنسی با بر اسا

دیدگاه اسم هماهنه

اسهت.در ایهن رابطهه مهیتهوان بهه

پژوهش بستان نجفی ( )1392اشاره کرد که راهبردهای ایجهاد خداترسهی بههمثابهه راهبهرد اصهمح
مناسبات جنسی و جنسیتی را تبیهین نمهوده اسهت .در همهین رابطهه ،میرخهانی و صهفایی ( )1393و
حسینزاده ( )1389نیز به نقش عفت جنسی به عنوان یک ارز

فطهری در تحکهیم بنیهان خهانواده

اشاره میکنند.
در پایان ،براسا

الزامات ارائهشده در پژوهش حاضر ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن مسأله سممت جنسهی و در عهین حهال سهطوح خُهرد و
کمن آن ،پژوهش های مختله

از چشهم انهدازهای گونهاگونی بهه مسهأله نزدیهک مهی شهوند؛ لهذا

پرداختن به زوایای گوناگون موضو در قال

یهک پهژوهش امکهانپهذیر نیسهت .بهر ایهن اسها ،

پژوهش حاضر دایره بحث خود را محدود نموده و به الزامهات کهمن مداخلهه در سهممت جنسهی
پرداخته است؛ لذا ضرورت دارد ابعاد انضمامیتر ،موضو در پژوهشهای دیگری بررسی شود.
یکی از لواز توفیق افراد ،نهادها و سازمانهای فعال در حوزه سممت جنسی ،ابتنای اقدامات و
فعالیت ها بر آسی شناسی اقدامات انجا شده و سنجش کارایی و اثربخشی این اقدامات است .ایهن
آسی شناسی در کنار الزامات احصاشده در پژوهش حاضر ،به اثرگذاری اقهدامات یهاری خواههد
رساند؛ لذا پیشنهاد میگردد پژوهش ههایی بها محوریهت تجربهه نگهاری و آسهی شناسهی اقهدامات
انجا شده در این حوزه صورت گیرد.
در کنار پیشنهادات پژوهشی فو  ،پیشنهاد میشود نسبت به تهیه پیوست سممت جنسی و تهیه
قوانین خا

نهادهای مرتبط ،جهت بهرهگیری از رفیت سازمانها یا مؤسسات مهرد نههاد مهرتبط
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دستگاههای ذیربط ابمغ شود.
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Requirements for Intervention in Family Sexual Health

Iranian society in the last two decades has witnessed extensive changes in the
field of sexual culture. These changes have led to the growth and spread of harms in
the field of Iranian sexuality and have created risks for the sexual health of the
family. These conditions indicate the need to manage, monitor and control sexual
health and proper sexual education. In the present study, 22 in-depth sexual health
experts were interviewed and the requirements of this intervention were extracted
from the experts' point of view using the content analysis strategy. The results of the
study are classified into 10 major requirements and 30 minor requirements as sexual
health intervention requirements. These requirements include deepening and
systematic approach to sexual health, standardization and modeling of desirable
biosexuality, strengthening common innate values, family-oriented in sex education
and training, training in coping skills with sexual issues, legal coping with sexual
stimulation, and leveled intervention in sexual health. And pave the way for
permanent marriage, specialized interventions to deal with sexual disorders and
deviations, as well as government support for non-governmental organizations in the
field of sexual health, which should be considered as a prerequisite for any
intervention to promote family sexual health.
Keywords: Family; Sexual health; Sexual education; Sexual culture.
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