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مقدمه
امروزه این اجماع وجود دارد که کیفیت زندگی جنسی با میزان رضایتمندی و سطح کیفیت عمومی از زندگی
ارتباط در هم تنیدهای دارد به گونهای که پایین بودن میزان کیفیت زندگی جنسی میتواند تابلویی از وضعیت
سالمت و کیفیت عمومی زندگی افراد در جامعه باشد [ .]5-9کیفیت زندگی جنسی محصول رفتار جنسی است
که این رفتار می تواند در یک طیف سالم-ناسالم بروز نماید .اهمیت رفتار جنسی سالم از چند زاویه قابل تامل و
حائز اهمیت است؛ اولین زاویه ،نقش بسزای این بعد از زندگی در حفظ ،استحکام و تقویت بنیان خانواده است.
اهمیت نظام خانواده بر کسی پوشیده نیست؛ خانواده اولین کانونی است که فرد در آن قرار گرفته و رشد مییابد،
از اینرو دارای جایگاه شایان توجهی است [ .]4اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده
است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها میتواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد .خانواده پایه
گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد
در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد .عواملی چون شخصیت و به ویژه سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی اعضای
خانواده هم بر روابط بین فردی و هم بر سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی و از همه مهمتر ابعاد مختلف آینده
فرزند خانواده از جمله تحصیلی ،اقتصادی ،سازگاری اجتماعی و فرهنگی و تشکیل خانواده او تاثیر بسزایی دارد.
انحرافات ،عدم سالمت روانی و مشکالت اقتصادی و اجتماعی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد،
جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند .افراد پرورش یافته در خانواده
وارد اجتماع میشوند و ویژگیهای سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع میکنند [.]5
از این لحاظ سالمت یک جامعه به سالمت خانوادههای آن وابسته است .خانواده مهمترین کانونی تلقی میگردد
که جامعه از آن تغذیه میکند .به این ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود میپذیرد با توشهای که از
خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار میدهد .چنین تأثیراتی عالوه بر مسائل
پیرامونی جزئی بر مسائل کالن اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند .به این ترتیب به نظر
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میرسد که اصالح یک جامعه ،پیشرفت و ترقی آن از جنبههای مختلف متأثر از اصالح خانواده ،توجه افراد به
اهمیت خانواده و آموزش آنهاست .خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است ،مبنا و پایه هر
اجتماع بزرگ تلقی میگردد .افراد سالم جامعه ،افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانوادههای سالم
بیرون آمدهاند و افراد ناسالم پرورش یافته خانوادههای ناسالم هستند [ .]4با توجه به اهمیت نظام خانواده،
چارچوب شکلگیری ،چگونگی حفظ و پایداری این نظام از ضروریات و اولویتهای هر جامعه میباشد .عوامل
متعددی در تقویت و استحکام بنیان خانواده نقش دارند که کیفیت زندگی جنسی زوج یکی از آن موارد میباشد
[ .]6همانگونه که گفته شد ،کیفیت زندگی جنسی محصول رفتار جنسی است .اگر چنانچه رفتار جنسی در
محدوده سالم بروز نماید رضایتمندی جنسی را به دنبال خواهد داشت [ .]7رضایتمندی جنسی عمدتاً از وقوع
مشکل/اختالل در رابطه جنسی تاثیر می پذیرد .عموماً اختالل در عملکرد جنسی تشخیص داده نمیشود و از
اینرو درمان نشده باقی مانده؛ این شرایط بر سطح کیفیت زندگی تاثیر سو داشته و در نهایت احتمال بروز برخی
از آشفتگیها و اختالالت با منشا سایکوپاتولوژیک را افزایش می دهد[ .]9،3لذا بروز مشکالت و اختالالت جنسی
و تاثیر بالقوه منفی آنها بر میزان رضایتمندی جنسی ،رضایت زناشویی ،رضایت عمومی و نهایتاً سطح کیفیت
زندگی زوجین یک فرضیه قابل بررسی در این راستا میباشد [ .]3،9نتایج مطالعات بر نقش بالقوه رضایتمندی
جنسی به عنوان عامل پیشگویی کننده در موفقیت زندگی زناشویی تاکید میورزد .در همین راستا ،یک مطالعه
نشان دهنده پایین بودن میزان رضایتمندی از زندگی جنسی در متقاضیان طالق بود .در مطالعه دیگری عدم
ارضای غریزه جنسی زوج یکی از عوامل عدم سازگاری زناشویی گزارش شد [ .]3نتایج یک مطالعه دیگر نیز
نشان دهنده ارتباط میان خودکارآمدی جنسی زوج و رضایت زناشویی بود [ .]51دامنه تبعات مشکالت و
اختالالت جنسی تنها به خانواده محدود نشده و عالوه بر از هم گسستن کانون خانواده و بروز طالق ،وقوع جرائم،
تجاوزات جنسی و افزایش بروز بیماریهای روانی در جمیعت عمومی از جمله تبعات اجتماعی آن میباشد [.]55
مبتنی بر آمار های جهانی ،میزان طالق از سال  5371تا اوایل دهه هشتاد درجهان به اوج خود رسید به طوری
که نرخ خام طالق در آمریکا از  3/3در سال 5361به  5/3در سال  5331رسید و سپس بعد از اوایل  5331در
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سال  3113به  9/5کاهش یافته اما همچنان یکی از محتمل ترین رویداد ها در چرخه وقایع حیاتی است ].[53
بررسی پدیده طالق در ایران نیز روند افزایشی را نشان می دهد .درصد خانوار برحسب جنس سرپرست خانوار
حاکی از این است که جمعیت زنان سرپرست خانوار از سال  5965تا  5931از  7درصد به  53درصد افزایش
یافته است و این نسبت گویای افزایش نرخ طالق و تک سرپرستی شدن نهاد خانواده است .بر اساس آخرین
سرشماری نفوس درسال  ،5931تعداد بیهمسران زن بر اثر طالق در کشور بین جمعیت باالی ده ساله دو برابر
مردان و  4/5درصد است .ایران در حال حاضر رتبه چهارم میزان طالق در جهان را داراست به طوری که در سال
 3113از هر چهار ازدواج در تهران یکی به طالق انجامیده است ].[59
عالوه بر ضرورت استحکام خانواده ،افزایش قابل مالحظه شیوع بیماریهای منتقله از راه جنسی و ایدز موضوع
دیگری است که بر اهمیت پرداختن به رفتارهای جنسی سالم میافزاید .بر اساس گزارش جهانی  UNAIDSدر
سال جاری ،موارد جدید ابتال به ویروس  HIVدر دو منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در مقایسه با سال
 3115دو برابر رشد داشته است .کشور ما نیز که یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه است از این قانون مستثنی
نمیباشد .اگرچه آمار دقیق منتشره از میزان مبتالیان به این ویروس در کشور موجود نمیباشد اما به اذعان
مسئولین ذی ربط ،خطر شروع موج سوم همهگیری ایدز یکی از خطرات بسیار جدی و تهدید کننده سالمت در
کشور میباشد .ویژگی اصلی این موج ،تغییر آماری مشاهده شده در گزارشات حاصل از ثبت موارد جدید
مبتالیان به  HIVاز اعتیاد تزریقی به رفتارهای پرخطر جنسی و درگیری بیشتر گروه سنی جوان میباشد [.]54
البته این معضل منحصر به جوانانی که رفتارهای پرخطر جنسی را در دوران تجرد خود تجربه مینمایند،
نمیباشد بلکه در مواردی که نیازها و حقوق جنسی زوجین در چارچوب خانواده تامین نگردد و روابط خارج از
چارچوب ازدواج برقرار شود نیز بسیار محتمل خواهد بود و آسیب پذیری بیشتر کانون خانواده را به دنبال خواهد
داشت .از اینرو ،خطرات و تبعات ناشی از ابتال به ایدز صرفا به تحمیل هزینههای هنگفت درمانی به سیستم
بهداشتی-درمانی محدود نیست بلکه همانند تبعات ناشی از وقوع اختالالت عملکرد جنسی یک تهدید جدی
برای بنیان خانواده و در نهایت سالمت جامعه خواهد بود.
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با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث سالمت جنسی در مفهوم عام و رفتار جنسی سالم که متغیر اصلی
در این تحقیق می باشد لذا این پژوهش با هدف تبیین رفتار جنسی سالم در بستر فرهنگی-اجتماعی جامعه
ایران و به روش مروری کتابخانه ای انجام شد.

روش کار
در این بررسی کتابخانه ای ،مروری بر منابع موجود به شرح ذیل انجام شد.
استراتژی جستجوی مقاالت فارسی
مقاالت فارسی از پایگاه اطالعاتی  SID, Magiran and IranMedexمورد بررسی قرار گرفتند.
 استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی SIDمقاالت جستجو شده در این پایگاه در آغاز انجام این پژوهش و در بازه زمانی هفته آبان ماه  5934انجام شد .از
آنجایی که در این پایگاه اطالعاتی بهترین روش جستجو از نظربه حداقل رساندن ریزش نتایج جستجو ،استفاده
از یک کلید واژه می باشد ،لذا با استفاده از کلید واژه "جنسی" جستجوی اولیه انجام شد .کلید واژه های
مترادف نظیر "جماع"" ،همخوابگی" و "نزدیکی" نیز برای جستجو به کار برده شد اما مقاله ای با این کلمات
کلیدی یافت نشد .در نتیجه ،تعداد  574مقاله در این مرحله به دست آمد .مطالعه اولیه عنوان و چکیده مقاالت
نشان داد که  941مقاله در حوزه مسائل جنسی انسانی و  394مقاله موجود در این پایگاه اطالعاتی در حوزه
حیوانی و نباتی است .در مرحله بعدی  941مقاله مرتبط با حوزه مسائل جنسی در انسان مورد مطالعه دقیق تر
قرارگرفته و مقاالت بر اساس موضوع و پارادایم علمی دسته بندی شدند.
 -استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی Magiran
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مقاالت این پایگاه به دنبال تکمیل فاز مطالعاتی این فاز از پژوهش و پس از ارائه گزارش اولیه و به درخواست
داور محترم طرح مورد جستجو قرار گرفت .این جستجوی تکمیلی تا پایان اردیبهشت ماه  5935به طول
انجامید .استراتژی جستجو همانند جستجو در پایگاه اطالعاتی  SIDبود.
 استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی Iranmedexمقاالت این پایگاه به دنبال تکمیل فاز مطالعاتی این فاز از پژوهش و پس از ارائه گزارش اولیه و به درخواست
داور محترم طرح مورد جستجو قرار گرفت .این جستجوی تکمیلی تا پایان اردیبهشت ماه  5935به طول
انجامید .استراتژی جستجو همانند جستجو در پایگاه اطالعاتی  SIDبود.
استراتژی جستجوی مقاالت انگلیسی
مقاالت انگلیسی نیز در همان بازه زمانی جستجو مقاال فارسی ،هفته اول آبان ماه  ،5934مورد جستجو قرار
گرفت.
 استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی PubMed/Medlineجستجوی مقاالت در پایگاه اطالعاتی  PubMed/Medlineدر آغاز انجام این پژوهش و در بازه زمانی هفته
آبان ماه  5934انجام شد .برای جستجوی مقاالت از کلید واژه های "Sexual knowledge", "sexual
attitude", "sexual practice", "sexual performance"," sexual function", "sexual
" dysfunction", "sexual satisfaction, sexual behaviorاستفاده شد.
 استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی Scopusجستجوی مقاالت در پایگاه اطالعاتی  Scopusبه دنبال تکمیل فاز مطالعاتی پژوهش و پس از ارائه گزارش
اولیه و به درخواست داور محترم طرح انجام شد که تا  31می  ( 3155اردیبهشت ماه )  5935به طول انجامید.
برای جستجوی مقاالت در این پایگاه نیز از همان کلید واژه های جستجو در پایگاه اطالعاتی
 PubMed/Medlineاستفاده شد.
 استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی Science Direct6

جستجوی مقاالت در پایگاه اطالعاتی  Science Directبه دنبال تکمیل فاز مطالعاتی پژوهش و پس از ارائه
گزارش اولیه و به درخواست داور محترم طرح انجام شد که تا  31می ( 3155اردیبهشت ماه )  5935به طول
انجامید .برای جستجوی مقاالت در این پایگاه نیز از همان کلید واژه های جستجو در پایگاه اطالعاتی
 PubMed/Medlineاستفاده شد.
 استراتژی جستجو در پایگاه اطالعاتی ProQuestجستجوی مقاالت در پایگاه اطالعاتی  Proquestبه دنبال تکمیل فاز مطالعاتی و پس از ارائه گزارش اولیه و به
درخواست داور محترم طرح انجام شد که که تا  31می ( 3155اردیبهشت ماه )  5935به طول انجامید .برای
جستجوی مقاالت در این پایگاه نیز از همان کلید واژه های جستجو در پایگاه اطالعاتی PubMed/Medline
استفاده شد.
 استراتژی جستجوی کتابهابرای جستجوی کتابهای مرتبط با موضوع پژوهش به پایگاه اطالع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی رجوع شد و کتابهای موجود و مرتبط با تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج جستجو در این
پایگاه نشان دهنده  3343از  3359754رکورد موجود با کلید واژه جنسی بود .همچنین  55عنوان کتاب با کلید
واژه "آمیزش جنسی" و  3عنوان کتاب با کلید واژه "همبستری" یافت شد که این کتابها با روش دسته بندی بر
حسب عنوان با نتایج جستجو با کلید واژه "جنسی" همپوشانی داشتند .برای تکمیل جستجو در پایگاه اطالع
رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی از کلید واژه های مترادف جنسی دیگر نظیر "جماع" و
"نزدیکی" نیز استفاده شد که رکورد مرتبطی یافت نشد .دسته بندی موضوعی کتابها بر اساس همان الگوی
تحلیل مقاالت انجام شد.

نتایج
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نتایج حاصل از بررسی مقاالت فارسی
نتایج حاصل از دسته بندی موضوعی مقاالت فارسی به دست آمده از پایگاه اطالعاتی  SIDمنجر به شکل گیری
سه دسته اصلی از مقاالت در حیطه های بررسی دانش جنسی ،نگرش جنسی و عملکرد یا رفتار جنسی شد .از
نظر پارادایم علمی نیز مقاالت مورد دسته بندی قرار گرفتند که در مجموع  553مقاله در دسته زیستی یا
پزشکی قرار گرفتند .این مقاالت عمدتاً به بررسی عملکرد  /اختالل عملکرد جنسی از منظر زیستی یا پزشکی
پرداخته بودند 75 .مقاله از مجموع مقاالت یافت شده در دسته روانشناختی قرار گرفتند که محور عمده آنها
رضایت جنسی بود .این در حالی است که فقط  95مقاله در دسته بندی جامعه شناختی قرار گرفتند که این
مقاالت از زوایای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،و حقوقی به بررسی مسائل جنسی پرداخته بودند .در مجموع
از  941مقاله اولیه یافت شده 334 ،مقاله در این دسته بندی قرار گرفتند .مقاالت بررسی شده در فایل پیوست
شماره  5با همه جزییات از جمله مشخصات کامل مقاله به صورت نام نویسنده اول ،سال چاپ مقاله ،عنوان
مقاله ،نوع مطالعه ،محل انجام مطالعه ،حجم نمونه و گروه هدف و نیز مختصری از نتایج پژوهش قابل مشاهده
است.
دسته بندی موضوعی مقاالت فارسی به دست آمده از دو پایگاه اطالعاتی  Magiran and IranMedexنیز
طبق دسته بندی موضوعی مقاالت از پایگاه اطالعاتی  SIDانجام شد .در مجموع از پایگاه اطالعاتی Magiran
 51مقاله در حوزه زیستی یا پزشکی 511 ،مقاله در حوزه روانشناختی و  41مقاله در حوزه جامعه شناختی یافت
شد .تعداد مقاالت یافت شده از پایگاه اطالعاتی  IranMedexنیز در حوزه زیستی یا پزشکی  311مقاله ،در
حوزه روانشناختی  551مقاله و در حوزه جامعه شناختی  51مقاله بود .تقسیم بندی مقاالت با توجه به کلید واژه
های اختصاصی دانش جنسی ،نگرش جنسی ،عملکرد جنسی ،رفتار جنسی ،رضایتمندی جنسی و
اختالل/اختالل عملکرد جنسی در پایگاه اطالعاتی  Magiranبه ترتیب نشان دهنده  3 ،9 ،31 ،5 ،6و 41
مقاله و در پایگاه اطالعاتی  IranMedexبه ترتیب نشان دهنده  6 ،55 ،511 ،51 ،9و  51مقاله بود.
نتایج حاصل از بررسی مقاالت انگلیسی
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همانند مقاالت فارسی ،دسته بندی موضوعی مقاالت انگلیسی یافت شده نیز در سه حیطه زیستی یا پزشکی،
روانشناخی ،و جامعه شناختی انجام شد که در مجموع  43مقاله در دسته زیستی یا پزشکی 51 ،مقاله در حوزه
روانشناختی ،و  5مقاله در حوزه جامعه شناختی قرار گرفت که دسته بندی این مقاالت بر اساس واژگان کلیدی
نشان داد  39مقاله با کلید واژه  39 ،sexual functionمقاله با کلید واژه  9 ,sexual dysfunctionمقاله
با کلید واژه  9 ,sexual satisfactionمقاله با کلید واژه  5 ،behavior sexualمقاله با کلید واژه sexual
 5 ،attitudeمقاله با کلید واژه  sexual knowledgeیافت شد .با کلید واژه های  sexual practiceو
 sexual performanceمقاله ای یافت نشد.
یافته های حاصل از دسته بندی مقاالت بررسی شده در پایگاه اطالعاتی  Scopusنشان دهنده  71مقاله در
حوزه زیستی یا پزشکی 53 ،مقاله در حوزه روانشناختی و  5مقاله در حوزه جامعه شناختی بود .دسته بندی این
مقاالت بر اساس واژگان کلیدی نشان داد  99مقاله با کلید واژه  56 ،sexual functionمقاله با کلید واژه
 53,sexual dysfunctionمقاله با کلید واژه  54 ,sexual satisfactionمقاله با کلید واژه behavior
 sexualو  5مقاله با کلید واژه  sexual knowledgeیافت شد .با کلید واژه های ،sexual attitude
 sexual practiceو  sexual performanceمقاله ای یافت نشد.
مقاالت به دست آمده از پایگاه اطالعاتی Science Directنشان دهنده همپوشانی مقاالت با دو پایگاه
اطالعاتی قبلی بوده و فقط یک مقاله غیر تکراری که آنهم در حوزه زیستی-پزشکی و با کلید واژه اختصاصی
 sexual functionبود ،به دست آمد.
بررسی پایگاه اطالعاتی  ProQuestبیانگر کتابها ،پایان نامه ها و تزهای موجود در حوزه سکچوالیتی بود که
مستندی از کشور ما در این پایگاه یافت نشد .ضمن اینکه مقاله ای بر اساس کلید واژه های مدنظر در این
پژوهش نیز در این پایگاه اطالعاتی یافت نشد.
نتایج حاصل از بررسی کتابها
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از آنجایی که هدف اصلی این پژوهش تبیین رفتار جنسی در بستر فرهنگی-اجتماعی جامعه ایران بود ،تمرکز
اصلی در مرور کتابهای یافت شده بر رکوردهای مرتبط با حوزه جامعه شناختی بود .همانگونه که انتظار می رفت
عمده کتابهای یافت شده در حیطه پزشکی و سپس حیطه روانشناختی بود .کتابهای با دسته بندی در حیطه
جامعه شناسی در اقلیت بودند.
محورهای اصلی و عمده در دسته بندی موضوعی کتابها در حیطه زیستی-پزشکی شامل موارد ذیل بود:
 بهداشت جنسی ناتوانی جنسی مشکالت و اختالالت جنسی دانستنی های جنسی پاسخ به سواالت جنسیمحورهای اصلی و عمده در دسته بندی موضوعی کتابهای یافت شده در حیطه روانشناختی شامل موارد ذیل
بود:
 تفاوتهای جنسیتی مهارتهای زناشویی مهارتهای جنسی مهارتهای برقراری ارتباط موثرمحورهای اصلی و عمده در دسته بندی موضوعی کتابهای یافت شده در حیطه جامعه شناختی شامل موارد ذیل
بود:
 تربیت جنسی از منظر دین مبین اسالم آموزش جنسی از منظر دین مبین اسالم کنترل غریزه جنسی از منظر دین مبین اسالم11

 عفاف و مهارت کنترل غریزه جنسی از منظر دین مبین اسالم ازدواج از منظر دین مبین اسالم معیارهای همسرگزینی از منظر دین مبین اسالم آداب همبستری و آمیزش از منظر دین مبین اسالم آداب انعقاد نطفه از منظر دین مبین اسالم اخالق همسران از منظر دین مبین اسالم اخالق جنسی از منظر دین مبین اسالم آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی تربیت جنسی آسیبشناسی مسایل جنسی و ضرورت آموزشهای اجتماعی پیشگیرانهبا توجه به نتایج به دست آمده ،می توان گفت علی رغم تصور عمومی ،میزان پژوهش ها و مقاالت به چاپ
رسیده در حوزه مسائل جنسی در کشور قابل توجه می باشد و این نشان دهنده درک ضرورت پرداختن به این
حوزه از سوی محققین و پژوهشگران کشور می باشد .با این حال چند نقد عمده به پژوهش های انجام گرفته
وارد می باشد از جمله؛
 به کار برده شدن جابجای واژگان تخصصی سکسولوژی در مقاالت که نشات گرفته از عدم یا کمبود اشراف
محققین به علم آکادمیک سکسولوژی می باشد.
 علی رغم اینکه هدف از انجام این طرح تبیین رفتار سالم جنسی در بستر فرهنگی-اجتماعی ایران بود اما به
علت فقدان پژوهش های انجام شده با مفهوم و حوزه تخصصی رفتارشناسی جنسی ،مبنای تقسیم بندی
مقاالت اجزای رفتار به مفهوم عام در نظر گرفته شد.
 فوکوس عمده مقاالت بر زندگی جنسی زوجی بود و مقاالت محدودی بر رفتار جنسی در سایر مقاطع
زندگی انسان (رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش  Life course approachمی باشد) پرداخته بودند.
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 پارادایم تعداد قابل توجهی از مقاالت زیستی-پزشکی بود این در حالی است که رفتار جنسی را بنا بر ماهیت
و ریشه اصلی اش یعنی سکچوالیتی که مفهومی همه جابنه و کلی و جامع ( )Holisticاست باید چند
بعدی و به صورت زیستی-روانی-اجتماعی ( )Bio-psycho-socialدر نظر گرفت.
 تعداد مقاالت با نگاه جامعه شناختی در اقلیت بوده و پرداختن به این موضوع سکچوالیتی در مفهوم عام و
رفتار جنسی در مفهوم خاص این پژوهش از منظر جامعه شناختی و تاثیرپذیری این مفاهیم از سازه های
فرهنگی و اجتماعی ضروری به نظر می رسد.
پر واضح است که رویکرد تالیفات داخلی در حوزه سکچوالیتی در جامعه ما نیز از همان روند علمی در دنیا
تبعبت کند و از اینرو رجوع به فهرست موضوعی تالیفات حوزه زیستی-پزشکی یافت شده نشان داد که عمدتاً
مسائل جسمی و بیولوژیک حوزه جنسی مورد مداقه قرار گرفته است .بررسی فهرست موضوعی تالیفات حوزه
روانشناختی نیز بر همین الگو استوار بود و همانطور که انتظار می رفت تفاوتهای جنسیتی از دیدگاه روانشناختی
و همچنین اصول مهارتهای ارتباطی مورد تاکید اینگونه تالیفات بود .لکن بررسی تالیفات در حوزه جامعه
شناختی نشان داد -علی رغم معدودیت تعداد تالیفات این حوزه در مقایسه با دو حوزه زیستی-پزشکی و
روانشناختی -حیطه موضوعی نسبتاً وسیعی از سوی نویسندگان در این حیطه مورد پوشش قرار گرفته است .به
عبارت دیگر ،مروری بر تالیفات جامعه شناختی موجود در پایگاه اطالع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی نشان داد که نگاه غالب مولفین این حوزه نگاه دینی به حیطه سکچوالیتی است و از اینرو،
حیطه های متعدد و تقریباً همه جانبه ای نسبت به مسائل جنسی از منظر دین مبین اسالم از سوی مولفین این
حوزه به رشته تحریر درآمده است .بررسی دقیق تر فهرست موضوعی تالیفات موجود همانطور که در قسمت قبل
به صورت تیتروار اشاره شده است نشان داد مسائل جنسی همانند سایر مسائل فردی و اجتماعی در دین اسالم
مورد اهمیت ویژه ای می باشد و در تعالیم کامل ترین دین الهی به بعد جنسی انسان از همان ابتدای تولد تا
سالهای بزرگسالی توجه ویژه ای شده است .غریزه جنسی همانند سایر غرایز طبیعی انسان به صورت فطری
تعریف شده است و ارضای صحیح این غریزه فرد را در مسیر تعالی و شکوفایی معنوی قرار داده و بالعکس خارج
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شدن این غریزه از حدود انسانی می تواند عالوه بر خدشه دار کردن کرامت انسانی بر سایر ابعاد زندگی نیز تاثیر
مخربی داشته باشد .کنکاش بیشتر در منابع یافت شده نشان داد دین مبین اسالم برای ظهور و مدیریت ابعاد
مختلف این غریزه در انسان در همه مقاطع مختلف سنی دارای برنامه و دستور العمل پیشنهادی است .به عبارت
دیگر ،رویکرد دین مبین اسالم در رشد و پرورش غریزه جنسی و تکوین بعد جنسی انسان مبتنی بر چرخه
زندگی ( )life span approachمی باشد که کامالً با رویکرد طراحی و اجرای این پژوهش همخوانی و تطابق
دارد چرا که هدف اسالم ،تربیت انسان کامل است و این انسان جز در سایه تامین متعادل نیازهای جسمی و
روانی اش به ظهور نخواهد رسید .لذا هدف نهایی از تربیت جنسی در اسالم نیز همانند سایر اهداف متعالی این
دین الهی ،دستیابی به کماالت شایسته انسانی و تقرب الهی است .فراهم کردن بستر مناسب برای رشد سالم
جنسی ،شناخت و انتظار درست از هویت جنسی خود ،ارضای صحیح و بهنجار غریزه جنسی ،پیشگیری از
انحرافات جنسی و ایجاد زمینه پاکدامنی در جامعه و آماده سازی دختران و پسران برای تشکیل زندگی سالم
خانوادگی از مهمترین و اصلی ترین محورهای مورد بحث در کتابهای یافت شده در حوزه سکچوالیتی از منظر
دین مبین اسالم بود .نکته قابل تامل در این بررسی متون این است که در دین مبین اسالم برای رشد و تکامل
جنسی در هر مقطعی از زندگی انسان دستور العمل و اصول کلی مشخص است .کتاب اصول ،مبانی و روشهای
تربیت جنسی از منظر قرآن و حدیث دکتر علی نقی فقیهی نمونه ای از تالیفات نسبتاً جامع در این زمینه است
[ .]55در این تالیف ،تربیت جنسی از منظر دین مبین اسالم و با استفاده و از آیات شریف قرآن و نیز احادیث
ائمه اطهار ،از همان دوران طفولیت تا دوران نوجوانی ،دوران جوانی و پس از ازدواج با تشریح شیوه های آموزش
و تربیت جنسی و ارائه چارچوب رفتار جنسی سالم مورد تحقیق و واکاوی نسبتاً دقیقی قرار گرفته است .شیوه
های تربیت جنسی در این تالیف به دو مقطع زمانی کلی پیش از ازدواج و پس از ازدواج تقسیم شده است .در
بازه زمانی پیش از ازدواج که دوران کودکی ،نوجوانی و تجرد جوانی را شامل می شود آموزش نقش جنسیتی و
پرورش هویت جنسیتی کودکان با تاکید بر پیشگیری از ایجاد زمینه های تحریک جنسی و پاسخ به پرسشهای
مربوط به حوزه سکچوالیتی کودکان ،آموزش دوران بلوغ و اعمال اصول تربیتی در راستای تعدیل و تکوین
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تحوالت نوجوانی ،انواع شیوه های کنترل تحریکات جنسی و الگودهی عملی والدین با هدف نهادینه کردن
فضایل اخالقی و سرانجام تداوم کنترل غریزه جنسی با پیشه کردن عفت ،حیا و پاکدامنی تا زمان ازدواج مورد
تاکید قرار گرفته است .تربیت جنسی در بازه زمانی ازدواج و پس از آن مشتمل بر اصول و معیارهای صحیح
انتخاب همسر و ازدواج ،ارتقای شناختی همسران از جمله شناخت و احترام به حقوق جنسی متقابل و شرایط
ارتباط جنسی از جمله شرابط زمانی ،مکانی و روانی زوجین و همچنین خود فرآیند رابطه جنسی می باشد
[ .]55علی رغم وجود چنین دیدگاه روشن بینانه ای در زمینه تربیت و آموزش جنسی در دین مبین اسالم،
فقدان آموزش به موقع و کافی در امور جنسی از جمله دغدغههای اصلی جامعه ما به ویژه زنان و دختران در هر
مقطع سنی می باشد [ .]56علی رغم وجود این باور که آموزش جنسی ممکن است افراد را به برقراری و تجربه
رابطه جنسی تشویق نماید ،نتایج مطالعات نشان میدهد که فقدان آموزش جنسی صحیح نه تنها از برقراری این
روابط پیشگیری نکرده بلکه به دنبال استفاده از منابع آموزشی نامناسب نظیر سایتهای اینترنتی و فیلمهای
پورنوگرافی ،باور و نگرش جنسی غلط در افراد شکل گرفته و تثبیت میشود [ .]57این در حالی است که اگر
آموزش در زمان و با محتوای مناسب ارائه گردد عالوه بر پیشگیری از پیامدهای منفی نظیر بروز حاملگی
ناخواسته ،ابتال به بیماریهای مقاربتی ،سو استفاده و خشونت جنسی با نتایج مثبتی در سطح روابط بین فردی
مانند ارتقای کیفیت روابط جنسی و دستیابی به سطح حداکثری از رضایتمندی جنسی همراه خواهد بود [.]53
آنچه در این میان قابل تامل است نگاه خانواده و جامعه به مسائل جنسی است .باورهای غلط ،عدم آگاهی و عدم
مهارت کافی والدین برای طرح این موضوعات با فرزندان در هر رده و مقطع سنی یکی از مهمترین چالشهای
آموزشی جامعه ایران است [ .]53از سویی ،جامعه نیز با فقدان استراتژی واضح در این زمینه به وسعت چالش
موجود افزوده است [ .]31این چالش خانواده را در مقیاس کوچک به اتخاذ رویکرد محافظهکارانه و جامعه را در
مقیاس بزرگ به برخورد انفعالی با امور جنسی واداشته است [ .]31تبعات این نوع تدابیر وقتی خود را نشان
میدهد که فرد پس از ازدواج در موقعیت واقعی بروز رفتار جنسی قرار گرفته و دچار سردرگمی و ابهام میگردد.
این در حالی است که انتظارات شرعی نظیر تمکین خاص نیز از بعد از ازدواج به موقعیت توصیف شده اضافه
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میگردد و زنان در چنین وضعیت پیچیدهای تجارب منفی را از رابطه زناشویی درک میکنند که این امر بر
روابط بعدی و نیز کیفیت عمومی زندگی ایشان تاثیر بسزایی خواهد داشت [ .]31نتایج حاصل از یک مطالعه در
زمینه نیازسنجی بهداشت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر تهران حاکی از فقدان
منابع آموزش جنسی معتبر و روی آوردن افراد به محصوالت ماهوارهای و پورنوگرافیک اینترنتی جهت تامین
نیازهای آموزش جنسی خویش بود که تاییدی بر یافتههای ما در زمینه فقدان آموزش رسمی جنسی و
بهرهمندی از آموزش جنسی غیر رسمی میباشد [ .]35مطالعه مروری دیگری در حوزه نوجوانان ایرانی به
شناسایی چالشهای فقدان آموزش جنسی ،جامعه و مسائل نوجوانان ،پیامدهای رفتار جنسی در نوجوانان و
اعتقادات مذهبی و مسائل جنسی منجر گردید [ .]53همچنین یک مطالعه دیگر مهمترین دالیل آموزش جنسی
به دختران نوجوان را فقدان دانش و نگرش صحیح جنسی ،بد آموزی ،وجود منابع نادرست آگاهی جنسی،
تحوالت فرهنگی-اجتماعی ،افزایش معضالت سالمت جنسی در نوجوانان بیان میکند و بر ضرورت این امر
تاکیدمیورزد [ .]33نتایج مطالعه دیگری در زمینه محتوای مناسب برای تربیت جنسی نوجوانان نیز نشان داد
والدین ،معلمین و دانش آموزان بر ضرورت این نوع آموزش توافق داشته و از دیدگاه ایشان روش برتر جهت
آموزش جنسی ،سخنرانی از طریق متخصصین مربوطه میباشد که این ترجیح نشان دهنده عدم تمایل اولیا و
مربیان مدرسه جهت پذیرش مسئولیت مستقیم آموزش جنسی به نوجوانان میباشد [ .]39در واقع عموم والدین
به گفتگو و آموزش مستقیم به فرزندان خویش در مسائل جنسی تمایل چندانی نداشته و ترجیح میدهند این
نقش توسط شخص سومی ایفا گردد [ .]39یکی از دالیل این عدم تمایل را میتوان بافت فرهنگی حاکم بر
مسائل جنسی در جامعه و نیز نحوه تربیت پذیری جنسی خود والدین دانست .این در حالی است که رویکرد
پیشین تربیت پذیری جنسی در ایران که رویکرد مبتنی بر اختفا و سکوت بوده است بنا به شرایط زمانی کنونی
و گسترش ارتباطات و تکنولوژی چندان کارآمد نیست و لذا امروزه نیاز به نقش فعالتر والدین در این زمینه
بیشتر احساس میشود [.]39
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از آنجایی که هدف از این پژوهش ،رسیدن به درک صحیح و تعریف مورد توافقی از رفتار سالم جنسی به ویژه
در چارچوب فرهنگی-اجتماعی جامعه ایران بود لذا متون موجود یافت شده از این منظر نیز مورد بررسی قرار
گرفتند که نتیجه آن در ذیل آمده است؛
 تعریف رفتار جنسی سالم از منظر زیستی-پزشکی و روانشناختیبه طور کلی برای رفتار جنسی در دو حوزه سکسولوژی با پارادایم زیستی-پزشکی و روانشناختی نشان داد چهار
تعریف ذیل موجود است [:]35،34
 -5رفتار جنسی رفتاری است که تبیین کننده نقش جنسیتی است .به عبارت دیگر به آن دسته از رفتارهایی که
زنانگی یا مردانگی را نشان می دهند (طرز لباس پوشیدن و  )...رفتار جنسی گفته می شود.
 -3رفتار جنسی رفتاری است که منجر به ایجاد پاسخ جنسی در بدن فرد یا شریک جنسی او می شود.
 -9رفتار جنسی رفتاری است که تبیین کننده باروری است و فرزندآوری پیامد آن خواهد بود.
 -4رفتار جنسی به مثابه غریزه زندگی است.
از میان تعاریف فوق ،تعریف دوم یعنی رفتار جنسی رفتاری است که منجر به ایجاد پاسخ جنسی در بدن فرد یا
شریک جنسی او می شود ،به عنوان تعریف مورد توافق می باشد .به عبارت دیگر رفتاری که منجر به ایجاد یکی
یا بیش از یکی از مراحل سیکل پاسخ جنسی که شامل تمایل ،برانگیختگی ،کفه یا تثبیت ،ارگاسم و فرونشینی
در فرد یا شریک جنسی اش شود ،به عنوان رفتار جنسی در نظر گرفته می شود .بالتبع این تعریف از منظر
زیستی -بیولوژی و نیز روانشناختی ،رفتار جنسی سالم به رفتاری گفته می شود که سیکل پاسخ جنسی بدون
هیچ اختاللی تجربه گردد [ .]36،35چنانچه یکی یا بیش از یکی مراحل سیکل پاسخ جنسی دچار اختالل گردد
از آن به اختالل جنسی تعبیر می شود .همچنین اختالل در هویت جنسیتی و جنسی و همچنین رفتارهای
نابهنجار جنسی که در قالب رفتارهای پارافیلیک یا نابهنجاری های جنسی از آن در ادامه تعبیر شده است بر
اساس  DSM-5به عنوان آخرین و جدیدترین تقسیم بندی اختالالت روانپزشکی موجود که از سوی انجمن
روانپزشکان آمریکا در سال  3159ارائه گردید به عنوان اختالالت جنسی در نظر گرفته می شود [.]37،36
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الف) اختالالت جنسی ()Sexual Dysfunction
 اختالل میل جنسی ،اختالل نعوظ ،اختالل ارگاسم ،انزال زودرس و انزال تاخیر یافته در مردان
 اختالل میل  /برانگیختگی جنسی ،اختالل ارگاسم ،اختالل دخول  /درد تناسلی-لگنی در زنان
 اختالال جنسی ناشی از مصرف الکل ،داروها و مواد مخدر
 اختالالت جنسی ناشی از بیماری های طبی عمومی
 اختالالت جنسی طبقه بندی نشده
ب) مالل جنسیتی ()Gender Dysphoria
 مالل جنسیتی در کودکان
 مالل جنسیتی در بزرگساالن
 مالل جنسیتی طبقه بندی نشده
ج) نابهنجاری های جنسی ()Paraphilic disodrer
 اختالل تماشاگری
 اختالل عورت نمایی
 اختالل مالش دوستی
 اختالل مازوخیسم جنسی
 اختالل سادیسم جنسی
 اختالل بچه بازی
 اختالل یادگارپرستی
 اختالل مبدل پوشی
 -تعریف رفتار جنسی سالم از منظر جامعه شناختی
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تاملی در تالیفات موجود در زمینه رفتار جنسی از منظر جامعه شناختی در کشورمان نشان می دهد که گفتمان
غالب در این حوزه گفتمان دینی است .به عبارت دیگر در میان همه ابعاد جامعه شناختی رفتار جنسی ،آنچه که
بیش از همه در متون موجود داخلی خودنمایی می کند گفتمان دینی در زمینه رفتار جنسی است این درحال
است که مستندات در سایر ابعاد جامعه شناختی اعم از هنجارهای فرهنگی و شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه از
جمله ساختار سیاسی و اقتصادی در این زمینه بسیار معدود بود .مروری بر گفتمان دینی حاکم بر رفتار جنسی
در کشور ما نشان می دهد که تامین توام با اعتدال غریزه جنسی از منظر دین مبین اسالم صرفاً در قالب ازدواج
و با گرایش به جنس مخالف (هتروسکچوالیتی) مورد تایید می باشد [ ]33،33و لذا رفتار جنسی سالم از منظر
دین اسالم رفتاری است که در چارچوب ازدواج و با پیوند یک زن و یک مرد و با هدف غایی رسیدن به آرامش و
سکینه [ ]95،91همانگونه که خداوند در آیه  35سوره روم به آن اشاره می کند "وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ
أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ  /و از نشانههاى او این
است که از جنس خودتان همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد
آرى در این نعمت براى مردمى که مىاندیشند قطعا نشانههایى است" ،به ظهور برسد [ .]93بنابراین تظاهرات
رفتاری که به صورت خودارضایی ،همجنس گرایی ،همجنس بازی و روابط جنسی آزاد و بدون چارچوب از منظر
دین مبین اسالم نه تنها مورد پذیرش نیست بلکه به عنوان رفتار جنسی ناسالم و نابهنجار نیز تعبیر می شود
[.]55
اگر گفتمان دینی فوق را به عنوان تنها پیش فرض موجود در حوزه جامعه شناختی در کشورمان بپذیریم آنگاه
می توان نتیجه گرفت که رفتار جنسی سالم رفتاری است که در چارچوب ارزشهای انسانی و حفظ کرامت
انسانی و مقتضی با سن فرد بروز یابد .با این حال بر اساس مستندات موجود ،بروز عینی رفتار جنسی در جامعه
ما منوط به وقوع ازدواج با فرد غیر هم جنس (هتروسکچوال) بوده که تنها مسیر شرعی و مورد پذیرش جهت
تامین نیاز های جنسی در جامعه ما می باشد.
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عالوه بر ارائه تعریف مورد توافق از رفتارسالم جنسی که از مروری بر متون حاصل گردید ،در این پژوهش سعی
شد تا طیفی از رفتارهای سالم جنسی در مقاطع مختلف سنی در انسان نیز تبیین گردد .بر این اساس نتایج زیر
به دست آمد:
 رفتار سالم جنسی در دوران کودکی :نظاهرات جنسی طبیعی در انسان از دوران کودکی شروع می شود و بهصورت خودتحریکی از سنین  3سالگی قابل مشاهده است .اینگونه تظاهرات ،نشانه ای از تکامل جنسی و
عالمتی از سالمت جنسی کودک می باشد .رفتار جنسی سالم و طبیعی در کودکان به رفتاری گفته می شود که
قابل انتظار ،اکتشافی ،خود به خود و نامنظم بروز کرده و بدون ترس و عصبانیت و اضطراب شدید باشد.
همچنین اگر این رفتار در ارتباط با کودک دیگری مشاهده شد با توافق طرفین صورت گرفته باشد و کودک دوم
از نظر سنی و تکاملی با کودک اول مشابه باشد [ .]99از دیگر معیارهای تظاهرات سالم جنسی در کودکان،
همسویی رفتار جنسی مشاهده شده با هویت جنسیتی و جنسی کودک می باشد [.]99
 رفتار سالم جنسی در دوران نوجوانی :همزمان با آغاز بلوغ و فعال شدن محور عصبی-هورمونی در بدن یکنوجوان ،عالوه بر بروز صفات ثانویه ،تظاهرات رفتار جنسی نیز قابل ردیابی است .به عنوان مثال تجریه wet
 dreamیا رویای خیس و نعوظ صبحگاهی از جمله تظاهرات رفتار جنسی در نوجوانان پسر می باشد که به
دلیل رفلکسی بودن این نوع رفتار ،نشانه خوبی از سالمت جنسی ایشان می باشد .در متون علمی سکسولوژی
تجربه خودارضایی در دوره نوجوانی چه در دختران نوجوان و چه در پسران نوجوان امری طبیعی معرفی شده
است [ .]99از دیگر معیارهای تظاهرات سالم جنسی در کودکان ،همسویی رفتار جنسی مشاهده شده با هویت
جنسیتی و جنسی کودک می باشد [.]99
 رفتار سالم جنسی در دوران بزرگسالی :در این مقطع از زندگی انسان ،به رفتار جنسی سالم اطالق می گرددکه سیکل پاسخ جنسی بدون هیچ اختاللی تجربه گردد [ .]36،35چنانچه یکی یا بیش از یکی مراحل سیکل
پاسخ جنسی دچار اختالل شود از آن به اختالل جنسی تعبیر می شود .همچنین اختالل در هویت جنسیتی و
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جنسی و همچنین رفتارهای نابهنجار جنسی که در قالب رفتارهای پارافیلیک یا نابهنجاری های جنسی از آن در
ادامه تعبیر شده است ،به عنوان اختالالت جنسی در نظر گرفته می شود [.]37،36
اگر چه لیست فوق بر مبنای متون علمی موجود ارائه شده است اما چالش عمده ای که در این میان به چشم
می خورد ایجاد تعارض در پذیرش طبف رفتار سالم جنسی فوق از زاویه جامعه شناختی می باشد .به عبارت
دیگر ،اینکه چه رفتاری از نظر جنسی سالم تلقی شود عالوه بر ابعاد زیستی ،به هنجارهای فرهنگی و بستر
جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند نیز بستگی دارد به عنوان مثال تجربه خودارضایی در دوره نوجوانی و یا
در دوره جوانی تا قبل از ازدواج اگر چه از نظر علمی طبیعی در نظر گرفته می شود اما این نوع رفتار جنسی در
جامعه ما نکوهیده و مورد نهی می باشد .بنابراین تبیین لیست رفتارهای سالم جنسی در جامعه ایران از زاویه
جامعه شناختی و مبتنی بر بستر فرهنگی-اجتماعی کشور باید به صورت اختصاصی صورت پذیرد.
در این پژوهش عالوه بر بررسی متون موجود از کشورمان به بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورها نیز پرداخته
شد .در مطالعات و بررسی های انجام شده در حوزه زیستی-پزشکی و روانشناختی عموماً از نقطه مقابل رفتار
جنسی سالم یعنی شاخص اختالل جنسی برای تبیین وضعیت عملکرد و نیز رفتار جنسی استفاده شده است .در
اینجا نیز منطبق بر همان روند و بر اساس تعریف رفتار جنسی سالم و انواع اختالالت جنسی که در قسمت قبل
به آن اشاره شد ،میزان اختالالت جنسی به عنوان شاخص تطبیقی برای مقایسه در نظر گرفته شد .از اینرو،
نتایج حاصل از پژوهشهای انجام گرفته در زنان آمریکایی ،شیوع اینگونه اختالالت را  %91-65گزارش کردند به
گونهای که این میزان با افزایش سن به ویژه پس از یائسگی ،ابتال به بیماریهای خاص و نیز مصرف گروههای
خاصی از داروها افرایش مییابد [ .]94این در حالی است که انزال زودرس و اختالل عملکرد نعوظ به عنوان
شایع ترین اختالالت جنسی مردان به ترتیب با شیوع تقریبی  %95در افراد سنین  53-53سال و  %53در افراد
سنین 41-71سال که گزارش شده است [ .]95در ایران علی رغم انجام پژوهش های تک مرکزی اما به علت
فقدان مطالعات مبتی بر جمعیت ،شیوع دقیقی از میزان اختالالت جنسی در دسترس نیست با این حال
یافتههای حاصل از برخی از مطالعات انجام شده بیانگر شیوع قابل توجه و از  36تا  %55متغیر میباشد [-41
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 .]96همچنین به گفته برخی از محققین حداقل 51درصد از مردم ایران با نوعی از اختالالت جنسی درگیر
هستند و از اینرو این موضوع فرضیه ای قابل تامل برای بررسی بیش از نیمی از موارد طالق در کشور ما می
باشد [.]45
در بررسی تطبیقی انجام شده از منظر جامعه شناختی نیز نتایج نشان داد مهمترین وجه تمایز حد و مرز رفتار
جنسی سالم در همه جوامع و از جمله جامعه ما ،تاثیرپذیری مسائل مبتنی بر جنسیت و نیز امور جنسی از
هنجارهای فرهنگی-اجتماعی است که در حوزه سکسولوژی از آن به طرحواه های جنسی یاد می شود .به عبارت
دیگر می توان گفت تفاوت ظهور و نیز حدودو تغور بعد جنسی افراد در جوامع مختلف ریشه در تفاوت ساختار
اجتماعی و روند جامعه پذیری جنسی ایشان دارد [ .]43به عبارت دیگر ،رفتار جنسی که تظاهر عینی
سکچوالیتی است در نگاه نخست ،می تواند برآیند مسائل زیستی و تغییرات فیزیولوژیکی قلمداد گردد اما نگاه
ژرف بینانه به این بعد از زندگی انسان نشان دهنده نقش فرآیند بالقوه ،پیچیده و عمیقتری به نام جامعهپذیری
جنسی است [ .]49جامعهپذیری جنسی به فرآیندی گفته می شود که در طی آن انسان مفاهیم ،معانی ،باورها،
عقاید ،ارزشها و سمبل های مرتبط با دنیای جنسیت و امور جنسی را در بستر فرهنگی-اجتماعی جامعه خود فرا
می گیرد .به دنبال این فرآیند هویت جنسیتی ،نقش جنسیتی ،هویت جنسی ،نقش جنسی ،نگرشها و باورهای
جنسی تکوین یافته و سرانجام رفتار جنسی بروز می یابد [ .]44،43جامعه پذیری جنسی از همان دوران کودکی
شروع می شود و تا پایان زندگی ادامه می یابد .خانواده ،مدرسه ،نهادها و ساختار حکومتی از جمله مهمترین
متولیان فرآیند جامعه پذیری جنسی در هر جامعه می باشند لذا این فرآیند در جوامع مختلف به صورت متقاوت
قابل تجربه است [ .]45هنجارهای اجتماعی یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده برای تعیین حدود و ثغور
فرآیند جامعه پذیری جنسی است .ردپای تاثیرگذاری این هنجارها بر روند سکچوالیتی را می توان در تئوری
ساختارگرایی اجتماعی جستجو نمود به گونه ای که محققین این حوزه معتقدند نقش ساختار اجتماعی در ایحاد
نگرش و بروز طیف رفتارهای جنسی در انسان پر رنگ تر از سابق می باشد [ .]46-43در جامعه ما به عنوان
جامعه ای با گذشته سنتی ،حالِ در دوران گذار و آینده ای احتماالً مدرن توجه به تغییرات ایجاد شده در
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ساختار اجتماعی مرتبط با سکچوالیتی بسیار حائز اهمیت است .به عبارت دیگر درک حساسیت فرهنگی جامعه
ما نسبت به سکچوالیتی و مسائل جنسی قابل توجه و تامل است .البته این حساسیت منحصر به جامعه ما نیست
بلکه در برخی کشورها که از نظر فرهنگی ،عرفی و ایدئولوژی دارای زمینههای مشابه کشور ما هستند نیز این
موضوع قابل مشاهده است .نتایج یک مطالعه در کشور غنا تاییدی بر این یافته میباشد .در این مطالعه ،عموم
فرهنگهای آفریقایی حساس به موضوعات جنسی معرفی شده و نقش خانواده ،دولت و مذهب به عنوان سه نهاد
موثر در فرآیند شکل گیری نگرش فرد در زمینه سکچوالیتی مورد بررسی قرار گرفته است [ .]43همچنین به
سکوت حاکم بر مسائل جنسی اشاره گردیده و الزمه فرآیند مطلوب اجتماعی شدن جنسی شکستن سکوت
حاکم بر جامعه در این زمینه معرفی گردیده است [ .]43پارکر یکی از صاحب نظران حوزه جامعه شناسی
سکچوالیتی نیز به این نوع سکوت در حوزه مسائل جنسی اشاره نموده است و آن را برگرفته از سیطره پارادایم
ساختارگرایی اجتماعی بر افراد یک جامعه میپندارد [ .]43بر این اساس ،مسائل جنسی از زاویه استانداردهای
فرهنگی-اجتماعی که منعکس کننده هنجارهای فرهنگی و ساختار اجتماعی هر جامعهای میباشد نیز باید مورد
بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد .از دیدگاه پارکر این مسئله حتی در رویکرد پژوهشهای انجام گرفته در طی
سه دهه اخیر در زمینه مسائل جنسی نیز خود را به خوبی نشان میدهد به گونهای که امروزه نقش فرهنگ و
ساختار اجتماعی در ایجاد نگرش و باورهای جنسی افراد پر رنگتر از سابق میباشد [ .]43در مطالعه دیگری که
با هدف بررسی درک زنان امروزی از زنانگی خویش در بریتانیا انجام گرفت ،نشان داده شد که ادراک افراد در
این زمینه به طوروسیعی متاثر از ایدئولوژی و فرهنگ بستر پرورشی ایشان میباشد [ .]51نتایج یک مطالعه در
ترکیه نیز که با هدف بررسی رضایتمندی جنسی و شیوع مشکالت جنسی در زوجین انجام گرفت ،در تحلیل
یافتههای حاصله که شیوع باالیی از نارضایتی و اختالالت جنسی را نشان داد ،به تفاوت فرهنگی میان جامعه
مورد پژوهش و مطالعات انجام شده در غرب اشاره نمود [ .]55از دیدگاه این محققین ،ازدواج در فرهنگ غرب
عموما پس از یک مقطع زمانی از با هم بودن طرفین و ایجاد یک صمیمیت و رابطه عاطفی رخ میدهد اما در
فرهنگ حاکم بر ترکیه ازدواج عمدتاً بر مبنای توافق خانوادهها بوده و از اینرو برخی از زنان بدون رضایت و
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عالقه خود مجبور به ازدواج میگردند .بنابراین ،مدلهای ازدواج یکی از عوامل موثر در رضایتمندی جنسی است
که خود متاثر از چارچوب فرهنگی حاکم بر جامعه میباشد .از اینرو ،در بررسی مسائل مرتبط با سکچوالیتی
افراد هرگز نمیتوان نقش هنجارها و چارچوب فرهنگی خانواده و جامعه را از نظر دور داشت [ .]55با مروری بر
متون پژوهشی سایر کشورهای اسالمی نظیر مالزی ،پاکستان و کشورهای عربی از جمله عربستان صعودی به
نظر می زسد که سالمت جنسی و باروری در دو گروه نوجوانان/جوانان و سپس زنان از جمله دغدغه های مهم و
در اولویت پژوهشگران این کشورها می باشد .موتالیپ و موحامد در مقاله پژوهشی خود در سال  3153و با
عنوان "آموزش جنسی در مالزی :پذیرفته یا رد شده؟" به بررسی این موضوع در میان  553دانش آموز
پرداختند .نتایج مطالعه این دو محقق نشان داد که علی رغم اینکه تعبیر عمومی از سکچوالیتی و مسائل مربوط
به آن در این کشور نیز همانند سایر کشورها تابو است اما در این مطالعه حدود نیمی از مشارکت کنندگان در
مطالعه درباره لزوم آموزش جنسی به ویژه در دوران نوجوانی نظر مثبت داشتند و درصد زیادی از این افراد وجود
یک ماجول آموزشی در برنامه درسی را برای دوره نوجوانی ضروری برشمردند .به اعتقاد این افراد ،آموزش
جنسی منجر به کسب دانش الزم و ایجاد بینش و کسب مهارت برای حفاظت نوجوان از خود در برابر آسیب
های اجتماعی خواهد شد .نکته قابل تامل در این مطالعه ،ضرورت انجام آن می باشد .علی رغم تابو بودن این
موضوع در کشور مالزی ،دولت این کشور به محض افزایش آمار تجاوزات جنسی ،دستور به گنجاندن واحد
آموزش جنسی برای نوجوانان و جوانان در سطح وسیع نمود .این در حالی است که قبل از اجرایی نمودن این
تصمیم ،دیدگاه و نظرات افراد جامعه و به ویژه ذی نفعان این حوزه از جمله معلمان ،مربیان ،دانش آموزان و
دانشجویان و همچنین والدین مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار نگرفته بود و همین امر منجر به ایجاد
دیدگاههای مختلف و اختالف نظرهای بعضاً جدی در این حوزه در کشور مالزی شد [ .]53در تحلیل این یافته
می توان به اهمیت و نقش ساختار اجتماعی و تاثیرگذاری هنجارهای فرهنگی کشور مالزی در پذیرش این
برنامه آموزشی اشاره کرد .اگرچه آموزش جنسی فواید قابل توجهی خواهد داشت اما اجرای برنامه هایی از این
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جنس که با هنجارها و ارزشهای یک جامعه ارتباط دارد نیازمند زیرساختهای الزم به ویژه از نظر مقبولیت
اجتماعی می باشد.
کشور پاکستان نیز همانند کشور مالزی از جمله کشورهای اسالمی آسیایی است که به لحظ فرهنگی-اجتماعی
نشابهات قابل توجهی با کشور ما دارد .بررسی یک مستند در قالب رساله دکتری از دانشگاه لندن با عنوان
"سالمت جنسی جوانان بریتانیایی-پاکستانی :عوامل فرهنگی-اجتماعی" نشان داد جوانان پاکستانی علی رغم
سکونت در بریتانیا عمدتاً نگرش محافظه کارانه ای نسبت به مسائل جنسی داشتند به عنوان مثال در فاز کمی
این پژوهش که با هدف بررسی نگرش جنسی روی  965جوان انجام شد ،نشان داده شد که بیشتر مشارکت
کنندگان رابطه جنسی قبل از ازدواج را امری نادرست می دانستند و همچنین  3/9آنها تا اولین رابطه جنسی
خود که زمان ازدواج تجربه کرده بودند ،رابطه جنسی دیگری نداشتند اما در فاز کیفی پژوهش حاضر که محقق
با  91نفر از همان جوانان مصاحبه فردی عمیق انجام داد ،مشخص گردید که این افراد به علت تاثیرپذیری
عمیق نگرش خنسی شان از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مبدا خود از افشای مسائل جنسی ابا کرده و
عمدتاً به پنهان کاری روی می آورند و از سویی با توجه به اینکه سطح دانش جنسی این افراد نیز غالباً پایین
تبیین گردید لذا این افراد بیشتر در معرض رفتارهای پرخطر جنسی می باشند  .در این مطالعه نیز نقش عوامل
فرهنگی-اجتماعی در شکل گیری رفتار جنسی افراد تحت مطالعه قابل توجه و تامل می باشد [.]59
احالم الزهرانی در رساله دکتری خود با عنوان مراقبتهای سالمت جنسی برای زنان در عربستان صعودی و به
روش اتنوگرافی انجام داد به بررسی سالمت جنسی و دسترسی زنان در کشور عربستان صعودی بر اساس تجارب
و دیدگاههای زنان و ارائه دهندگان خدمات سالمت اعم از پزشکان ،پرستاران و مدیران کلینکها پرداخت .از
جمله یافته های مهم الزهرانی در این پژوهش این بود که زنان یکی از علل تاخیر در پیگیری مشکل جنسی
خود را سایه سنگین هنجارهای اجتماعی جامعه بر روی سکچوالیتی و به ویژه سکچوالیتی زنان ذکر کرده بودند.
طوالنی بودن زمان انتظار برای درمان و نیز کیفیت پایین خدمات این بخش از سیستم بهداشتی از جمله عوامل
دیگری بود که زنان به عنوان موانع دسترسی به خدمات سالمت جنسی به آنها اشاره کردند .پزشکان و سایر
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اعضای ارائه دهنده خدمات بهداشتی که در این پژوهش شرکت داشتند نیز عموماً اذعان داشتند که به علت
سیطره هنجارهای اجتماعی و فرهنگ غالب جامعه عربستان در این حوزه (تابو بودن و احساس شرم و خجالت
درباره گفتگو نسبت به این مسائل) از گفتگو با بیماران خود درباره مسائل جنسی شان تا حد امکان طفره می
روند .این محقق در تحلیل یافته های پژوهش خود به نقش بسزای فشارهای اجتماعی در حوزه سکچوالیتی در
جامعه عربستان صعودی پرداخته و معتقد است علی رغم وجود دستورالعمل های روش و شفاف دین اسالم در
این زمینه ،نگرش و رفتارهای جنسی افراد در جامعه عربستان به ویژه زنان به طور عمده تحت هدایت
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی غالب جنسی و جنسیتی این جامعه می باشد [.]54

جمع بندی
مروری بر متون موجود در زمینه سکچوالیتی و رفتار جنسی از کشورمان و نیز شواهد تطبیقی از سایر کشورها
نشان می دهد که صرف نظر از نقش عوامل زیستی و روانشناختی ،آنچه که بر چگونگی و حدود و ظهور رفتار
جنسی افراد در هر جامعه ای نقش بسیار تعیین کننده ای دارند ،ساختار و بستر فرهنگی و عوامل و هنجارهای
اجتماعی آن جامعه هستند.
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