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  فصلنامه پايش
  ٢٥١-٢٦٠ صص ١٣٨۹ تابستان سوم  شمارهنهمسال 

  ٤/٢/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله
  ]۱۳۸۹ تير ۱۴-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  
  

  چكيده

رغـم اقـدامات قابـل     در ايـران علـي  . ت پرداختن به آن وجود دارد      جنسي جزء مهمي از سالمت بوده و تأکيد روز افزوني بر اهمي            سالمت
 سـالمت رسد هنوز برنامه جامعي در جهت آمـوزش    باروري به انجام رسيده است، به نظر مي سالمتي به نيازهاي    يگو ستايشي که در پاسخ   

 جنسي و محتواي    سالمتنيازهاي آموزشي   هدف از اين مطالعه کشف نظر زنان متأهل در سن باروري در مورد              . جنسي وجود نداشته باشد   
  . مناسب چنين آموزشي بود

 ارائه کننده خـدمات تنظـيم خـانواده در مراکـز     ١٨و ) Snowball Sampling(گيري گلوله برفي   زن در سن باروري به روش نمونه٢١
  .  ـ درماني شهر تهران از طريق بحث گروهي متمرکز مورد مصاحبه قرار گرفتندبهداشتي
، رفتارهـايي کـه     نيازهاي آموزشي زنان، نيازهاي آموزشي شوهران آنـان       : دش به دست آمده در چهار موضوع کلي قابل طبقه بندي            نتايج

ها نشان داد نيازهاي اصـلي آمـوزش          تحليل داده .  جنسي سالمتپسندند و نظر زنان در مورد مورد آموزش           زنان در روابط جنسي خود نمي     
رسد زنـان   به نظر مي. شود ران آنان موضوعات متنوعي را در مورد اصول پايه و رفتارهاي جنسي شامل مي       جنسي براي زنان و شوه     سالمت

 جنسي تأثير زيادي سالمتآنان عقيده داشتند که آموزش . از بعضي رفتارهاي جنسي، شکايت و سؤاالت زيادي در اين ارتباط داشته باشند
  . بر زندگي زناشوئي آنان خواهد داشت

گوينـد     آنچنان که خود مي    ،هاي موجود در روابط زوجين و درک نيازهاي آنان          هاي فرهنگي و واقعيت     رسد شناخت حساسيت    ميبه نظر   
  . جنسي متناسب با نياز واقعي افراد کمک شاياني خواهد کردسالمتبه طراحي برنامه آموزش 

  
   جنسي، آموزش، ايرانسالمت :ها واژه كليد

                                                           
 انادا، دانشگاه مك مسترك: پاسخگو نويسنده ∗

E-mail: khrefaie@yahoo.com  
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  ٢٥٢

    كده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهش    

  مقدمه

 فـردي اسـت كـه       سالمتهاي اصلي     نبه جنسي يكي از ج    سالمت
ثير قـرار   أًهمه مردم را در همه سنين و همه مراحل زندگي، تحت تـ            

 جنسي، بـر    سالمتهاي آموزش     با توجه به اين نكته، برنامه     . دهد  مي
 جنسي و كـاهش مـشكالت جنـسي در ميـان            سالمتارتقاي سطح   

ــروه ــد دارد    گ ــه تأكي ــف جامع ــاي مختل ــال ]. ٢، ١[ه  ١٩٩٤در س
صـندوق جمعيـت    (المللي جمعيت و توسعه در قـاهره          انس بين كنفر

 بـاروري و جنـسي   سـالمت تعريفي را از  ) ١٩٩٤سازمان ملل متحد،    
 بـاروري،   سـالمت هـاي     همسو با اين تعريـف، مراقبـت      ... « :ارائه كرد 
هــا و   جنــسي نيــز گرديــده و تنهــا شــامل مــشاورهســالمتشــامل 
هـاي     جلوگيري از بيمـاري    هايي كه صرفاً مربوط به باروري و        مراقبت

بخــشي از  ].٣) [٣-٧پــاراگراف ( » شــود گردنــد، نمــي مقــاربتي مــي
هاي شركت كننده متعهد بـه   اقدامات پيشنهادي كنفرانس كه هيئت 

): ٦-٧پـاراگراف  : (انـد  اند به قرار زير شـرح داده شـده        انجام آنها شده  
 ٢٠١٥تـر و نـه ديرتـر از سـال             همه كشورها بايد، هـر چـه سـريع        «

 باروري به تمام افـرادي كـه بـر حـسب            سالمتميالدي، در راه ارائه     
ي، سـالمت هاي اوليـه      سن به آن احتياج دارند، از طريق نظام مراقبت        

در بخش ديگري از قطعنامه اين كنفـرانس، يكـي از           . »تالش نمايند 
اهداف برنامه عمل مربوط به بند تمايالت جنسي و روابط جنـسيتي            

حصول اطمينان از دسترسي زنـان و  «:  استبه صورت زير بيان شده  
مردان به اطالعات، آموزش و خدمات مورد نيـاز بـراي دسـتيابي بـه          

هاي   سالمت كافي جنسي و برخورداري از حقوق باروري و مسئوليت         
 سـازمان   ٢٠٠٤در سـال    ).  هدف ب  ٣٦ -٧پارگراف  (» مربوط به آن  

عي  جنـسي، موضـو    سـالمت  جهاني پيشنهاد نموده است كه       سالمت
 باروري بوده و بايـد جداگانـه مـورد بررسـي قـرار              سالمتمستقل از   

هـا و     گيرد و همچنـين بيـان نمـوده اسـت كـه بـسياري از بيمـاري                
 سـالمت اختالالت در سطح دنيا ناشـي از بـي تـوجهي بـه موضـوع                

رغم سطح سواد نسبتاً باال در ايـران کـه راه          علي]. ٤[جنسي هستند   
هـاي    کنـد، سيـستم مراقبـت       موار مـي  هاي آموزشي ه    را براي برنامه  

 برنامه موفق تنظـيم خـانواده   ،]٥[ اوليه بسيار مؤثر و كارآمد   سالمت
 ،]٧[ بـاروري جوانـان      سـالمت هـاي ملـي بـراي         و وجود برنامـه   ] ٦[

 جنسي بـه طـور كامـل مـورد عنايـت قـرار              سالمتموضوع آموزش   
ي متسـال هـاي   هايي در اين راستا در نظام مراقبت نگرفته است و خأل  

تحقيقـات  . خـورد    و تنظيم خانواده به چشم مي      سالمت نظاماوليه و   
 نيز حاكي از نيـاز       است متعددي كه در داخل كشور به انجام رسيده       

   .]٨-١٤[ها هستند  مبرم و روز افزون به اينگونه آموزش

ها و منابع اطالعـاتي درسـت و مناسـب و همـسو بـا                 نبود آموزش 
گـردد كـه      باعـث مـي    و اجتمـاعي   مذهبي    شرعي، فرهنگ و موازين  

 بـه دنبـال كـسب    افـراد متأهـل  برخي از جوانـان و حتـي برخـي از          
اي، دوسـتان، مجـالت،       هـاي اينترنتـي، مـاهواره       اطالعات، به شـبكه   

هـاي مـستهجن روي آورده و اطالعـات غلـط و              هـا و داسـتان      لطيفه
ناكارآمدي را كـسب كننـد كـه نـه تنهـا انتظـارات آنهـا را بـرآورده                   

ــين فــردي ك نمــي ــا مــشكالتي در ارتباطــات ب  ،نــد، بلكــه آنهــا را ب
هـا و     هـاي مقـاربتي و يـا نارضـايتي          هـاي جنـسي، بيمـاري       خشونت

  .روبرو كرده استاختالالت جنسي 
 جنـسي کـه   سـالمت بر اساس گفته دبير دومين كنگره خانواده و        

 درصد از مـردم ايـران بـا نـوعي از     ١٠ برگزار گرديد،    ١٣٨٤در سال   
جنسي درگير هستند و بيش از نيمي از مـوارد طـالق بـه              اختالالت  

 .]١٥[دهـد   علت اختالفاتي كه منشأ آن امور جنـسي اسـت رخ مـي        
 جنسي نه تنهـا     سالمترسد پرداختن به موضوع       بنابراين به نظر مي   

پرداختن به سالمت تك تك افراد است، بلكه پـرداختن بـه سـالمت         
جتماعي و فرهنگي بـين     هاي فاحش ا    با توجه به تفاوت   . جامعه است 

رسـد بـراي تـدوين برنامـه      كشور ايران و كشورهاي غربي به نظر مي  
هاي خاص فرهنگـي       جنسي در ايران، توجه به جنبه      سالمتآموزش  

هـاي حـاكم بـر جامعـه و           و مذهبي و نيز قـوانين، هنجارهـا و ارزش         
همچنين براي موفقيت هر برنامه آموزشـي،       . ها ضروري است    خانواده
پيام مناسب و نيز انتقال دهنده مناسب پيام از اهميت زيادي           رسانه،  

هـا نبايـستي موجـب        بديهي اسـت اينگونـه آمـوزش      . برخوردار است 
ها و خدشه وارد كردن بـه موضـوع حيـا و عفـاف در                 شكستن حريم 

 و همکاران، مؤثرترين راه     Resincowبنا به نظر     .جامعه ايراني باشد  
شناخت ساختارهاي موجـود در     ي،  سالمتتضمين موفقيت مداخالت    

هـاي فرهنگـي      گروه هدف تحقيق و عمل كردن بر اساس حساسيت        
براي اين کار، وي انجام تحقيقات كيفـي و بررسـي           . هاست  اين گروه 

کنـد    را پيـشنهاد مـي     آنهانظر گروه هدف به طور مستقيم و از زبان          
]١٦[.   

ف در اين مطالعه کيفي براي تحقق اهداف پژوهشي زيـر و بـا هـد      
عـالوه بـر مطالعـات      ] ١٧[هـاي تحقيـق كيفـي         مثلثي كـردن روش   

 بـاروري، دو    سـالمت نظران خدمات     اي و مصاحبه با صاحب      کتابخانه
 زن متأهل در سـن بـاروري و دو بحـث            ٢١بحث گروهي متمركز با     

 باروري، در مراكز    سالمت ارائه دهنده خدمات     ١٨گروهي متمركز با    
 اهـم اهـداف   .ن به انجـام رسـيد   ـ درماني شهري شهر تهرا بهداشتي

  :اين مطالعه عبارت بودند از
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  ٢٥٣

     همكاران و خسرو رفائي شيرپاك                                                                                                   ...       نيازسنجي آموزش بهداشت جنسي در زنان

 کشف نظر زنان مورد مطالعـه در مـورد نيـاز آموزشـي آنـان در                 -
  مورد امور جنسي

 بررسـي نظــر زنـان مــورد مطالعــه درمـورد نيازهــاي اطالعــاتي    -
    آنهاشوهران

 دستيابي به عقيده زنان تحت مطالعه در مورد باورها و عملکـرد             -
  پسندند ها، آنچه آنها دوست دارند و آنچه نمي ججنسي زو

 دستيابي به نظر زنـان مـورد مطالعـه درمـورد اهميـت آمـوزش         -
   جنسي در زندگي افرادسالمت

  
   كار مواد و روش

در تحقيقات كيفي، هـدف از نمونـه گيـري انتخـاب نمونـه قابـل                
تعميم نيست، بلکه انتخاب مردمي است که خصوصياتي دارنـد و يـا             

کنند که بـا پديـده اجتمـاعي تحـت مطالعـه              ايطي زندگي مي  در شر 
: شـوند   در اينجا افراد مطلع اينگونـه تعريـف مـي          .]١٨[نزديک است   

هاي رفتاري خاصي از پديده تحت مطالعه را          کساني که بتوانند جنبه   
دهـد تـا      گيري به محقق اجـازه مـي       اين رويکرد در نمونه   . بيان کنند 

 مطلع را به دلخواه انتخاب کـرده و بـه           دامنه وسيعي از افراد کليدي    
در اين مطالعـه يكـي از كاركنـان         . منابع اطالعاتي مهمي دست يابد    

ي ـ درمـاني بـه عنـوان همكـار تحقيـق در هـر مركـز         سـالمت مراكز 
هـاي   ي ـ درماني به طور متناوب مبـادرت بـه انتخـاب نمونـه     سالمت

ثبت نام، محـل    در روز   . تحقيق نموده و از آنها ثبت نام به عمل آورد         
از هـر يـك از      . شـد   و تاريخ انجام مصاحبه بـه آنهـا اطـالع داده مـي            

مندي خود را براي شـركت در ايـن مطالعـه نـشان               افرادي كه عالقه  
شد كه اگر فرد ديگري را با خصوصيات مشابه           داد، درخواست مي    مي

مند به شركت در مطالعـه اسـت، بـه ايـشان              خود سراغ دارد و عالقه    
به اين ترتيب، بعد از كفايت ). Snowball Sampling(معرفي كند 

تعداد مجاز بـراي هـر بحـث گروهـي، نمونـه گيـري متوقـف شـد و          
ي ـ  سـالمت هـا در روزهـاي تعيـين شـده و در محـل مركـز        مصاحبه

 خـانواده   سـالمت با نظر كارشـناس مـسئول        .درماني به انجام رسيد   
 نفـر از    ١٨ي دانشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي،           سالمتمعاونت  

 سالمتي ـ درماني مركز  سالمت خانواده مراكز سالمتكاركنان واحد 
شمال تهران نيز انتخاب شده و در دو گروه متفاوت مـورد مـصاحبه              

همكار (ها توسط كارشناس ارشد مردم شناسي         مصاحبه .قرار گرفتند 
 سـالمت كه داراي مدرك كارشناسي مامايي بوده و با مقوله          ) تحقيق

سي و تحقيقات كيفي، خصوصاً بحث گروهـي متمركـز،       باروري و جن  
آشــنايي فراوانــي دارد، بــه انجــام رســيد و در هــر مــصاحبه از يــك 

باتوجـه بـه حـساسيت موضـوع، هـم          . يادداشت بردار اسـتفاده شـد     
مصاحبه كننده و هم يادداشت بردار، زن انتخاب شـدند تـا اختاللـي     

احبه كننـده ايجـاد     ها با مص    در برقراري ارتباط ميان مصاحبه شونده     
 سـاعت بـه طـول انجاميـد و همـه            ١-٥/١هـا بـين       مـصاحبه . نگردد

پرسـشنامه  . هـا ضـبط گرديـد       ها با رضايت مصاحبه شـونده       مصاحبه
تعـداد  . ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        راهنمايي براي انجام مصاحبه   

بيني نشده و وابسته بـه اشـباع اطالعـاتي بـود؛              ها از قبل پيش     بحث
هـا    شـد اطالعـات بيـشتري از مـصاحبه          كه احساس مي  يعني زماني   
اشــباع . گرفـت  شــود، مـصاحبه جديـدي صــورت نمـي    حاصـل نمـي  

اطالعاتي در اين مطالعه بعـد از دو بحـث گروهـي بـا كاركنـان و دو          
بعد از پياده كـردن نوارهـاي   . بحث با زنان مراجعه كننده حاصل شد      

ا و نظـرات    هـ   ها و تـصحيح آنهـا بـا يادداشـت           ضبط شده از مصاحبه   
ها بر اساس اهداف مطالعه       مصاحبه كننده و يادداشت بردارها، نوشته     

در حين كدگذاري، چنانچه بـه موضـوع جديـدي در            .كدگذاري شد 
خورديم كه در اهداف      ها بر مي    هاي مصاحبه شونده    گفتارها و صحبت  

مطالعه نبود، آن را به عنوان يك موضوع جديد يادداشت كرده و زير             
 آن را به عنوان زير مجموعه جديد مـورد بررسـي قـرار        هاي  مجموعه

داديم و به اين ترتيب، چهار موضوع اصلي و زير موضـوعات آنهـا                مي
  : كه عبارت بودند ازدنتيجه شدن

االت رايج و نيازهاي آموزشي زنان تحت مطالعـه در مـورد            ؤ س -١
   جنسيسالمت

رفتن پاسـخ هـاي    گـ  منبع اصلي زنان بـراي کـسب اطالعـات و            -
  سواالتشان

   آنچه شوهران اين زنان بايد بدانند-٢
   نمي پسندند  رفتارهايي که زنان در روابط جنسي-٣
   داليل به وجود آمدن چنين رفتارهايي-
 اگـر از شـوهران    ( واکنش زنان مورد مطالعه به چنين رفتارهايي         -
  )زند  سر ميآنها
جنـسي در   تغييراتي که بر اثر باال رفتن اطالعات در مورد امور   -٤

  شود اين زنان حاصل مي
ها گرفته شـد و شـركت در    رضايت شفاهي از همه مصاحبه شونده 

هـا اطمينـان داده       به همه شركت كننده   . تحقيق كامالً داوطلبانه بود   
هـا نـزد محققـان بـاقي مانـده و         شد كه اطالعات حاصل از مـصاحبه      

يـن  تمام مراحـل اجرايـي ا     . رازداري به نحو احسن انجام خواهد شد      
 و انستيتو تحقيقـات  سالمتتحقيق، توسط كميته پژوهش دانشكده      

ها به    از طرفي، استمرار شرکت در کالس     . ي بررسي شده است   سالمت
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  ٢٥٤

    كده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهش    

طور داوطلبانه نـشان از رضـايت زنـان مـورد مطالعـه از شـرکت در                 
  .مطالعه داشت

  

  ها يافته

.  سال بـود   ٤٥ تا   ٢٣ با دامنه    ٣/٣٣سن متوسط مراجعه كنندگان     
 سـال و دامنـه   ٢٩ تـا  ١ با دامنه ٩/١٢هاي ازدواج آنان  ط سال متوس

  . به دست آمد٥٥/١ با ميانگين ٠-٣ها  تعداد بچه
 ٨ سال با دامنـه      ١٥ميانگين سابقه خدمت ارائه دهندگان خدمت       

التحصيل رشـته   همه متأهل و به جز سه نفر كه فارغ.  سال بود ٢٨تا  
يـا كارشـناس مامـايي     عمومي بودند، بقيه مـدارك كـارداني       سالمت
هاي هر دو گروه زنان مراجعه كننده و ارائه دهنـدگان             پاسخ. داشتند

اي كه از طـرف   يكي از مسائل عمده. خدمت بسيار نزديك به هم بود    
هر دو گروه مطرح شد، اين بود كـه زنـان، نـسبت بـه شوهرانـشان،                 

داشتند كـه     آنها اظهار مي  . عمدتاً از ميل جنسي كمتري برخوردارند     
 بـراي    آنهـا  هاي مكرر شـوهران     آنان قادر به پاسخدهي به درخواست     

كردنـد كـه ايـن      برخي از زنان فكر مـي  .انجام عمل زناشويي نيستند   
گفتند مـردان بـه خـاطر         موضوع به خاطر طبيعت مردان است و مي       

ــراري رابطــه جنــسي    ــراي برق ــه از ميــل بيــشتري ب خــصلت مردان
ع را به دليل بي ميلي زنان بـه         برخوردارند، اما برخي ديگر اين موضو     

  .دانستند موضوع روابط جنسي مي
بيشتر مراجعه كنندگان كه ايـن موضـوع را   : ٣ارائه كننده خدمت  

دانم   من نمي . كنند از كم بودن ميل جنسي شكايت دارند،         مطرح مي 
كه آيا اين بي ميلي آنهاست يـا ميـل زيـاد شوهرانـشان كـه چنـين           

يـن موضـوع را غيرمـستقيم و خيلـي         آنهـا ا  . شود  چيزي را سبب مي   
: كننـد    اينگونه موضوع را طرح مي      معموالً آنها. كنند  خالصه بيان مي  

خـواهيم رابطـه جنـسي داشـته باشـيم ولـي        بيشتر مواقـع مـا نمـي     
   ما چه بايد بكنيم؟مايل استشوهرمان 

بعضي از ارائه كنندگان كم بودن ميل جنسي در زنان را به ناكافي             
ا و شوهرانــشان درمــورد امــور جنــسي نــسبت بــودن اطالعــات آنهــ

هـا مراجعـه      گفـت بعـضي وقـت       براي مثال يكي از آنها مي     . دادند  مي
هـاي خـود را بـه امـور جنـسي نـسبت               كنندگان، دردها يا نـاراحتي    

يكـي از   . كننـد   دهند و به همين دليل از روابط جنسي دوري مي           مي
 دسـتگاه  گفـت مـردان بـه انـدازه كـافي در مـورد              ارائه كنندگان مي  

شـود    تناسلي زنان و عملكرد آن اطالع ندارند و همين امر باعث مـي            
كه آنان ندانند كه چگونه بايد با همسر خود در حين مقاربـت عمـل               

رضايت كـافي   از مقاربت   شود كه زنان      همين موضوع باعث مي   . كنند
  .را به دست نياورند
ربـت  مقاداننـد كـه چگونه      بعضي مردان نمـي   : ... ٥مراجعه كننده   

  .به همين دليل بعضي زنان از نزديكي بيزارند. كنند
خواسـتند بداننـد كـه چگونـه          بسياري از مراجعـه كننـدگان مـي       

 از حالــت آنهــاهــاي جنــسي  تواننــد كــاري كننــد كــه فعاليــت مــي
بخش تبديل    يكنواختي، خسته كنندگي و بي لذتي به موضوعي لذت        

شـتند كـه زنـان      دا  هم ارائه كننـدگان و هـم مراجعـان اصـرار            . شود
بـه  . تر از آن هستند كه در اين مـوارد سـؤال كننـد              معموالً خجالتي 

همين دليل سؤال زير از مراجعه كنندگان پرسيده شد كه اگر منبع             
موثقي براي پاسخ به سؤاالتشان پيـدا كننـد، چـه سـؤالي را مطـرح                
خواهند كرد و از ارائه كنندگان پرسيده شد كـه بـه نظـر آنهـا نيـاز                  

  ي مراجعه كنندگان چيست؟اطالعات
در اينجا نيز پاسـخ مراجعـه كننـدگان و ارائـه كننـدگان خـدمت              

بعضي از مراجعه كنندگان بـر روي اهميـت   . بسيار نزديك به هم بود 
عشق و صميميت بين زن و شـوهر تأكيـد داشـتند و بعـضي ديگـر                 

خواستند در مورد آناتومي و فيزيولوژي دسـتگاه تناسـلي بيـشتر              مي
عداد معدودي نيز موضوع حقوق جنسي خـود و همـسرشان           ت. بدانند

توان به پاسـخ      هايي كه مطرح شد، مي      از ديگر پاسخ  . را مطرح كردند  
هاي مقاربتي     بيماري  و هاي دستگاه باروري    جنسي در انسان، عفونت   

  .اشاره كرد
تقريباً همه شركت كنندگان و مراجعان به ناكـافي بـودن اينگونـه           

دكي و نوجواني اشـاره كـرده و آن را يكـي از             ها در دوران كو     آموزش
  .دانستند عوامل مهم در ايجاد مشكالتشان مي

يكي از ارائه كنندگان خدمت، داشتن يا نداشتن اطالعات را عامل           
او معتقد بود تـا     . دانست  اصلي در كيفيت برقراري روابط جنسي نمي      

ل زماني كه شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسبي فراهم نباشد، مـشك        
گفت اگر زني اطالعات كافي هم داشـته باشـد، امـا              او مي . باقي است 

خوابنـد    نيز در آن اتاق مـي فرزندانمجبور باشد در اتاق كوچكي كه       
بخوابد و اتاق خواب خصوصي در اختيار نداشته باشد، يا زني كـه در              
خانه كوچكي با ساير اعضاي فاميل، مثل خانواده شـوهر يـا خـانواده            

تواند آنگونه عمل كند كه       كند، نمي   مشترك زندگي مي  خود با حمام    
  .خواهد واقعاً مي

مـن و   : گفـت   يكـي از مـراجعين مـن مـي        : ٤ارائه كننده خـدمت     
خواهيم رابطه جنسي داشته باشيم امـا بچـه هايمـان در            همسرم مي 
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  ٢٥٥

     همكاران و خسرو رفائي شيرپاك                                                                                                   ...       نيازسنجي آموزش بهداشت جنسي در زنان

دانـيم كـه ممكـن     خوابيم و مـا مـي      خوابند كه ما مي     همان اتاقي مي  
  .ا بيدار شونداست آنها بيدار باشند و ي

عوامل فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي نيز از مسائل ديگري اسـت           
  :كه توسط بعضي از مراجعان عنوان شده است

 عالقه خود را    ايم جلوي ديگران    ما عادت نكرده  : ١٤مراجعه كننده   
مـا حتـي    . شـود    حجب و حياي ما مانع از اين كـار مـي           .نشان دهيم 
 كلمات و جمالت محبت آميز و       ايم كه جلوي ديگران از      عادت نكرده 

تـوانيم همـه ايـن        به اين ترتيب چگونـه مـي      . عاشقانه استفاده كنيم  
اي انجـام داد كـه خـانواده شـوهرم در آن زنـدگي                كارها را در خانـه    

  .كنند و كمترين فضاي خصوصي براي فرد وجود دارد مي
هم مراجعان و هم ارائه كنندگان خدمت دوستان و آشنايان را بـه             

.  جنسي معرفي كردنـد    سالمت منبع اصلي اطالعات مرتبط با       عنوان
هاي عمومي، ماهواره و اينترنـت بـه عنـوان      هاي مذهبي، كتاب    كتاب

  در پاســخ بــه ايــن ســؤال كــه آيــا مركــز . ديگــر منــابع يــاد شــدند
ي ـ درماني را به عنوان محل مناسبي بـراي كـسب اطالعـات     سالمت

ه ما مراكز را محل مناسبي بـراي        با اين ك  : دانند يا نه پاسخ دادند      مي
تـوانيم    دانيم كه آيا اصالً مـي       دانيم، ولي نمي    ارائه چنين خدماتي مي   

دانيم كه آيـا   چنين سؤاالتي را در اين مراكز مطرح كنيم يا نه و نمي           
كسي در اين مراكز هست كه براي پاسخدهي به ما از اطالعات كافي           

  .برخوردار باشد
ائه دهندگان خدمت پرسيديم، آنها ابـراز  وقتي همين سؤال را از ار    

ي بهترين محل براي ارائـه چنـين خـدماتي          سالمتداشتند كه مراكز    
است، ولي اذعان داشتند كـه آنهـا از اطالعـات و آمـوزش كـافي در                 

از .  جنـسي برخـوردار نيـستند     سـالمت جهت ارائه خدمات آمـوزش      
ي ديگـر  طرف ديگر آنها به حجب و حيا و خجالت به عنوان مانع اصل     

  .براي ارائه چنين خدماتي اشاره داشتند
وقتي من در كالس آموزش قبـل از ازدواج         : ٨ارائه كننده خدمات    

كنم احساس خوبي نـدارم،       براي دختران چنين مسائلي را مطرح مي      
ما به گونه اي بزرگ شديم كه طرح چنين مـسائلي بـراي مـا آسـان      

ن بـراي پاسـخ     من هميشه نگران طرح سواالتي هستم كه مـ        . نيست
  .كنم دادن به آنها احساس شرم و خجالت مي

 در مـورد    مسائلي است كـه   رسد خجالت و شرم يكي از         به نظر مي  
 طرح مسائل مرتبط با امور جنسي در بين ارائه كنندگان و مراجعـان         

همه مراجعان و ارائه كنندگان خـدمت بـه ايـن موضـوع        . وجود دارد 
مـه شـركت كننـدگان موقـع        هـا ه    در جريان مـصاحبه   . اشاره كردند 

بـه جـاي   » چيز«صحبت در مورد امور جنسي از كلمات خنثي مثل          

دهنده   كردند كه اين خود نشان      استفاده مي » نزديكي«كلماتي مانند   
يكـي از ارائـه     .  بـراي طـرح اينگونـه موضـوعات اسـت          خجالت آنهـا  

كنندگان در مورد تدريس خود در كالسي كه شـركت كننـدگان آن            
  :گفت مرد بودند مي
يك بار من در كالس آموزش قبل از ازدواج مجبور          : ٤ارائه دهنده   

در ابتــداي كــالس همــه شــلوغ . شــدم بــراي آقايــان صــحبت كــنم
هاي من توجهي نداشتند اما بعـد از مـدتي كـه              كردند و به حرف     مي

 همه سراپا گـوش شـدند ولـي         چيست؟متوجه شدند موضوع كالس     
 تنها خجالت كشيده بودم بلكه  من نه . من نيز سراپا خيس عرق بودم     
شد پاسـخ دهـم چـرا كـه اطالعـات و              قادر نبودم به سواالتي كه مي     

  .داد آموزش هاي قبلي من كفاف پاسخگوئي به سواالت آنها را نمي
همه پاسخ دهندگان از جمله ارائه كنندگان خدمت معتقد بودنـد           
د كه مردان بايد طيف وسيعي از اطالعـات را داشـته باشـند و تأكيـ               

داشتند كه مردان هر چه بيشتر بايد در مورد زنـان و نيازهـاي آنـان        
آنها اصرار داشتند كه مردان بايد در مورد امور         . اطالعات كسب كنند  

  .  جنسي زنان اطالعات كسب كنندسالمتجنسي و 
گفتند مردان معموالً احـساسات خـود را شـفاهاً بـه زبـان                آنها مي 

ات عاشـقانه و رمانتيـك اسـتفاده        آورند و عـادت ندارنـد از كلمـ          نمي
مردان بايد بداننـد كـه ايـن مـوارد بـه روابـط آنهـا اسـتحكام             . كنند
  .بخشد مي

خـود  ) جنسي(مردان معموال در ابراز احساسات      : ٧مراجعه كننده   
گوينـد مـا احـساساتمان را بـا اعمالمـان نـشان               راحت نيستند و مي   

دهـيم متوجـه      يشما بايد احساس ما را از آنچـه انجـام مـ           . دهيم  مي
بود كه آنها احساسات خـود   كنم بسيار بهتر مي اما من فكر مي  . شويد

  .آوردند را شفاها نيز به زبان مي
مردان بهتر است احساسات خـود را در دل نگـه    : ٩مراجعه كننده   

  .نداشته و آنها را بروز دهند
مذهبي بودن از طرف بعـضي از زنـان، بـه عنـوان عـاملي كـه بـه              

  .كند عنوان شد ت جنسي مردان كمك ميرفتارهاي مثب
دانند كه چگونه ايـن كـار را          مردان مذهبي مي  : ١٥مراجعه كننده   

كنند تا همسر خود را راضي نگه         انجام دهند و تمام سعي خود را مي       
  .دارند

ها نيـز بـا ايـشان موافـق           تقريباً باقي شركت كنندگان در مصاحبه     
به عقيده يكـي    . ار معدودند بودند، اما معتقد بودند چنين مرداني بسي      

اي در شكل دهـي   از ارائه دهندگان خدمت، مردان نقش بسيار عمده       
اي   روابط بين زوجين دارند و بدون آموزش آنها مـا بـه هـيچ نتيجـه               
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  ٢٥٦

    كده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهش    

يكي ديگر از ارائه دهندگان با او موافق بـود، امـا بـه              . نخواهيم رسيد 
مـا  : گفـت هاي پيشگيري از بـارداري اشـاره كـرد و             نحوه ارائه روش  

دهيم و نحوه استفاده از آن را بـه زنـان             كاندوم را به زنان تحويل مي     
در ايـن كـار نيـز موفـق         . دهيم تا به شوهرانشان بگوينـد       آموزش مي 

توانـد بـه     هاي مربوط به امور جنسي هم مي        بنابراين آموزش . ايم  بوده
در پاسخ به اين سـؤال كـه زنـان    . همين شكل به مردان منتقل شود  

پـسندند، مراجعـه كننـدگان     ارهايي را در روابط جنسي نمـي     چه رفت 
بيـشتر ارائـه كننـدگان      . هـا را ارائـه كردنـد        طيف وسـيعي از پاسـخ     

تـر از آن هـستند كـه          گفتند كه مراجعه كنندگان بسيار خجالتي       مي
درمورد اين مسائل صحبت كنند و آنها معموالً به طـور تـصادفي بـا               

به هرحال . خود برخورد مي كنند   اينگونه مشكالت مراجعه كنندگاِن     
از عمـده رفتارهـايي     » غيرعادي«آنها معتقد بودند كه روابط جنسي       

هـم مراجعـه كننـدگان و هـم ارائـه           . پـسندند   هستند كه زنان نمـي    
نام » غيرطبيعي«دهندگان اينگونه رفتارها را به عنوان روابط جنسي      

  .بردند
شـوهر مـن   «: يكي از دوستان مـن مـي پرسـيد      : ٣مراجعه كننده   

آيا اين كار به مـن آسـيبي   . عالقمند به روابط جنسي غيرعادي است 
مـن پيـشنهاد   . دانستم كه چه بايـد بـه او بگـويم    رساند؟ من نمي    مي

مـن خجالـت    «: كردم كه او بـا پزشـك مـشورت كنـد امـا او گفـت               
  .»كشم كه چنين سوالي را از دكترم بپرسم مي

هـا و    سـبب ديـدن فـيلم     ها به   آنها معتقد بودند اينگونه درخواست    
، ماهواره و اينترنت به وجود      CDمجالت مستهجن از طريق ويدئو و       

  .آيد مي
شـوهر مـن    : گفـت   يكـي از دوسـتان مـن مـي        : ١٨مراجعه كننده   

او از  . گويد نگاه كـن     كند و به من هم مي       هاي مستهجن نگاه مي     فيلم
هـا انجـام      خواهد هر كاري را كه هنرپيشه زن اينگونـه فـيلم            من مي 

  .دهد برايش انجام دهم مي
پـسنديدند، رفتارهـاي      يكي ديگر از رفتارهـايي را كـه زنـان نمـي           

گفتنـد    آنهـا مـي   .  خشونت آميز در هنگام روابط جنسي بود       خشن و 
شود زنان از داشتن روابـط جنـسي متنفـر            اينگونه رفتارها سبب مي   

  .شوند، خصوصاً در ابتداي ازدواج
توان بـه مـوارد زيـر         پسنديدند مي   از ديگر رفتارهايي كه زنان نمي     

ن نيمه كاره و ناراضي رها شدن توسط شوهرشـان، فقـدا          : اشاره كرد 
 در طي نزديكي، انجام نزديكي هنگام پريود، تحقير         اظهار عالقمندي 

آنها به لحاظ نامتناسب بودن اندامشان، نبود گفتار عاشقانه و محبت           
آميز و توجه مردان به زنان ديگر و اين كه مردان به زنـان ديگـر در                  

بسياري از زنان عقيده داشتند كـه ايـن رفتـار           . كنند  خيابان نگاه مي  
خواهنـد بـا زنـان       دهنده اين واقعيت است كه مردان مي        نشانمردان  

  . ديگر رابطه داشته باشند
... مردان دوست دارند با زنـان ديگـر باشـند         : ... ١١مراجعه كننده   

بعضي مردان غريزه جنسي را كنترل مـي كننـد امـا بعـضي از آنـان         
  .توانند اين كار را بكنند نمي

. ن رفتارهـايي عنـوان شـد   داليل زيادي براي به وجود آمدن چنـي   
كمبود اطالعـات مـردان و زنـان در مـورد مـسائل مربـوط بـه امـور               

هـا و   شـود، فـيلم   جنسي، بعضي حقوق قانوني كه به مردان داده مـي      
توليــدات مــستهجن، باورهــا و هنجارهــاي اجتمــاعي ـ فرهنگــي و   

كننـد، بـه عنـوان دليـل          طريقي كه ايرانيان فرزندانشان را بزرگ مي      
ژنتيك مردان به عنوان دليـل چنـين رفتارهـايي از طـرف             . ذكر شد 

دو نفـر از مراجعـه كننـدگان        . يكي از مراجعه كنندگان عنـوان شـد       
كنند، به خاطر نوع پوشش و        معتقد بودند اگر مردان به زنان نگاه مي       

  .كند آرايش آن زنان است كه نظر مردان را جلب مي
 در قـانع  فقط يكي از پاسخ دهندگان بـه صـحبت كـردن و سـعي     

بقيـه  . هايي اشاره كـرد  رفتاركردن شوهر به عنوان راه گريز از چنين    
گـاهي زنـان   . ها بـستگي بـه موقعيـت دارد    گفتند كه اين واكنش    مي

كننـد و   جنگند، گاهي تمـارض مـي   كنند، گاهي مي بحث و جدل مي  
بـه عقيـده بيـشتر پاسـخ دهنـدگان،          . گاهي مجبورنـد قبـول كننـد      

هاي جنـسي    خواهند به درخواست    واردي كه نمي  هاي زنان در م     بهانه
  : شوهرشان پاسخ دهند به قرار زير هستند

گوينـد پريـود هـستم،        خوابند، مي   زودتر يا ديرتر از شوهرشان مي     
هاي بـاز و تحريـك كننـده         كنند، از پوشيدن لباس     خانه را تميز نمي   

هـا داد     زننـد، سـر بچـه       كنند، به خودشـان عطـر نمـي         خودداري مي 
  .كنند ند و سر شوهرشان را با فيلمي يا موضوعي گرم ميكش مي

يكي از باورهاي قوي بين پاسخ دهندگان اين بود كه پاسخ مثبت             
دادن به درخواسـت شـوهر، نـشانه اهميـت زنـدگي زناشـويي بـين                

  .ايرانيان است
دهند و تعداد     زنان ايراني به شوهرانشان اهميت مي     : ٧ارائه دهنده   

ايـن بخـشي از     . نشان بحث و جدل مـي كننـد       كمي از آنها با شوهرا    
كنيم اگر با شوهرانمان بحث و جدل كنيم     فرهنگ ماست، ما فكر مي    

  .روابطمان را با خطر روبرو كرده ايم
 سـالمت مورد نگرش آنـان در مـورد تـأثير آمـوزش             ما از زنان در   

.  پرسيديم و دو پاسخ متضاد گرفتيم       جنسي بر روي زندگي زناشويي    
ها تأثير مثبت خواهـد گذاشـت و       ودند كه اين آموزش   بعضي معتقد ب  
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  ٢٥٧

     همكاران و خسرو رفائي شيرپاك                                                                                                   ...       نيازسنجي آموزش بهداشت جنسي در زنان

هـا تـا زمـاني كـه شـرايط       كردند كه اين آموزش  بعضي ديگر فكر مي   
  .اجتماعي و قانوني تغيير نكند، اثري نخواهد داشت

ها اشـاره     هاي سالمتي اين آموزش     بعضي پاسخ دهندگان به جنبه    
 سـالمت آنهـا    گفتند اگر زنان بدانند كه چه رفتار هايي         داشتند و مي  

. انـدازد، مطمئنـاً از آن رفتارهـا دوري خواهنـد كـرد              را به خطر مـي    
ها خواهـد     ها آرامش را به خانه      گفتند اين آموزش    بعضي زنان نيز مي   

ها به زنان     بيشتر ارائه كنندگان معتقد بودند اين نوع از آموزش        . آورد
ا را  قدرت استقالل و صحبت كردن با شوهرانشان را خواهد داد و آنه           

  .كند پسندند دور مي از پيامدهاي انجام اعمالي كه نمي
اگر زنان به اندازه كـافي اطالعـات داشـته باشـند            : ١٠ارائه كننده   

و قـادر   . را مـديريت كننـد    ) روابـط جنـسي   (توانند ايـن موضـوع        مي
لـذت  ) به شوهرانشان (خواهند بود از اين روابط هم لذت ببرند و هم           

رانشان نيز به زنان ديگر توجهي نخواهنـد        بدين ترتيب شوه  . برسانند
  .كرد

ها بر روي روابط والدين و فرزندان نيز يكـي            اثر مثبت اين آموزش   
هـا بـود كـه توسـط بعـضي از مـصاحبه          ديگر از منافع ايـن آمـوزش      

  .ها قيد شد شونده
همزمان بعضي از شركت كنندگان در مصاحبه معتقـد بودنـد كـه          

  .ها بي تأثير است اين آموزش
ريـشه مـشكالت    . اطالعات مـردان پـائين اسـت      : ١اجعه كننده   مر

  .مردان پشت صحنه هستند. جنسي مردان هستند
كننـد    مردان فكر مـي   . جامعه ما مرد ساالر است    : ٢مراجعه كننده   

  .حق با آنهاست و دوست ندارند مشاوره كنند
  

  بحث و نتيجه گيري

 كمـك در  يكي از موانع اصلي كه مانع گرفتن مشاوره، اطالعـات و   
شود، حجب و حيايي است كه در فرهنگ ما           مورد مسائل جنسي مي   

خجالـت كـشيدن و شـرم داشـتن در طـرح موضـوعات              . وجود دارد 
ايـن مطالعـه    ]. ١٩[مربوط به امور جنسي در بين ايرانيان رواج دارد          

نشان داد كه موضوع خجالت، حتي در ميان ارائه كنندگان خـدمات            
اين موضوع موجب ايجـاد مـشكل در   . رد باروري نيز وجود دا    سالمت

برقراري ارتباط ميان زوجين، والدين و فرزندان و نيز مـردم بـا ارائـه       
اين فقدان ارتبـاط بـين مـردم و ارائـه           . كنندگان خدمت خواهد شد   

ي سـالمت گردد كـه نظـام        كنندگان خدمت در امور جنسي باعث مي      
را در مــشكالت جنــسي مــردم را شناســايي نكــرده در نتيجــه آنهــا 

در ايـران بخـش قابـل تـوجهي از          . هاي كاري خود قرار ندهند      الويت

ي باروري شامل تنظيم خانواده و مشاوره و درمان         سالمتهاي    مراقبت
هـاي قبـل از ازدواج،    ، آمـوزش HIV/AIDSهاي مقـاربتي و      بيماري

هـاي دسـتگاه بـاروري        مشاور و آموزش غربالگري و درمـان سـرطان        
گـردد، امـا همـه        هانه رحم و غيره ارائه مي     شامل سرطان پستان و د    

شـوند و در       بـاروري ارائـه مـي      سـالمت اين خـدمات در قالـب اسـم         
 جنسي در نـام ايـن   سالمت. گردد  خانواده ارائه ميسالمتواحدهاي  

خدمات آورده نشده است و ممكن است به همـين دليـل باشـد كـه                
د از مراكـز    تواننـ   دانستند كه آيا مـي      پاسخ دهندگان اين مطالعه نمي    

 اگرچه حيا   . جنسي را هم بگيرند    سالمتي، خدمات مربوط به     سالمت
و عفاف در مقابل بي بند و باري و رعايـت ادب و مـسائل شـرعي در                  
اينگونه موارد در حد خـود الزم و واجـب اسـت، امـا در عـين حـال                   

ها در چارچوب فرهنگ دينـي        بايستي راه حلي براي اينگونه آموزش     
  .كنيمو ملي خود پيدا 

توانــد باعــث ســوء تفاهمــات و  فقــدان ارتبــاط بــين زوجــين مــي
بـه ايـن موضـوع، بـسياري از         . هايي در روابـط آنهـا گـردد         نارضايتي

تر اين که ايـن موضـوع         ها اشاره كردند و از همه مهم        مصاحبه شونده 
تواند مانع از صحبت كردن و توافق بـر سـر چگـونگي و كيفيـت                  مي

د، كه خود ممكن اسـت باعـث ايجـاد          روابط جنسي بين زوجين باش    
 درصد از زنـان ايرانـي،       ٤٠گرفتاري  . رفتارهاي ناسالم و خشن گردد    

 درصـد از  ٥٠به يکي از انواع اختالالت جنـسي و ايـن حقيقـت کـه      
دهند   ها در ايران به خاطر مشكالت جنسي بين زوجين رخ مي            طالق

 ١٠حمدي، هاي تحقيق دكتر ا  به عالوه اين که بر اساس يافته      ،]٢٠[
درصد از زنان تهراني به نوعي تحت خشونت جنسي قرار دارند مؤيد            

  ]. ٢١[همين موضوع است 
 و ديگـر    فرزنـدان فقدان رابطه درست بين والدين و فرزندان، بين         

 اندركاران اين موضوع، درك درسـت   بالغان، از جمله معلمان و دست  
. ازدسـ   چگونگي رفتار و نيازهـاي جنـسي ايـن قـشر را مـشكل مـي               

داشـتند كـه روابـط     بسياري از شركت كنندگان در مطالعه اظهار مي  
اســـتفاده از كلمـــه . را دوســـت ندارنـــد» غيرطبيعـــي«جنـــسي 

براي اينگونه رفتارها نشان از نوع بـاور مـردم درمـورد            » غيرطبيعي«
  .اين نوع از اعمال جنسي دارد

ايران تنها كشور در منطقه خاورميانه اسـت كـه كارخانـه سـاخت      
 ميليون كاندوم   ٤٥اين كارخانه ساالنه    . اندوم با حمايت دولتي دارد    ك

اين موضـوع،   ]. ٢٢[كند     شكل، رنگ و طعم مختلف توليد مي       ٣٠در  
 عمل جنسي در ايران تنها بـراي بـاروري نيـست و    دهد كه  نشان مي 

تـوان    اما متأسفانه بـه راحتـي نمـي       . لذت بردن جزء اهداف آن است     
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  ٢٥٨

    كده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهش    

گي در دسـترس  ي يافت كه بـه سـاد  سالمتكارشناسي را در سيستم   
 رفتارهاي جنسي اطالعات كافي داشته و بتواند   مردم بوده و در مورد    

هـاي مـستهجن      به همين دليل بعضي از مردم، برنامـه       . مشاوره دهد 
ها و مـواد توليـد شـده         اي و اينترنت و نيز فيلم       هاي ماهواره   تلويزيون

سـؤالي كـه    . دهنـد   مستهجن ديگر را الگوي رفتاري خـود قـرار مـي          
 گونـه   شود اين است كه اينگونه افراد چه پيـامي را از ايـن    مطرح مي 

دانـيم كـه دانـش        خصوصاً وقتي مي  . ها و تصاوير خواهند گرفت      فيلم
زبان انگليسي در بين مردم خيلي رواج نـدارد و زبـان اصـلي بيـشتر       

د كه  رس  لذا اين طور به نظر مي     . ها نيز انگليسي است     اين گونه برنامه  
. كننـد   بيشتر مردم به برداشت سـطحي از ايـن تـصاوير بـسنده مـي              

شود وجـود   بنابراين خطر سوء برداشت و سوء درك از آنچه ديده مي         
، ]٢٣[داشته و ممکن است منجـر بـه رفتارهـاي پـر خطـر جنـسي            

  .ارتباط نادرست، نارضايتي و خشونت و بيماري شود
 رفتارهـاي خـاص   سفانه تحقيقات كمي در مورد نـوع و شـيوع      أمت

به همـين دليـل از ميـزان شـيوع          . جنسي در ايران انجام شده است     
رفتارهاي ناسالم جنسي و خطراتي كه اين رفتارها بر سالمت جامعه           

نزديكـي پاسـخ مراجعـه       .كنند، اطالع كافي در دست نيست       وارد مي 
دهنـده ايـن    كنندگان و ارائه دهندگان خـدمت ممكـن اسـت نـشان      

ائه كنندگان خدمت، مراجعان خـود را بـه خـوبي           موضوع باشد كه ار   
داشـتند كـه      شناسند، اما از طرف ديگر ارائه كنندگان اظهار مـي           مي

تر از آن هستند كه اينگونـه مـسائل را بـه راحتـي                مراجعان خجالتي 
اعالم كنند و آنها معموالً تصادفاً مشكالت جنسي مراجعه كننـدگان           

كنـد    ديگري را ايجاد مـي    اين موضوع، فرض    . كنند  خود را كشف مي   
كه شايد نزديكي پاسخ مراجعه كنندگان و ارائه كنندگان خدمت بـه          

هـا و   اين دليل باشد كه ارائه كنندگان خود به علت نداشتن آمـوزش          
هاي علمي الزم، در نقـش مراجعـه كننـده وارد مـصاحبه              پس زمينه 

دي توان در واقع در قالب پاسـخ مـردم عـا            اند و پاسخ آنها را مي       شده
دهنـده    هاي بـه دسـت آمـده، نـشان          به هر صورت پاسخ   . قلمداد كرد 

 .اسـت  جنـسي    سـالمت نيازهاي زنان ازدواج كرده ايرانـي در مـورد          
همانطور كه قبالً ذكر شد اين تحقيق بـراي روشـن كـردن نيازهـاي      

 سـالمت آموزشي و يـافتن بهتـرين برنامـه آموزشـي بـراي آمـوزش             
  .وري ايراني طراحي شده بودجنسي زنان ازدواج كرده در سن بار

آنچه ارائه كنندگان خـدمت بيـان كردنـد، بـسيار نزديـك بـه آن                
همه عقيده داشتند كه اگر     . چيزي بود كه توسط مراجعان گفته شد      

زنان، ساختمان دسـتگاه تناسـلي و كـاركرد آن را بـشناسند، لـذت                
بنابراين ما به اين نتيجـه    . بيشتري از روابط جنسي خود خواهند برد      

رسيديم كه آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي و چگـونگي پاسـخ            
هـر دوي ارائـه   . جنسي در انسان بايد جزيي از برنامه آموزشي باشـد        

كنندگان و مراجعان بر روي ناكافي بـودن ارتبـاط بـين زوجـين در               
ه دهنده اين واقعيت بود ك      زمينه امور جنسي تأکيد داشتند كه نشان      

  . بايد در برنامه گنجانده شودصحبت كردنهاي ارتباطي و  مهارت
بر اساس آنچه از صـحبت فـردي مراجعـان و ارائـه كننـدگان بـر                 

رسيد كه جزء جسمي امـور جنـسي جـزء غالـب              آمد، به نظر مي     مي
. ذهن آنها است و كمتر به ابعاد رواني و اجتماعي موضوع توجه دارند       

روانـشناختي و   بنابراين تشريح اجزاء ديگر امور جنسي از جمله جزء          
  .اجتماعي آن از عناوين برنامه آموزشي در نظر گرفته شد

بيشتر مراجعه كنندگان از اين موضوع شاكي بودنـد كـه موضـوع             
ارتباط جنسي به موضوعي خسته كننده و عادي تبديل شده است و            

اين موضوع مـا را بـر آن        . كنند  آنها لذتي از اين مسئله احساس نمي      
هـاي   ي و چگونگي امـور جنـسي را در دوره      داشت كه تغييرات طبيع   

  .مختلف زندگي در برنامه آموزشي بگنجانيم
وجود اين باور در ميان شركت كننـدگان در مطالعـه کـه كـاهش               

ها به معناي كاهش عشق ميـان زوجـين اسـت، مـا را                تعداد نزديكي 
متقاعد كرد كه موضوعي را با عنوان رابطـه ميـان ارتبـاط جنـسي و         

  .جاي دهيمعشق در برنامه 
ارائه كنندگان بيان داشتند كـه آنهـا از پـشتوانه علمـي و تجربـه                
كافي براي ارائه چنين مبحثي برخـوردار نيـستند و از طـرف ديگـر               

دانند چطور بايد چنين موضوع حساسي را با مراجعـه كننـدگان       نمي
بنابراين در برنامـه آموزشـي كـه بـراي ارائـه            . خود در ميان بگذارند   

 ترتيب داده شـد، نحـوه روش تـدريس و چگـونگي        كنندگان خدمت 
برخورد با باورها و عقايد مختلف مردم درمورد امور جنـسي در نظـر              

ها دريافتيم، نيـاز بـه تغييـر          بر اساس آنچه ما از مصاحبه      .گرفته شد 
هـاي مـرتبط بـا امـور جنـسي كـامالً              نگرش زنان در بعـضي حيطـه      

  :ها از قرار زير بودند اين حيطه. محسوس بود
.  امكان صحبت درمورد امور جنـسي و روابـط حـاكم بـا همـسر               -

بعضي از مراجعه كنندگان معتقد بودند كـه همـسران آنهـا بـه آنهـا               
  .گوش نخواهد داد

.  باور اين كه امور جنسي، امري مشترك بين زن و شـوهر اسـت      -
بعضي از شركت كنندگان در مطالعه معتقد بودند كه لـذت بـردن از         

  . به مردان است و زنان حقي در اين مورد ندارندامور جنسي مربوط
 باور اين كه تعداد دفعات نزديكـي، لزومـاً رابطـه مـستقيمي بـا                -

بعضي از زنـان معتقـد بودنـد كـه كـاهش            . عشق ميان زوجين ندارد   
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  ٢٥٩

     همكاران و خسرو رفائي شيرپاك                                                                                                   ...       نيازسنجي آموزش بهداشت جنسي در زنان

تعداد دفعات نزديكي به معني كاهش عمق عشق و صميميت ميـان            
  .زوجين است

رور زمان بـه امـري خـسته         عقيده به اين كه روابط جنسي به م        -
اند كـه   برخي از پاسخ دهندگان گفته. شوند كننده و عادي تبديل مي 

امور جنسي بعد از مدتي كه از ازدواج گذشت به امري عـادي و بـي                
  .شوند لذت تبديل مي

بـه نظـر    .  امكان پيشنهاد شـروع رابطـه جنـسي از طـرف زنـان             -
ا امـري ناپـسند     تعدادي از زنان درخواست رابطه جنسي از طرف آنه        

  .آمد مي
در نهايـت، برخـي شـركت       .  جنـسي  سـالمت  لزوم وجود آمـوزش      -

 جنسي در زنان    سالمتكردند آموزش     كنندگان در مطالعه تصور مي    
  .كمكي به آنان نخواهد كرد

، برنامـه  ]٥[ي دولتـي  سـالمت ساختار نسبتاً مناسب ارائه خـدمات       
 باروري  سالمتراي  هاي ملي ب    ، وجود برنامه  ]٦[عالي تنظيم خانواده    

، درآمد و ثروت نسبتاً باالي ايران نـسبت بـه بـسياري از            ]٧[جوانان  
كشورهاي در حال توسعه كـه منـابع مـالي خـوبي را بـراي اجـراي                 

و همچنـين   ] ٢٤[كنـد      بـاروري فـراهم مـي      سالمتهاي ملي     برنامه
 و ايـن واقعيـت كـه پويـايي          سـالمت نيروي انساني كافي در بخـش       

 در ايران قادر بـه پاسـخدهي بـه نيازهـاي روز             سالم ا قوانين شريعت 
 بـاروري اسـت، راه را بـراي تـدوين           سالمتجامعه از جمله نيازهاي     

 جنــسي كــه مطــابق بــا فرهنــگ، مــذهب و ســالمتبرنامــه جــامع 
  .كنند هاي اجتماعي، باشد هموار مي حساسيت

نتايج بسيار خوبي كه از سنجش برنامه آموزشي كه بر اساس ايـن        
دوين شـده بـود بـه دسـت آمـد نـشان داد كـه حتـي در                   تحقيق تـ  

 زيادي در مورد امور جنسي وجـود دارد         يها  اي كه حساسيت    جامعه
هاي فرهنگي و مذهبي، آموزش چنـين   اي كه پس زمينه     و در جامعه  

دهـد، نيـز      موضوعاتي را امري سخت و گاهي امكان ناپذير جلوه مـي          
هاي مردم طراحـي كـرد و        اي مطابق با نياز و خواسته       توان برنامه   مي

  . نتايج خوبي هم به دست آورد

انتخـاب مكـان مناســب، گـروه هـدف مناســب و همچنـين مــواد      
هـاي فرهنگـي و       آموزشي مناسب و منطبـق بـا نيـاز و پـس زمينـه             

مذهبي گروه هدف، موفقيت برنامه را تا حد زيادي تـضمين خواهـد             
در درجه   .است بهرحال اين مطالعه از كمبودهايي نيز برخوردار         .كرد

اول، ايــن مطالعــه در زنــان صــورت گرفــت و نظــر و عقايــد آنــان را 
سـؤال و تحقيـق از يـك طـرف يـك رابطـه دو            . جستجو كرده است  

يك طرفه به قاضي رفـتن و خوشـحال         «طرفه، مصداق مثل معروف     
اين نوع تحقيـق ممكـن اسـت باعـث برخـي سـوء              . است» برگشتن

ميان زوجـين در يـك رابطـه دو       ها از رابطه      تفاهمات و سوء برداشت   
. در اين مطالعه ما از مردان سؤاالت مشابه را نپرسـيديم          . طرفه گردد 

در  .تواند پرسش پژوهشي براي كارهاي بعـدي باشـد          اين موضوع مي  
درجه بعدي، اين مطالعه يك مطالعه كيفي اسـت و نتـايج آن قابـل               

. نيـست انـد     هـا از آن گرفتـه شـده         اي كه نمونه    تعميم به كل جامعه   
پـسنديدند، مثـل      بعضي مواردي كه زنان در مورد رفتارهايي كه نمي        

ِاعمال خشونت در هنگام ارتبـاط جنـسي        رابطه جنسي غير عادي يا      
گونـه رفتارهـا در ايـران        عنوان كردند، به معني اين نيست كـه ايـن         
  . شود شايع است و يا توسط همه مردم انجام مي

تارها بين زوجين، مطالعـات     براي شناخت ميزان شيوع اينگونه رف     
  .مكمل ديگري مورد نياز است
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بررسي اختالالت شيوع جنسي در زنان مراجعه کننده به مراکـز            -۸
صه مقاالت اولين سـمينار  مجموعه خال. ي ـ درماني شهر بابل سالمت

 بـاروري، پژوهـشکده ابـن سـينا،        سـالمت  جنسي در    سالمتجايگاه  
  ١٣٨٣تهران 

. خديور زاده طلعت، اسماعيلي حبيب اهللا، سر گلزائي محمدرضـا          -۹
تــأثير برنامــه آمــوزش رفتــار جنــسي بــر رضــايت جنــسي زوجــين 

مجموعـه خالصـه    . دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي واحـد آزاد شـهر        
االت اولين کنگره ملي مشکالت جنسي و خانواده، دانشگاه شاهد،          مق

  ١٣٨٢مهر ماه 

رفائي شيرپا ک خسرو، چيني چيان مـريم، هالکـوئي کـوروش،             -۱۰
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