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چکيده
مقدمه
اهميت رفتار جنسي بهعنوان جزئي بنيادين از وجود انسان بر کسي پوشيده نيست .اين رفتار در طيفي سالم
ناسالم قابل بروز است .رفتار سالم جنسي عالوه بر تأمين و ارتقاي سالمت فردي ،منجر به حفظ ،استحکام و
تقويت بنيان خانواده شده و در مقياس وسيعتر ،سالمت جامعه را تضمين مينمايد .تظاهرات اين رفتار عالوه
بر تأثيرپذيري از عوامل زيستي و رواني ،از ساختار فرهنگي اجتماعي و بستر تربيتي فرد نيز متأثر ميگرردد.
اين پژوهش با هدف تبيين رفتار سالم جنسي در بستر فرهنگي اجتماعي جامعه ايران انجام شد.
روششناسي
اين پژوهش در دو فاز  )4کتابخانهاي برا مرروري برر مترون موجرود و  )2کيفري جترت استحصراظ نظررات
متخصصين و خبرگان انجام شد .با توجه به اينکه فاز دوم اين پرژوهش برا اسرتفاده از روح تحقيرف کيفري
صورت گرفت ،لذا روح نمونهگيري مبتني بر هدف و بر اساس رويکرد قضاوتي و تا سطح اشباع دادهها انجام
شد .دادههاي حاصل با استفاده از روح تحليل درونمايهاي منسوب به کالرک و برون آنراليز برا اسرتفاده از
نرمافزار تحليل دادههاي کيفي  Nvivoخواهد شد.
يافتهها
پايگرراه اطالعرراتي  Magiran ،SIDو  IranMedexجسررتجو شررد و برره ترتي ر  431 ،221و  111مقالرره در
حوزههاي زيستي يا پزشکي ،روانشناختي و جامعهشناختي به دست آمد.
ازآنجاييکه هدف اصلي اين پژوهش تبيين رفتار جنسي در بستر فرهنگي اجتماعي جامعه ايران بود ،تمرکرز
اصلي در مرور کتابهاي يافت شده بر رکوردهاي مرتبط با حوزه جامعهشناختي بود.
نتايج نشان ميدهد عليرغم تصور عمومي ،ميزان پژوهشهرا و مقراتت بره چرا رسريده در حروزه مسرائل
جنسي در کشور قابلتوجه است و اين نشاندهنده درک ضرورت پرداختن به اين حوزه از سوي محققرين و
پژوهشگران کشور است .بااينحاظ چند نقد عمده به پژوهشهاي انجامگرفته وارد است ازجمله:
 به کاربردن جابهجاي واژگان تخصصي سکسولوژي در مقاتت که نشأت گرفته از عدم يرا کمبرود اشرراف
محققين به علم آکادميک سکسولوژي است.
 عليرغم اينکه هدف از انجام اين طرح تبيين رفتار سالم جنسي در بستر فرهنگي اجتماعي ايران بود اما
به علت فقدان پژوهشهاي انجامشده با مفتوم و حوزه تخصصي رفتارشناسي جنسي ،مبناي تقسيمبندي
مقاتت اجزاي رفتار به مفتوم عام در نظر گرفته شد.
 فوکوس عمده مقاتت بر زندگي جنسي زوجي بود و مقاتت محدودي بر رفتار جنسي در سراير مقراطع
زندگي انسان (رويکرد اتخاذشده در اين پژوهش  Life course approachاست) پرداخته بودند.

 پارادايم تعداد قابل توجتي از مقاتت زيستي پزشکي بود اين در حالي است که رفترار جنسري را بنرا برر
ماهيت و ريشه اصلياح يعني سکچواليتي که مفتومي همهجانبه و کلي و جامع ( )Holisticاسرت بايرد
چندبعدي و بهصورت زيستي رواني اجتماعي ( )Bio-psycho-socialدر نظر گرفت.
 تعداد مقاتت با نگاه جامعهشناختي در اقليت بوده و پرداختن به اين موضوع سکچواليتي در مفتوم عرام
و رفتار جنسي در مفتوم خاص ايرن پرژوهش از منظرر جامعرهشرناختي و تأثيرپرذيري ايرن مفراهيم از
سازههاي فرهنگي و اجتماعي ضروري به نظر ميرسد.
بحث و نتيجهگيري
مروري بر متون موجود در زمينه سکچواليتي و رفتار جنسري از کشرورمان و نيرز شرواهد تطبيقري از سراير
کشورها نشان ميدهد که صرفنظر از نقش عوامل زيستي و روانشناختي ،آنچه بر چگونگي و حدود و ظتور
رفتار جنسي افراد در هر جامعهاي نقش بسيار تعيينکنندهاي دارنرد ،سراختار و بسرتر فرهنگري و عوامرل و
هنجارهاي اجتماعي آن جامعه هستند.
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