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Abstract
Background and Aims: There are a few studies in Iran on the relationship between health culture,
human papillomavirus, and cervical cancer. In the present study, a pathological investigation was
carried out in health culture focusing on Human Papillomavirus (HPV) diseases.
Materials and Methods: In a cross-sectional study, using mixed method design, 220 patients were
studied. In the qualitative study, the grounded theory was used. Data were collected using in-depth
interviews with 10( 20 men and 10 women) authorities. Finally, the paradigm model was presented.
Results: Knowledge, attitude, and practice of the studied population were evaluated to be at good level
(P = 0.001). Also, women's knowledge was significantly higher than men's (P = 0.04). The existence
of a cultural problem related to the prevention of sexually transmitted diseases was regarded as the
dominant paradigm of the society. Incompatibility of information with growth of children, increasing
age of marriage, decreasing age of puberty, increasing information exchange, increasing population,
increasing migration, changing economic conditions, disruption of parent-child relationship as
causal factors, lack of safe and restrictive approach, failure to achieve a minimum consensus on the
management system, lack of decision-making based on dynamic experties, lack of authority among
clergymen, lack of elites and religious leaders on the issue, lack of awareness of existing capacities
as interventionists, and a spirit of diversity, coping with individual humiliation, lack of awareness,
this problem being a managed project, weakening the spiritual spirit, and the rise of materialism
were the contextual factor, which have resulted in a decrease in STD control based on a program
consistent with the country's culture.
Conclusion: Existence of the cultural problems related to preventing sexually transmitted infections
is the dominant paradigm of the society.
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کاوشی آسیب شناسانه در فرهنگ سالمت با تمرکز بر بیماریهای ناشی از
پاپیلوما ویروس انسانی ()HPV
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چكيده:
سابقه و هدف :مطالعههای محدودی در ایران در خصوص بررسی فرهنگ سالمت در رابطه پاپیلوماویروس انسانی و رسطان دهانه رحم انجام شده است .در این
مطالعه اقدام به کاوشی آسیب شناسانه در فرهنگ سالمت با مترکز بر بیامریهای ناشی از پاپیلوما ویروس انسانی ( )HPVشد.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع مطالعههای ترکیبی بوده که از دو مرحله کمی و کیفی تشکیلشده است .در مرحله کمی در یک مطالعه مقطعی  220نفر
بررسی شدند .در مطالعه کیفی از روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی گراندد تئوری استفاده شد .دادهها با استفاده از مصاحبه عمیق با  20نفر ( 10مرد و  10زن) از
افراد صاحب نظر جمعآوری ش د ودر نهایت مدل پارادایمی از بین مدلهای ارائه شده تعیین شد.
یافتهها :میزان دانش ،نگرش و عملکر د جمعیت بررسی شده در سطح خوب ارزیابی شد( .)=P100.0دانش زنان  8.25±1.5به شکل معناداری باالتر از مردان 7.05±1.7
بود( .)=P40.0وجو د مشکل فرهنگی در رابطه با پیشگیری از بیامریهای مقاربتی به عنوان پارادایم حاکم بر جامعه تلقی شد .عدم تناسب اطالعات با رش د بچهها،
افزایش سن ازدواج ،کاهش سن بلوغ ،افزایش تبادل اطالعات ،افزایش جمعیت ،افزایش مهاجرت ،تغییر رشایط اقتصادی ،گسستگی ارتباط پدر و مادر با فرزندان به عنوان
عوامل علی ،نبود رویکرد مصون و محدود سازی ،نرسیدن به حداقل اجامع برای نظام مدیریت ،عدم تصمیمگیری با کارشناسی پویا ،روبهرو نبون مراجع و روحانیون با
مسئله ،روبهرو نبودن نخبگان و هدایتکنندگان دینی با مسئله ،عدم اطالع از ظرفیتهای موجود به عنوان عوامل مداخلهای و روح حاکم بر تنوع خواهی ،مقابله با
تحقیرهای فردی ،کم آگاهی ،مشکل یک پروژه مدیریت شده است ،تضعیف روحیه معنویت گرایی ،افزایش روحیه مادی گرایی به عنوان عوامل زمینهای مطرح بود که
پیامد آن کاهش کنرتل بیامریهای مقاربتی بر اساس برنامهریزی متناسب و منطبق با فرهنگ حاکم بر کشور است.
نتیجهگیری :وجود مشکل فرهنگی در رابطه با پیشگیری از بیامریهای مقاربتی به عنوان پارادایم حاکم بر جامعه مطرح است.
واژگانكلیدی :عفونت ویروس پاپیلومای انسانی ،سالمت ،گراندد تئوری
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مقدمه
را
پاپیلوما ویروس دارای کوﭼکترین
آلوده میکنند و سبب انواع مختلﻔی از ﺿایعهها اعم از زگیل معمولی تا نئوپالزی و
سرطان گردن رحم میشود و میتواند تومور ایﺠاد کند .پاپیلوما ویروسهای پرخطر
) (High-riskمانند انواع  18-HPVو  16-HPVسبب ایﺠاد سرطان دهانه رحم
میشوند .تخمین زده شد که حدود 29هزار مورد جدید و 275هزارمورد مرگ در سال
 2008براﺛر این ویروس رخ داده و این ویروس توانایی ایﺠاد تومور داشته و شیوع
 DNAویروسی است و سلولهای اپیتلیال

آن به یک مشکل جهانی مبدل شده است) .(1-2سرطان دهانه رحم  99/7درصد
با  HPVهمراهی دارد و تا مراحل پیشرفته بدون عالمت است و همﭽنین متﺄسﻔانه
در مراحل پیشرفته بسیار سخت درمان میشود .بنابراین مهمترین مسئله در کنترل
سرطان دهانه رحم ،ﻏربالگری منظم کلیه خانمهای واجد شرایط است .سرطان دهانه
رحم دومین سرطان شایع در میان زنان جهان است).(3
عﻔونت با  HPVیکی از علل اصلی عﻔونتهای آمیزش جنسی است .سن کم
در نخستین آمیزش ،داشتن آمیزش آزاد با افراد متعدد ،کشیدن سیگار ،از عوامل
تشدیدکننده است .از طرفی با افزایش آگاهی جامعه ،این بیماری قابل پیشگیری
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است Zare .و همکاران در سال  1384با مطالعه تاﺛیر آموزش مساﺋل بهداشت
بلوغ بر آگاهی نگرش و عملکرد دختران  12-14ساله نشان دادند یکی از نیازهای
اساسی بهداشت بلوغ و بلوغ باروری ارتقای سطﺢ دانش و آگاهی جوانان در مورد
ﭼارﭼوب فرهنگی و باورهای مذهبی جامعه است .این سرطان با کاربرد روشهای
پیشگیری نیز میتواند کاهش ﭼشمگیری پیدا کند .یکی از استراتﮋیهای موﺛر
در کنترل بیماری واکسیناسیون و ایمنسازی علیه  HPVقبل از نخستین آمیزش
جنسی است) .(4مطالعهها نشان داد که دانش زنان در خصوص رابطه سرطان دهانه
رحم با  HPVکم است .اما نزدیک به دو سوم از زنان نگرش مﺜبتی در رابطه با انﺠام
واکسیناسیون قبل از  18سال برای پیشگیری از ابتالی کودکان خود داشتند92 .
درصد از افراد بررسی شده اعتقاد داشتند کودکان آنها قبل از ازدواج نیاز به آموزش
دارند) .(5از طرفی آسیب شناسی مسئله با مشاهده عوارض آسیب آﻏاز می شود).)6
در مورد منابع انسانی عوارض آسیب به طرق گوناگونی بروز میکنندکه به آن مساﺋل
رفتاری اتالق میشود و در آسیب شناسی علیت بررسی میشود) .(7از طرف دیگر
الگوواره یا پارادایم ،سرمشﻖ و الگوی مسلط و ﭼارﭼوب فکری و فرهنگی است که
مﺠموعهای از الگوها و نظریهها را برای یک گروه یا یک جامعه شکل دادهاند).(8
هر گروه یا جامعه ،واقعیتهای پیرامون خود را در ﭼارﭼوب الگووارهای که به آن
عادت کرده تحلیل و توصیف میکند) .(9-10در ایران مطالعه های محدودی در
خصوص بررسی رابطه  HPVبا سرطان دهانه رحم انﺠام شده است .با توجه به این
که در بین زنان ایرانی بعد از سرطان سینه ،مری ،معده وکلون ،سرطان دهانه رحم
از سرطانهای کشنده است و شیوعی از  10/3درصد در کل جمعیت بررسی شده
تا  15/6درصد در زنان زیر  25سال گزارش شده است) (11-12و با توجه به این
که این سرطان با انﺠام واکسیناسون قبل از انﺠام نخستین ارتباط جنسی در سنین
باروری قابل پیشگیری است و مطالعهها موید هزینه اﺛر بخشی انﺠام واکسیناسون
به همراه ﻏربالگری سرطان رحم و ادﻏام در سیستم بهداشتی است) .(13همﭽنین
محققان در مطالعههای خود تاکید به پیشگیری با انﺠام فعالیتهای فرهنگی از
قبیل ،آموزش مناسب به نوجوانان قبل از رسیدن به بلوغ جسمی ،آموزش برای
جلوگیری از رفتارهای پر خطرجنسی ،آموزش درروابط قبل از ازدواج ،برنامهریزی
توسط سیاستگذاران فرهنگی و بهداشتی داشته ودرکنارآن واکسیناسیون و ﻏربالگری
را در راستای اقدامهای سازمان بهداشت جهانی قابل انﺠام توسط کارکنان بهداشتی
در کشور دانستهاند .اما این امر نیاز به کاوشی آسیب شناسانه در فرهنﮓ سالمت
داشته که بتواند مدل پارادایمی با تمرکز بر بیماریهای ناشی ازپاپیلوما ویروس
انسانی) (HPVمناسب با جامعه ایرانی -اسالمی اراﺋه کند .در این راستا مطالعهای با
هدف کاوشی آسیب شناسانه در فرهنﮓ سالمت و با تمرکز بر بیماریهای ناشی از
پاپیلوما ویروس انسانی ) (HPVدر سال  1397طراحی و اجرا شد.

پﺲ از تایید اطالعات جمعآوری شد.

پرسشنامه دانش ،نگرش و نظر سنﺠی شامل  45آیتم بود که از طریﻖ مرور
ادبیات تهیه شد .دانش ،نگرش و نظرسنﺠی به ترتیب شامل ) 12آیتم( ) 18آیتم(
و ) 15آیتم( بود).(14
دانش  ،نگرش و عملکرد در مقیاس  5امتیاز ی لیکرت از  1به  5امتیاز داده شد
)کام ً
ال مخالف =  ، 1مخالف =  ، 2خنﺜی =  ، 3موافﻖ =  ، 4به شدت موافﻖ = (5
و امتیاز کل دانش از  12تا  ، 60و نگرش از  18تا  90و عملکرد از 15تا  75بود.
تعریف نمره دانش :زیر  20به عنوان دانش کم  ،بین  20تا  40به عنوان متوسط و
باﻻتر از  40به عنوان خوب تلقی شد.
تعریف نمره نگرش :زیر  30به عنوان نگرش ﺿعیف  ،بین  60 30به طور متوسط
و باﻻتر از  60به عنوان خوب تلقی شد.
تعریف نمره عملکرد :زیر  25به عنوان ﺿعیف  ،بین  50- 25به طور متوسط
و  75-50نمره خوب تلقی شد .پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل اطالعات
مربوط به سن  ،جنﺲ  ،میزان تحصیالت  ،شغل و وﺿعیت تﺄهل بود.
روایی اولیه از طریﻖ روایی محتوا ارزیابی شد .موارد بر اساس پیشنهادهای اصالح
شدند .روایﯽ محتواي کمﯽ با نسبت اعتبار محتوا ) (CVRو شاخﺺ اعتبار محتوا
) (CVIمحاسبه شد.
پایایی مطالعه با استﻔاده از آزمون دوباره آزمون و با استﻔاده از ﺿریب آلﻔای
کرونباخ  ،پایایی ارزیابی شد .سازگاری داخلی مقادیر >%81محاسبه شد که
رﺿایت بخش تلقی شد.
با توجه به شیوع آلودگی به پاپیلوما ویروس انسانی بر اساس مطالعههای انﺠام
شده در کشور ،که  11,6درصد است ،حﺠم نمونهی مورد نیازبا اطمینان 95
درصد ،انحراف استاندارد  0,5و خطای حاشیه  5درصد +/-حﺠم نمونه برابر 216
محاسبه شد که با در نظر گرفتن احتمال ریزش  220نﻔر بررسی شدند.
اطالعات جمعآوری شده در نرم افزار اس پی اس اس نسخه  20وارد و تﺠزیه
تحلیل شد .ﺿریب همبستگی سواﻻت دانش ،نگرش و عملکرد محاسبه و 0/05
>pمعنی دار تلقی شد .تحلیل دادهها توسط تی تست انﺠام شد.
مرحله کیفی :با استﻔاده از مطالعه گراندد تئوری در کل  ،بیست مصاحبه با
افراد صاحب نظر انﺠام شد )میانگین مدت زمان =  45دقیقه(  ،با استﻔاده از یک
راهنمای نیمه ساختار یافته متشکل از سﺆاﻻت باز .همه موارد ﺿبط شده به صورت
کلمه به کلمه به زبان فارسی رونویسی شد .همه موارد با توجه به پاسخ های
شرکت کنندگان و ادبیات مرتبط موجود استخراج شد .پﺲ از جمعآوری دادهها،
تﺠزیه و تحلیل تئوری اساسی بر اساس مراحل زیر انﺠام شد :مرحله اول این
نظریه نخستین خط مصاحبه بود که مﻔاهیم مﻔیدی در شناسایی و رمزگذاری اولیه
)برنامه نویسی آزاد( داشت .قدم بعدی این تئوری بود که در این مرحله مﻔاهیم
به معنای وسیعتر )رمزگذاری محوری( با یکدیگر ترکیب و وصل شدند .مرحله
سوم اجرای ،اصالح و نوشتن تئوریها با هماهنگی با مدلهای نظری کدگذاری
انتخابی بود و در انتها مدل پارادایمی افراد بررسی شده ،استخراج شد.
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مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مطالعههای ترکیبی بوده که از دو مرحله کمی و کیﻔی تشکیلشده
است؛
مرحله مروری :ابتدا با بررسی مروری اطالعات موجود با استﻔاده از کلیدواژههای
فرهنﮓ سالمت و پاپیلوما ویروس انسانی و استﻔاده از عملگرهای بولین ) OR)،یافته ها
نتایج نشان داد درجمعیت بررسی شده  80نﻔر ) 36,4درصد( مرد و  140نﻔر )
 ((ANDو ) (NOپایگاههای اطالعاتی خارجی و داخلی و سایتها و مﺠلههای
علمی معتبر مورد جست وجو قرارگرفته،گزارش شدند .پایگاههای اطالعاتی  63,6درصد( زن بودند .میانگین سن زنان بررسی شده  36,49±7,22سال بود.
استﻔاده شده در این پﮋوهش شامل  PubMed،Scopus ،Ovid ،ProQueﬆ ،میانگین سن مردان بررسی شده  39,7 ±9,05سال بود.
 IRANMEDEX ،MEDLIB ،SID ، ISCو  Web Of Scienceبودند .جدول  .1میزان دانش و نگرش جمعیت بررسی شده در زمینه پاپیلوما ویروس
نتایج حاصله نقد و بررسی شده و نتایج در طراحی ،اجرا و تحلیل نتایج استﻔاده شد .انسانی ) (HPVرا نشان میدهد.
مرحله کمی :در یک مطالعه مقطعی ،اطالعات
جدول  -1می زان گپ عمودی و افقی بر حسب نوع روش قالبگیری
با استﻔاده از پرسشنامه محقﻖ ساخت با الگو بردای
میانگین  ±انحراف معیار
میانگین  ±انحراف معیار
از پرسشنامههای بینالمللی از بین متخصصان
P value
تعداد
تعداد
متغیر ها
سطج خوب
سطج متوسط
موﺿوعی )متخصصان پوست ،عﻔونی ،روانﭙزشکی،
فرهنگی ،زنان و رزیدنتهای زنان ،کارشناسان
0.001
53.0±4.9
196
38.2±1.6
24
دانش
بهداشتی ،و روحانیون( جمعآوری شد .روایی و
0.001
69.6±6.7
176
57.1±2.7
44
نگرش
پایایی پرسشنامه در یک مطالعه آزمایشی تعیین و
0.001
60.5±7.6
174
45.2±4.3
46
عملکرد
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در ارزیابی دانش و نگرش و عملکرد در جمعیت بررسی شده میانگین و انحراف
معیار دانش و نگرش و عملکرد در سطﺢ خوب برآورد شد) .(=p 0,001دانش
زنان  52,8±5,1به شکل معناداری باﻻتر از مردان  50,7±7,1بود).(=0,04P
یافتههای مطالعه کیفی:
برای دستیابی به فرهنﮓ سالمت و اراﺋه مدل پارادایمی با تمرکز بر بیماریهای
ناشی از پاپیلوما ویروس انسانی ) (HPVدر مصاحبههای انﺠام شده سوالهای
زیر مطرح بود.
الف( به نظر شما در راستای پیشگیری از بیماری های مقاربتی خﻸ ﭼه مشکل
فرهنگی احساس میشود؟
"ما یک تربیت جنسی داریم و یک تربیت جنسیتی .
اسالم وآموزههای دینی ما هر دو را به رسمیت شناخته .مختصات ،تﻔاوتها در
زن و مرد پذیرفته شده و در قرآن نیز از زن و مرد مﺠزا صحبت شده است .با
این حال اقتضاﺋات تربیتی این دو با هم متﻔاوت است .نوع ،شیوه و روش تربیت
در پسران و دختران با هم متﻔاوت است ﭼون نقشها و مسئولیتهای آنها در
جامعه متﻔاوت است.
به موﺿوع تربیت جنسی به درستی پرداخته نشده است .از گذشتههای دور هم این
طور بوده است .خانواده ﭼیزهایی را که ﺿروری بود و حتی گﻔتوگو از این جنﺲ
را هم مضر میدانستند و در منابر هم در لﻔافه این مطالب گﻔته میشد و ریشه
بسیاری از اختالفهای خانواده به این دلیل بود.
نسل جدید مواجه شد با فراوانی اطالعات به خاطر توسعه رسانهها که بی محابا
اطالعات را انتقال میدادند.
تربیت در خانوادهها منﻔعل شد و رسانهها فعال شدند .بلوغ جنسی بالﻔعل شد،
بﭽهها در معرض انبوهی از اطالعات قرار گرفتند که اطالعات متناسب با رشد
آن ها نبوده است.
ازدواج که به این مسئله میتوانست بﭙردازد،کمرنﮓ شد .سن ازدواج باﻻ رفت و
سن بلوغ پایین آمد و این فاصله زیاد شد و افراد به شیوههای ﻏیر متعارف متوسل
شدند .در این فضا عوارض بیشتر شد.
بهنظر من عوامل بیماریها خلﻖ نمیشوند بلکه وجود دارند و بروز میکنند به
صورت موتاسیون.
ب( مشکل ﭼگونه حل میشود؟
در عصر اطالعات ،موﺿوعات با فراوانی و انتشار بیشتر بود .مراودات سرعت پیدا
کرد و افزایش جمعیت و مهاجرت به گمنامیها کمک کرد ،کنترل اجتماعی از
بین رفت ،شرایط اقتصادی فرق کرد و دﻻیل بسیار دست به دست هم داد .ما
سیستم یا استراتﮋی را میخواهیم که اگر این معضل از بین نمیرود رشد آن را
کاهش بدهیم

بهداشت و درمان :وقتی آموزش میدهیم پیشگیری از اتﻔاق است .در این
زمینه مشکل دسترسی دارند .ما میخواهیم در کنار دسترسی سالمت هم باشد.
یعنی قوانینی باشد که افرادی که منشﺄ بیماری هستند را جداسازی کند .این
اقدامها باید همسو و متناسب با شرایط سنی ،جنسی ،جغرافیایی و وﺿعیت کشور
باشد.
ما باید اطلسی تهیه کنیم که میزان پراکندگی و رشد این بیماری مشخﺺ باشد.
ما باید جلوتر از این اتﻔاقات باشیم و سراغ علتها برویم.
سهم پدر و مادر در تربیت فرزند کمتر از رسانههاست .دنیای کیﻔی بﭽههایمان را
خوب نتوانستیم بﻔهمیم و آنها به جای دیگر مراجعه کردند.
پدر و مادر ،مدرسه مرجعیت خود را از دست داده ،قدرت همساﻻن و رسانهها در
تربیت بیشتر شده است.
ج( به نظر شما از ﭼه سنی باید در مورد مساﺋل جنسی آموزش داد؟
کار و تولید از ابتدا باید باهم باشد .از زمانی که فرد آموزش پذیر است باید در این
زمینه آموزش ببیند.
ممکن است فرد سه ساله یا هﻔت ساله باشد ،ولی باید کم کم این اطالعات داده
شود.
همان اطلسی که گﻔتم باید ببینیم در کدام مناطﻖ و در ﭼه خانوادهای این مسئله
وجود دارد که باید پیشگیری کرد .گاهی آموزشها متناسب نیست .آموزش،
بهداشت ،درمان ،جداسازی باید در یک بسته اراﺋه شود نه جدا از هم.
بررسی فرهنﮓ سالمت و اراﺋه مدل پارادایمی با تمرکز بر بیماریهای ناشی از
پاپیلوما ویروس انسانی ) (HPVموﺿوع سختی است .با توجه به وﺿعیت ،هم
فرهنﮓ عمومی ما و هم شرایطی که متاسﻔانه یکسری از موﺿوعها تبدیل به
یک موﺿوع سیاسی هم میشود .متاسﻔانه در صورتیکه یک مسئله جامعه است،
بنابراین باید راه حل پیدا کرد بخصوص مسئله هایی که پزشکی هستند.
مساﺋل پزشکی را نمیتوانیم در نظر نگیریم ،نرویم به سمت راه حل ،کنترل،
مدیریت ،رهایش کنیم ،بعد انتظار داشته باشیم رشد نکند .من به سهم خودم از
پرداختن به مشکل تشکر میکنم.
یک مقداری دلیل سرعت رشد ﭼنین امراﺿی در جامعه به نظر اگر خوب تحلیل
کنیم در مواجهه هم نسبت به موﺿوع نگاه جامعتر و دقیﻖتری داشته باشیم.
متاسﻔانه روند جهانی شدن یا جهانیسازی که من هردو را با هم قبول دارم،
یعنی بخشی جهانی شدن بخشی جهانیسازی پروژه است .هردوی اینها ترکیبی
است ..این قضیه بستری را فراهم کرده که اساسا بسیاری از مساﺋلی را که دارد در
جامعه ما سر ریز میشود،جامعه سرعت مناسب پذیرشش را پیدا نکرده ،قابلیتها
در جامعه شکل گرفته که در واقع بتواند در مواجه با این پدیدهها و این مساﺋل بویﮋه
از منظر ارتباطات جنسی خودش را آماده و یک نوع مسئولیت نسبی ایﺠاد کند.
فشار تولید مساﺋل ،محصوﻻتی که میآید و تصویری که از بیرون تولید میشود
در داخل اصال تناسبی با آمادگیها ندارد که دﻻیل مختلﻔی دارد .نامتقارن بودن
بین این وﺿعیتی که درون جامعه ماست ،آمادگیها که هست و این شرایطی که
از بیرون است یک بخشی از آن در کشور ما سیاستگذاریهای مختلف است که
اتﻔاقات میافتد ﭼه در قالب جهانی شدن وﭼه در قالب پروژه جهانی سازی .پﺲ
ما باید بتوانیم جامعهمان را واکسینهکنیم .ﭼه با رویکرد محدود سازی و ﭼه با
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اولین قدم:
خانواده است :اطالعات باعﺚ گسسته شدن ارتباط بین پدر ،مادر و فرزند شد.
پﺲ نیاز داریم دانش خانواده را در این زمینه زیاد کنیم ،اگر خانواده این اطالعات
را به صورت کنترل شده در اختیار فرزندان قرار دهد آنها سراغ دیگر اطالعات
نمیروند.
نظام آموزشی ما باید یک برنامه مدون و مصوب برای تربیت جنسی داشته باشد
تا به دام شبکهها و برنامههای ماهواره نیﻔتیم .برنامه باید متناسب با سن بﭽهها
و اقتضاﺋات کشور باشد .در تربیت جنسی باید از فرهنﮓ بومی ،گروههای مرجع
وظرفیتهای دینی به اندازه استﻔاده کنیم.
اگر بی محابا از یک ابزار استﻔاده شود مﺜال بهشت و جهنم که انتزاعی هم هستند
خیلی استﻔاده شود ،فرزندان رعایت نمیکنند و گوش نمیدهند.
آموزشهای عمومی باید همراستا با آموزش های مدرسه وآموزش صدا وسیما
باشد.
باید دریافت مشخصی از مسئله ،پیامدهای آن ونتایج آن داشته باشیم .قراﺋت
خانواده و نظام آموزشی و نهادها و رسانهها یکسان باشد .اگر یکسان نباشد

ابزارهای متﻔاوتی به کار میگیریم که نتیﺠه مطلوب ندارد .آن طرف با رسانهها
اطالعات تنوع و تسریع می یابد و ما با بروکراسی که با تصمیم گیریهایی که
داریم گرفتار شدیم .اعتیاد به اینترنت هم دوز را افزایش داده؛ یعنی در زمان بیشتر،
تنوع بیشتری را تﺠربه میکنند.
در اعتیاد به ارﺿای نیاز جنسی هم عنصر زمان بیشتر است ،هم تمهید و تنوع و هم
عنصر خشونت ،خشونت انواع مختلف دارد گاهی فرد به خودش یا جامعه صدمه
میزند گاهی هم به جنﺲ موافﻖ یا مخالف یا اشیا یا حیوان .دارد تبدیل میشود
به جنون ،تنها ارﺿای جنسی نیست.
رسانه هایی هم وجود داردکه جوانان را به این کار ترﻏیب می کنند که هم زمان،
هم تنوع و هم خشونت توسعه مییابد .ما با این مشکالت مواجهیم.
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رویکرد مصون سازی که من اعتقاد دارم باید ترکیبی باشد.
.
هنوز جامعه ما به سیاست روشنی در مصونسازی و محدودسازی نرسیده به یک
الگوی جامع نرسیدیم  .ما باید ترکیب سیاستهایمان محدود سازی و مصون
سازی باشد و این که ﭼقدر روش محدود سازی  ،ﭼقدر مصون سازی باشد .در ﭼه

حوزههایی مصون سازی و در ﭼه حوزه هایی محدود سازی باشد و مصونسازی
در حول ﭼه محورهایی باشد.
مﺠموع جاهایی که باید آموزش بدهند ،آگاهیها را باﻻ ببرند ،اینها باید ﭼه
کارهایی انﺠام دهند؟ بنابراین سلیقهای کار میکنیم .پﺲ ما در مدیریت مسئله
دﭼار یک نوع حیرت و سرشکستگی هستیم.
پﺲ در آسیب مسئله اول در شناخت اوﺿاع و احوالمان یک اجماع کلی نداریم.
یعنی در حوزه مدیریت و نخبگان .در بعد مدیریت هم دﭼار مشکل هستیم.
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فرهنگ سالمت و ارائه مدل پارادایمی با تمرکز بر بیماریهای
ناشی از پاپیلوما ویروس انسانی ()HPV
آموزش جنسی و تربیت جنسی با توجه به طبعات آن  ،آسیبهای آن از بحﺚهای
جدی روز جامعه است .عدهای با کج فهمی از معارف دینی آمدند یک تابویی
ساختهاند که به هیﭻ وجه نباید وارد این حوزه شد و باید بعد از ازدواج یا زمان
ازدواج این صحبتها را گﻔت.
در صورتی که هم معارف دینی و هم تﺠربه بشر نشان میدهد در زمان حاﺿر که
عصر حاکمیت رسانهها و شبکههای اجتماعی و فضای مﺠازی است نیاز داریم که
خیلی زودتر از اینها شروع کنیم.
اگر ما مدیریت شده و برنامه ریزی شده ،هوشمندانه ،توسط مشاوران حاذق و
توانمند این کار را شروع کنیم قطعا آسیبش بسیار بسیار کمتر از این است که
بﭽهها از فضای مﺠازی به دنبال پاسخ سوالهای خودشان بگردند یا مﺜال از
دوستانشان اطالعاتی کسب کنند که هزاران بد آموزی دارد .بههمین دلیل در
شورای عالی آموزش و پرورش و در شورای عالی انقالب فرهنگی منشور نامهای
را تنظیم کردیم و اﻻن در دستور کارشورای عالی انقالب فرهنگی است .در این
زمینه ،آسیبها که در این زمینه است؛ آسیبهایی که از طریﻖ مشاوران ،از طریﻖ
هستههای مشاوره و مراکز مشاوره که داریم متاسﻔانه گروه هایی که مبتال به
این آسیب شده اندمحدود به یک قشر خاص نیستند  ،مذهبی ،ﻏیر مذهبی ،فقیر
و ﻏنی ،این طور نیست که شمال شهری ندارد جنوب شهری ندارد .شهری دارد
روستایی ندارد ،مذهبی ندارد ،هم تیپ هستند ،فراوانی متﻔاوت است .ولی در
خانوادههای بسیار مذهبی نیز بﭽههایشان درگیر این قضیه هستند ،خانواده درگیر
هستند.
حال ﭼه میتوان کرد؟
بحﺜی است که می شود به آن پرداخت و بتوان راه حل ایی را اراﺋه کرد.
حال از نظر فرهنگی بخواهیم ﭼه میشود کرد؟ این بیماری را من بخشی از
بیماری فرهنگی جامعه میبینم .ﭼراعده ای آلوده و مبتال میشوند ،من ریشه
اش را در آسیبهای فرهنگی جامعه می دانم .یکی از آسیبهای جدی که قبل
از این که اشارهای کنم عرض کنم که ﭼیزی که از پزشکان یاد گرفتم وقتی
فردی بیماری دارد پایش یا دستش درد میکند عده ای از پزشکان دست یا پا را
بررسی کرده میگویند فیزیوتراپی شود ،عدهای که حاذق ترند میگویند از قلبت
نوار بگیر از کمرت ،می گویم دستم درد میکند شما می گویید از قلبت نوار بگیر
یعنی موﺿع درد در نگاهش با درمان یکی نیست .موﺿوع درد و درمان یکی است
برای آن ها که سطحینگر هستند ولی ممکن است ریشه درد فرق کند .بسیاری
از مساﺋل اجتماعی این اصل را حاکم میبینم ،موﺿع درد ودرمان یکی نیست.
مﺜال بحﺚ حﺠاب ،بی حﺠابی ،بد حﺠابی درمان این نیست که روسری بﭽهها را با
فشار بگذاری ،فشار بسیار و الزام این کارها آخرین نقطه است .ﭼرا اینﺠوری شد؟
ریشهاش جای دیگر است .تاهل نشود مشکل حل نمیشود.
در بحﺚ بیماری های مقاربتی و بیماریهای جنسی من ریشه را در این میدانم
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پس قدم اول این است که:
هر مسئلهای را در هر
در این ﻻیه یک اتﻔاقی بیﻔتد و به یک اجماعی
کشوری اگر بخواهد به صورت ملی مدیریت شود حداقل اجماع را ﻻزم داده
ﭼون تصمیمگیریهای کالن باید در آن اتﻔاق بیﻔتد .من فکر میکنم که بخشی
از فرآیند کار باید در ﻻیههای مدیریتی اتﻔاق بیﻔتد؛ یعنی تصمیمگیریهای
آگاهسازی مسیری را برود که آنﺠا را به تصمیم برساند .باید به الگوهای آموزشی
برسیم ولی اگر در نظام تصمیمگیری و مدیریتی به این تصمیمات نرسیده باشیم و
اجماعی پشت سر آن نباشد این آموزش عملی نمیشود.
هدفگیری بخشی از مسیر باید این باشد که نظام مدیریت را به تصمیم برساند.
بخشی قبل از نظام مدیریت نظام کارشناسی است .نظام کارشناسی ما خیلی پویا
و فعال پیش نرفته است .اگر مساﺋلی در نظام مدیریت به تصمیمهایی نرسیده
بخشی از خدمت در نظام آموزشی اکمل کارهای کارشناسی شکل نگرفته است یا
اتﻔاق نیﻔتاده ،قدرت اﻏنا را نتوانسته تولید کند یا قدرت اﻏناعش را باﻻ ببرد .بعضی
وقتها اصل حرف منطقی است ولی ﭼگونگی انتقال از منطﻖ برتری برخوردار
نیست .قدرت اﻏنا الزاما به معنی حﻖ بودن مطلب نیست .یک حرفی میتواند
نادرست باشد و در قالب یک قدرت اﻏنا باﻻیی اتﻔاق بیﻔتد ،قدرت اﻏنا باﻻیی تولید
شود و تصمیمی هم روی آن گرفته شود ،ولی بعد از مدتی معلوم شود آن تصمیم
ﻏلط باشد .الزامی نیست.
بخشی از کار باید اینﺠا اتﻔاق بیﻔتد.
بخش سوم کار در فضای آموزشی،آگاهسازی و انگیزه بخشی است.
در جامعه ،مخاطب قطعا بخشی از مسئله آموزش است .یکی از مهمترین ابزارها و
روشها برای این که مدیریت شود ،جامعه مخاطب و باﻻتر از جامعه مخاطب که
جامعه هدف است جامعهای است که پیرامون این مشکل است.
اگر کسی در خانوادهای درگیر ﭼنین بیماریهایی شود اطرافیان برای این موﺿوع
کمک کار باشند.
الف( نکته اول مسئله آگاه سازی ،به معنی اعم آن که آموزش بخشی از آن است.
روشهای دیگری از آگاه سازی است که الزاما در قالب آموزش مصطلﺢ است.
کالس برگزار شود .در معنای آگاه سازی در این قبیل بحﺚها ،جامعه ما نسبت
به آگاهسازی عمومی حساسیتش باﻻست و بهزودی تبدیل به موﺿوعات سیاسی
میشود .علت آن این است که جامعه ما نسبت به یک سری مساﺋل حریم هایی
را قاﺋل است .یکسری از مﻔاهیم در دایرههای خاصی باید به آن پرداخته شود..
اگر این موانع نباشد به راحتی میتوان با رسانهها به آن پرداخت .جامعه مطلع شود
ابزارهای مصونیت سازی را با خود دارد.
ب( در محیطهای محدودتر در جامعه مخاطب یا در معرض خطر ،دﭼار خطر
هستند یا آنهایی که قطب زنی نیروی انتقال دهنده به این جوامع هستند.
مﺜال در مدارس دخترانه ای که در معرض خطرند باید به همین مدارس برویم
روش هایی به صورت مستقیم یا جزوه است یا پک های دی وی دی بدهیم،
که هرکدام مالحظاتی دارد .جامعهای که درگیر است ،خانوادههایی که فرزندان
یا اطرافیانشان در معرض خطر هستند ،در قالب نشست های اختصاصی .موانع
روانی را از این فیلترها رد کنیم.
ج( بخش دیگری از کار ،مراجع و روحانیون است که باید در معرض این موﺿوع
برسیم.

قرار گیرند .خیلی از آنها در معرض قرار نمیگیرند .ﭼون سرنوشت جامعه مهم
است ،بنابراین مهم است که صورتبندی مسئله انﺠام شود .نخبگان و هدایت
کننده دینی باید درگیر موﺿوع شوند تا روند رشد مسئله  ،بخشی از حساسیتها در
ﻻیهها و حوزههای کارشناسی را تسهیل کنند.
نوع آموزش ﭼهگونه و ﭼه میزان باشد.
آلودگی در کدام مناطﻖ است ،شناخت مناطﻖ ،بر اساس موارد گﻔته شده شیوه
آموزشی و محتوی آموزشی متﻔاوت خواهد بود.
د( ظرفیتهایی وجود دارد که باید این ظرفیتها را برای کنترل به کمک پروژه
آورد  ،نگاه هدف گذاری و کنترل است .افراد را بر اساس مسئولیتها و رسالتها
آگاه سازیم .شناخت ظرفیتها مهم است .افرادی را در معرض آموزش قرار دهیم.
برای بخشی از جوانان خطرها را بگوییم .ﻻزم نیست عدهای از جوانانرا بیهوده
حساس کنیم.بعضی از جوانان را باید همراه سازی کرد.حساسیتهایی که وجود
دارد عده ای را به جای کمک مقابل پروژه قرار میدهد.در بعضی از گروهها اگر
مطلب از زبان روحانیون گﻔته شود ،موﺛرتر است.
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که ﭼرا آدمها آلوده به این قضیه میشوند.
دﻻیل آلودگی به شرح زیر است.
روح حاکم بر تنوعخواهی است .زمان ما ،تمدن جدید و تمدن تنوع خواه است.
هرروز تنوع خواهی را در ما گسترش میدهد .به گونههای مختلف از موبایل ساده
گرفته هر روز مدل جدید میآید که مصرف شما را باﻻببرد .مصرف جدید یعنی
تنوع خواهی .اگر در  20سال پیش با یک نوع موبایل روبهرو بودی ،اﻻن با صد نوع
مختلف روبهرو هستی .تلویزیون میخواهی بخری ،ماشین بخری ،لباس بخری،

بحث و نتیجهگیری
نتایج در بخش کمی مطالعه نشان داد در ارزیابی دانش و نگرش و عملکرد در
زنان و مردان بررسی شده میانگین و انحراف معیار دانش نگرش و عملکرد
د ر سطﺢ خوب برآورد شد .
میزان دانش افراد در رابطه با  HPVو ارتباط آن با سرطان دهانه رحم در
مطالعه  Farzanehو همکاران کم بود .نگرش افراد در باره لزوم افزایش
آموزش در این زمینه تقریبا باﻻ بود)  Klug .(15و همکاران با بررسی دانش
در مورد عﻔونت با پاپیلوما ویروس انسانی )یک مطالعه سیستماتیک( نشان
دادند دانش جامعه درباره عﻔونت  HPVﺿعیف بود .پیشنهاد شد که افزایش
آگاهی کودکان از سنین کم با برنامه های آموزشی پیشگیری از بیماری ها
از مدارس با حمایت رسانهها ،متخصصان موﺿوعی و سازمانهای ذیربط
انﺠام شود ) .(16
درصد باﻻیی از افراد بررسی شده موافﻖ تاﺛیر تغییر نگرش فرهنگی برای
لزوم انﺠام واکسیناسیون در کاهش بیماریهای مقاربتی بودند .همﭽنین
موافﻖ آموزش جامعه د ر رابطه با فواید و مضرات واکسیناسیون بود ند .
 Kamalikhahو همکاران با بررسی موانع آموزش بهداشت باروری در
مدارس در سال  1393نشان دادند ،دانشآموزان بزرگترین مانع سر راه
آموزش را رسوم فرهنگـﯽ و مخالﻔتهاي اطرافیان عنوان کردند و ذکر کردند
کـه بیشـترین مخالﻔـت بـا آموزش روابـط جنسـﯽ و مسـاﺋل زناشـویﯽ
انﺠام مـﯽگیـرد و حتـﯽ عنـوان کردند که نبایـد اجـازه دهـیم خـانواده
در مـورد ارایـه آمـوزش مطلـع گردنـد .مطالعه نشان داد مربـﯽ بهداشـت
نقشمـوﺛری در زمینـه آمـوزش رســمﯽ موﺿــوعات بهداشـت بــاروري
در مــدارس داشت .تاکیــد مشــارکت کنندگان بر بهرهگیري از آموزههاي
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قاشﻖ ﭼنگال بخری یعنی همه ﭼیز را شما متنوع میبینی ،این تنوع به مصرف
برمیگردد و دامن میزند به آن تا اقتصاد بﭽرخد همه این ها میشود فرهنﮓ.
ﭼکار میشود کرد؟
ریشه دیگر را من در تحقیر آدمها می بینم که انسانها وقتی تحقیر میشوند
دنبال یک نشاط و شادابی میگردندخودشان را نﺠات دهند .شادابی و نشاط را در
این ﭼیزها میبینند .به مواد مخدر رجوع میکنند ﭼرا؟ ﭼون آرامش میگیرند .به
مشروبات الکلی رجوع میکنند ﭼرا؟ ﭼون آرامش میگیرند یعنی لذت و شادابی را
در این کارها جستو.جو میکنند .این از نظر فرهنگی عاملی است که می خواهد
خالص شود از فشار زندگی ،از تحقیری که شده ،از سختی هایی که در زندگی با
آنها روبهروست و نمیتواند تحمل کند و میخواهد راه مﻔری پیدا کند و لذت ببرد
از بدن خودش .این تعریف ﻏلطی است از لذت بردن و لذت جویی.
عامل سوم میتواند کم آگاهی به عوارض این قضیه باشد .خیلی کسانی که
آگاهی دارند آلوده به این قضیه هستند .مﺜال حﺠاب این طور نیست که ندانند این
جور بده ،آن که میداند این طور میپوشد همین خانم در حرم یا مشهد میرود
این طور نمی پوشد .اینها نشان میدهد که در کشور ما یک عامل ﭼهارم هم
میتوان اﺿافه کرد.
این کار یک پروژه مدیریت شده است .بستری ایﺠاد میکند برای این که نسلی
را از آن پویایی و تالش باز دارد .تبعات تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی یک
برنامهریزی و پروژه است .مدیر دارد ،کارمی کند ،عکﺲ تولید میکند ،فیلم تولید
میکند که طبیعی باشد در جامعه ما.
پنﺠمین و آخرین مورد که میتوان درصدر هم آن را قرار داد ،تضعیف روحیه
معنویت گرایی و افزایش روحیه مادی گرایی و دنیا گرایی است .این از آن
ریشههای قضیه است وقتی شما آخرت ،معنویت در ذهن من کمتر شد همه شد
دنیا ،باید از دنیا لذت ببری ،از هر طریقی ،به هر قیمتی ،به هرگونهای .این لذت
گرایی وقتی اخالق هم در جامعه نباشد حد و مرز نمیشناسد ،حریم خصوصی
یا ﻏیر خصوصی)ازدواج سﻔید( .اینها ایراد از ریشههاست .که دامن میزند و
حتما شما گزارشهایی از آسیبها دارید .کاری که ما در آموزش و پرورش برای
کودکان ونوجوانان انﺠام میدهیم ،تنها آسیب از سوی افراد بیگانه نیست ،بلکه
گاهی در خانوادهها اتﻔاق می افتد ،به دلیل این که آموزش وجود ندارد و بﭽهها
تربیت جنسی نشدهاند بدنشان را به کسی نشان ندهند ،اجازه ندهند هرکﺲ به
بدنشان دست بزند.
حال ﭼکار باید کرد؟
همان طور که عﻔاف و حﺠاب را دقیﻖتر بگویم عﻔاف رامحصول دینداری
میدانم ،تﺠلی دینداری میدانم ،سالمت روانی هم یک بخشش تﺠلی دینداری
است .البته جامعه خودمان که جامعهای دینمدار است بنابراین معتقدم در تربیت
دینی بﭽههایمان آگاهانه و هوشیارانه کار کنیم.
تربیت دینی ﭼند الزام دارد.
تحکم در آن نباشد ،واژهای که بهکار میبرم در سند تحولی به آن اشاره شده ،ما
به عنوان پدر ،مادر ،مربی مدرسه باید زمینه تربیت پذیری بﭽهها را فراهم کنیم
نه تربیتشان کنیم .بهجای تربیت کردن که یک تحکم درون آن است ،و فرزند را
منﻔعل میکند و ما را به عنوان پدر و مادر و مربی مسئول میکند به جای تربیت
کردن به تربیت شدن بیندیشیم .آن کﺲ که باید بﭙذیرد بﭽهها هستند بنابراین
ما باید زمینه تربیت پذیری و تربیت شدن را فراهم کنیم .ما موانع را باید برطرف
کنیم اگراینﭽنین باشد او)منظور فرزند( باید انتخاب کند .برای این که او انتخاب
کند باید آگاهی و شناخت داشته باشد .لذا یک بعدش این که معرفت بﭽهها را باﻻ

ببریم ،در همین حوزه تربیت جنسی را زیاد کنیم .استدﻻلی که من میکنم باید از
دبستان شروع کنیم وآموزش بدهیم.
اول باید دین داری عقالنی ،انتخابی و آگاهانه باشد .خیلی از خانوادههای مذهبی
خیلی تحکمی هستند و خیلی به احکام دین بیشتر از معارف دین و مﻔاهیم دینی
تاکید میکنند .اگر شما در دانشگاه دیده باشید خیلی از بﭽههایی که از خانواده
مذهبی میآیند یک مقدار فضای آزاد که می بینند فرد دیگری می شوند ﭼه
دخترﭼه پسر ،دختر ﭼادرش را در میآورد ،پسر باورش را.
بحﺚ تحقیر بﭽهها روی کرامت نﻔﺲ و عزت نﻔﺲ بﭽههایمان ،باید میدان
داد به آنها بﭽه ها تحقیر نشوند ،حقارت از یه جایی سر بزند .بشود آلودگی های
اجتماعی .باید یک مقدار بﭽهها را با شخصیت بار آورد .بﭽههایی که با شخصیت
بار میآیند معموﻻ وارد این پدیدهها نمیشوند و یا اگر شدند خیلی خیلی اندك
هستند.
به اقتضای شرایط سنی مخاطبان ﭼه کودکان و نوجوانان من تﺠربهام در این
سنین است .بحﺚ خدا را در ذهن بﭽه ها یک مقدار پر رنﮓ تر کنیم .بﭽهها
مهارت بیشتر ،آموزش ﻻزم را ببینند .با توجه به شرایطشان سازماندهی کنیم ﭼه
در قالب آموزشهای مکتوب مﺜل کتاب های درسی ،ﭼه آموزشهای تصویری
مﺜل اپلیکیشنها آموزش دهیم.
خطرات را دنبال کنیم ،خطراتی که وجود دارد.
در بحﺚ خطرات ،خطر فضای مﺠازی را مطرح کنیم که بد آموزی فضای مﺠازی
است.
فضای مﺠازی را مدیریت کنیم .بخش اعظم بد آموزیهای ما از آن فضای مﺠازی
است .شما اطالع دارید که کمتر کشوری مﺜل کشور ماست حتی کشورهایی که
مهد دموکراتیک هستند این قدر فضای باز مﺠازی ندارند .خودشان در مدارس
مهار میکنند 70-80 .درصد در مدارس سیستم فیلترینﮓ دارند .مافیلتر میکنیم،
همه فیلترشکن داریم .مدیریت کردن فضای مﺠازی ﭼه در بخش نرمافزاری و ﭼه
در سخت افزاری هر دو باید صورت گیرد.
با توجه به موارد فوق مدل پارادایمی در جدول شماره  2اراﺋه شده است.
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جدول  -2مدل پارادیمی بر اساس نظر افرا د صاحب نظر کشور
Condition

Core category

شرایط

طبقه محوری

Strategies

پیامدها

راهبردها

Intervening
Condition

نبو د رویکرد مصون و محدود سازینرسیدن به حداقل اجماع برای نظاممدیریت
عدم تصمیم گیری با کارشناسی پویاروبرو نبون مراجع و روحانیون بامسئله
روبرو نبودن نخبگان و هدایتکنندگان دینی با مسئله
-عدم اطالع از ظرفیت های موجود

همراستاشدن آموزش مدارس با صدا وسیماجدا سازی افراد مبتال از دیگرانتهیه اطلسی برای تعیین میزان پراکندگی مشکل تحقیﻖ در خصوص تعین علت مشکلکمک گرفتن از ظرفیت های موجود
 انﺠام به موقع آموزش آگاه سازی افراد بر اساس مسئولیت ها و رسالت ها -همراه سازی نوجوانان برای پیشگیری از بیماری

Contextual
Condition

روح حاکم بر تنوع خواهیمقابله با تحقیرهای فردیکم آگاهی
این مشکل یک پروژه مدیریت شدهاست
 تضعیف روحیه معنویت گرایی-افزایش روحیه مادی گرایی
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