ﺗﻼﻃﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ
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ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ درﺻﺪ زﯾﺎدی از دﻻﯾﻞ ﻃﻼق زوجﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻮﺷﮑﻨﯽ زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از ﺑﯿﺎن آن اﺑﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ آﻣﺎر
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۰۳ﺗﺎ  ۰۵درﺻﺪی ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻃﻼق ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻨﺪازد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮارو ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از راهاﻓﺘﺎدن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در  ۷۱اﺳﺘﺎن
ﮐﺸﻮر در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ اﻣﺴﺎل و اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد  ۰۱ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽِ
اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،اﻟﺒﺮز ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻗﻢ و ﻓﺎرس ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺮور اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۷۱رﺳﯿﺪ .ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﻼق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی  ۰۰۴ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳۶ ،درﺻﺪ از زوﺟﯿﻦ از رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽاﺷﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺎری از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ
آورد.
آرش دوﻟﺖﺷﺎﻫﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮارو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎ و ﺗﺎﺑﻮ ﻗﺮار دارد ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱درﺻﺪ اﺑﺮاز ﺷﻮد .ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد و اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ در ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای
دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﺧﺘﻼﻓﺎت
وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ از ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺧﺮﺟﯽﻧﺪادن و ﻏﯿﺮه ﮔﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در دل اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
دوﻟﺖﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺮوﻧﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﺮا رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد؟
اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﻨﺪوﭼﻮن آﻣﺎری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﯾﻞ رﻓﺖ .ﭼﺮا ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ درﺻﺪ زﯾﺎدی از ﻃﻼق زوﺟﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ؟
ﯾﮏ روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺧﺘﻼﻻت و
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮارو در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در رﺿﺎﯾﺖ زوﺟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد
ازدواج ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽاش ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد ﺑﺪﺧﻠﻖ و ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪهﺷﺪن از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰ ﺗﺼﻌﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽارزش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد.
اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدنِ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن
ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﺎی ﻃﺮح آن ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺮادﮔﯿﺮیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ؛ دﻟﯿﻞ  ۰۳ﺗﺎ  ۰۵درﺻﺪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻣﺎر  ۰۳ﺗﺎ  ۰۵درﺻﺪی اﺧﺘﻼﻻت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده )ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ( دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪای  ۰۳اﻟﯽ  ۰۵درﺻﺪ از اﺧﺘﻼﻻت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از زوﺟﯿﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را در ﻣﺤﻀﺮ دادﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻫﻢ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ روی
ﻃﻼق ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرادوﮐﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮕﻤﺎن روﺑﺮوﯾﯿﻢ؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶِ زﯾﺎدی از ﺣﺮفﻫﺎ
و ﺟﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿِﻤﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮﺗﺎﺑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽاﺷﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮعِ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و
ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای وﺟﻮد دارد.
وی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺴﺘﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻓﺴﺖﻓﻮد ،ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده و ﻧﯿﻤﻪآﻣﺎده ﺣﺎوی ﻣﻮادِ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ درﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﭘﺎرازﯾﺖﻫﺎ روی اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺘﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺶِ ﻋﻤﺪهای از اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از
آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺟﺎیِ ﺧﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدمِ ﻣﺎ آﻣﻮزش درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮﺟﻊ در آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
دارﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮔﺮوهِ ﻫﻢﺳﺎﻻن اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرن.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ رواﺑﻂ اﻓﺮاد از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﭘﻮرن وارد ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺟﻨﺴﯽِ ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ﺟﻨﺴﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده و در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎزار ﻣﮑﺎرهای ﺑﺮای ﻓﺮوشِ اﻧﻮاع
و اﻗﺴﺎم داروﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺠﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﯽ در اﻓﺮاد را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ در اداﻣﻪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :وﺟﻮد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ
ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓﺮاﻧﻬﺎدی اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖدﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش درﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
داده ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ درس ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮه….
اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن داد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﻮﯾﯽﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن در اﯾﻦراﺑﻄﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدمِ ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ درﻣﻮرد اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺐﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎد؛ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺸﺎور ﯾﺎ روانﺷﻨﺎس ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ از درﻣﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ در اﺛﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﺪز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺪز اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؛ درﺑﺎره ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏﻣﺤﻤﺪ در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﻔﺖ :درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺧﻮﺑﯽ در آﯾﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶِ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

