
229      

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، پاییز 99، شماره 78

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Atumn 2020, No 78

 کاوش پد ید ارشناسانه د رک جنسی جوانان

مقدمه: د ر جامعه کنونی ما پیچید گی و تنوع رفتاری متعد د ی وجود  د ارد . با 
توجه به اینکه د رک جنسی از مسائلی است که اکثر افراد  را د چار تنش می کند  و 
نسل جوان نمی د اند  با این موضوع چگونه برخورد  کند ، لذا واکاوی د رک جنسی 
جوانان ضروری به نظر می رسد  و پژوهش حاضر با هد ف کاوش د رک جنسی 

جوانان بررسی شد .
روش: پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد  پد ید ارشناسی و با هد ف بررسی د رک 
جنسی جوانان انجام گرفت. روش این پژوهش کیفی بود  که با 18 نفر از جوانان 
شهر شیراز انجام شد . روش نمونه گیری هد فمند  و منطبق بر منطق اشباع نظری 
بود . تکنیک گرد آوری اطالعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود . پس از 
کاوش عمیق مصاحبه ها، د اد ه های حاصله بر اساس مد ل تحلیل مضمون کینگ 

و هاروکس تجزیه شد .
یافتهها: نتایج پژوهش نشانگر د و حیطه اصلی د رک جنسی جوانان و پیامد های 
د رک جنسی است؛ که هرکد ام شامل مقوالت مفهومی هستند . د رک جنسی د ارای 
د و د امنه د رک آزاد اند یشانه و د رک محافظه کارانه و پیامد های د رک جنسی شامل 
سه د امنه فرد ی، خانواد گی و فرهنگیـ  اجتماعی است. یافته ها بر د رک مثبت اکثر 
جوانان از هم خانگی و روابط صیغه ای و ترجیح د اد ن این روابط به فراهم آورد ن 

شرایط سخت ازد واج تأکید  د ارند .
بحث:یافته ها تأکید  می کنند  که فرهنگ و خانواد ه سهم بسزایی د ر تقویت و یا 
تثبیت د رک جنسی فرد  د ارد . برخی جوانان د ارای د رک نامطلوب از مسائل جنسی 
هستند  که باعث می شود  به امور جنسی نگاهی بسیار باز د اشته باشند  و د ر پی آن، 

هم خانگی، روسپی گری و روابط صیغه ای را تجربه کنند .
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Abstract
Introduction: In our current society, there is a lot of 
complexity and diversity of behavior, given that, Sexu-
al understanding is of the things that stresses and young 
people generation doesn’t know how to deal with it. 
Therefore, it is necessary to analyze the of young peo-
ple sexual understanding and the purpose of this study 
was to explore the young people sexual understanding.
Method: Current research was conducted by adopting 
a phenomenological approach and with purpose of ex-
amine of young people sexual understanding. Research 
method was qualitative that carried out with 18 young 
people of Shiraz city. Sampling method was purposeful 
and consistent with theoretical saturation logic. Infor-
mation collection technique was semi - structured deep 
interview. After a deep exploration of the interviews, 
the resulting data separated based on the analysis model 
of content the King and Haroux.
Findings: The results indicated two main areas: sexual 
understanding and consequences of sexual understand-
ing. each includes the following conceptual categories. 
Sexual understanding had two domains of free - think-
ing and conservative understanding, the consequences 
of sexual understanding included three domains: indi-
vidual, family, and social. The findings underscore to 
young people positive understanding of toward room-
mates and relation concubine, and prefer these relations 
to the provision of marriage difficult conditions.
Discussion: The findings emphasize that culture and 
family play significant role in reinforcing or consolidat-
ing person sexual understanding. Some young people 
have an abnormal understanding to sexual issues, which 
makes them look at sex more openly and then experi-
ence roommates, prostitution and relation concubine.
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Extended abstract
Introduction: In our current society, there is a lot of complexity and diversity of 
behavior, given that, Sexual understanding is one of the things that stresses and 
our young generation doesn’t know how to deal with it. Therefore, it is necessary 
to analyze the of young people sexual understanding and the purpose of this study 
was to explore the young people sexual understanding.
Young as a social Structure, cultural and biological construct that underlies social 
change, it has become a central issue in various discourses in the public domain 
and in academic circles. What clearly influences the statements derived from these 
discourses, Understanding the concept of young people and perception of the sub-
jectivity, attitude, and behavioral tendencies of this group which has had its effect 
in addition to its social theorizing, it has influenced policy and social planning for 
this group. On the other hand, the acceleration and variety of changes that the tran-
sient Iranian society is experiencing and the structural and institutional changes 
associated with it make the issues of young people more complex and ambiguous. 
One of the factors related to sexual function, less has been done, is the amount of 
sexual knowledge and understanding people. Sexual understanding is one’s values 
and beliefs about sex which is manifested in her sexual behavior. These attitudes 
are based on family and cultural perspectives on gender, formal and informal sex 
education, and previous sexual experiences. Sexual understanding can exist in 
two general forms: free - thinking and conservative. People who have a free - 
thinking understanding, on sexual issues such as sexual roles, to climax and all 
kinds of sexual activity, have an open and flexible attitude. Against, people who 
are conservative, they are less inclined to adopt views on sexual issues and They 
show less flexibility. although sexual orientations is innate and involuntary, sexual 
understanding and behaviors are teachable and incorrect attitudes about this issue 
are one of the major problems for Iranian families. Sexual understanding it has a 
strong association with public health instability, So that this attitude can predict 
the likelihood of a person’s sexual health being compromised. everyone’s attitude 
to sexually issues is largely influenced by culture and Since so far in our country 
little research has been done on discovering the sexual understanding of individu-
als and its consequences in person and society, therefore, it is necessary to explore 
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what is the sexual understanding of young people? Since the phenomenological 
approach is more appropriate for discovering the experience and understanding of 
individuals and The aim of this study was to investigate the sexual understanding 
of young people, Therefore, the qualitative method of phenomenology was used 
in this study.
Method: Current research was conducted by adopting a phenomenological ap-
proach and with purpose of examine of young people sexual understanding. Re-
search method was qualitative that carried out with 18 young people (9 Women 
and 9 Man) of Shiraz city. Sampling method was purposeful and consistent with 
theoretical saturation logic until phenomenological explore the sexual understand-
ing of young people. Information collection technique was semi - structured deep 
interview. After a deep exploration of the interviews, the resulting data separated 
based on the analysis model of content the King and Haroux.
The interview questions were designed by researchers to form of open-ended and 
based on the objectives and theoretical background of the researchers and also 
attempted to obtain as much information as possible from the interviewees’ point 
of view, if they answer to the design questions, they will generate more questions 
during the interview with the help of Socratic question method, don’t miss out on 
receive the smallest points.
Findings: The results indicated two main areas: sexual understanding and con-
sequences of sexual understanding and each includes the following conceptual 
categories. Sexual understanding had two domains of free - thinking and conser-
vative understanding and the consequences of sexual understanding included three 
domains: individual, family, and social. The findings underscore to young people 
positive understanding of toward roommates and relation concubine, and prefer 
these relations to the provision of marriage difficult conditions.
The results of the study indicated that young people attitudes not only had an im-
pact on themselves but also on their families and society because On the one hand, 
decisions such as roommate, prostitution, and relation concubine do not allow for 
marriage and the breakup of family foundations and, on the other hand, provide 
grounds for social corruption. We conclude that with proper sex education during 
childhood and adolescence we can prevent the formation of undesirable sexual 
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understanding in young people and subsequently contribute to the formation of 
healthy sexual interactions. In addition to safeguarding the family’s foundations, 
we prevent corruption and sexual unbound. The abnormal free - thinking sexual 
understanding, that has arisen seek to families taking easy, the impact of trans-
national patterns and the tendency for modern thought. conservative sexual un-
derstanding has developed because of the taboo view of society on sexual issues, 
emphasis on the sanctity of traditions and to dislike talk about these issues and it 
makes that young people secretly to rise seek to satisfy their sexual desire, follow-
ing the fear of rejection and or blame.
Discussion: The findings emphasize that culture and family play a significant role 
in reinforcing or consolidating person sexual understanding and that person sexual 
understanding also influence on family and culture. Some young people have an 
abnormal understanding to sexual issues, which makes them look at sex more 
openly and then experience roommates, prostitution and relation concubine.
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مقدمه
 جوانی به عنوان یک سازه اجتماعی، فرهنگی و زیستی که زمینه ساز و پاسخگوی تغییرات 
اجتماعی است، به موضوعی جذاب و محوری د ر گفتمانهای مختلف د ر حوزه عمومی و د ر 
محافل د انشگاهی تبد یل شد ه است. آنچه به روشنی بر گزاره های به د ست آمد ه از این گفتمانها 
تأثیرگذار است، د ریافت از مفهوم جوانی و تلقی نسبت به ذهنیت، نگرش و تمایالت رفتاری 
این گروه است که تأثیر خود  را عالوه بر نظریه پرد ازیهای اجتماعی، بر سیاست گذاری و 
تنوع  د یگر، شتاب و  از سوی  برجای گذاشته است.  این گروه  برای  اجتماعی  برنامه ریزی 
تغییراتی که جامعه د ر حال گذار ایران تجربه می کند  و تحوالت ساختاری و نهاد ی مالزم 
با آن ابعاد  پیچید ه تر و مبهم تری به مسائل جوانان بخشید ه است )ذکایی، 2014(. د ر سنین 
نوجوانی و جوانی بسیاری از رفتارهای تأثیرگذار بر سالمت و شیوه زند گی شکل گرفته و 
د ر حقیقت این سنین بهترین فرصت ممکن برای سرمایه گذاری سالمت د ر جهت بهبود  و 

رشد  شاخصهای سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی است )مرد اسی و همکاران، 2018(.
 نیاز جنسی از د یرباز تاکنون یکی از مباحث مهم انسانی بود ه و با د رگیرکرد ن ذهن بشر 
د ر همه د وره های تاریخ، رفتار او را تحت تأثیر خود  قرار د اد ه است. اما نکته شایان توجه، 
د گرگونی نگرش به رابطه جنسی د ر سالیان اخیر است. فراگیرشد ن الگوهای تازه تعامالت 
جنسی، مانند  د وستی د ختر و پسر، برقراری د وستی هم زمان با چند  نفر، برقراری د وستی با 
جنس مخالف و روابط جنسی نامتعارف )روابط جنسی مجازی و هم جنس گرایی( با سطحی 
پیشرفته د ر میان زنان و مرد ان، نشان می د هد  که روند  بازاند یشی جوانان د ر رفتارهای جنسی 
شتابی بسیار گرفته است )رجبلو و اصغری، 2010(. پژوهش الکساند ر1 و همکاران )2006( 
نشان د اد  که بسیاری از جوانان د ر رابطه با جنس مخالف راهبرد های تقریبًا یکسانی مانند  
رابطه به د لیل د اشتن شریک عاشقانه، تجربه گرفتن د ست جنس مخالف، بوسید ن او و د اشتن 
1-Alexander, M.
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رابطه جنسی را د ر پیش گرفته اند .
 گومن1 و همکاران )2006( نشان د اد ند  د ر چند  د هه اخیر، رابطه جنسی پیش از ازد واج 
د ر ویتنام2 هم افزایش یافته و هم الگوی آن تغییر کرد ه است. این روابط د ر گذشته بیشتر به 
ارتباط با کارگران جنسی خالصه می شد ؛ اما جوانان امروزی د ر ویتنام، بیشتر به رابطه با کسی 
تمایل د ارند  که می خواهند  با او د ر آیند ه ازد واج کنند . نتایج مطالعه نیازی و پرنیان )2014( 
د ر رابطه با الگوهای گوناگون رابطه د ختران با جنس مخالف د ر شهر کرمانشاه نشان د اد  که 
کنشگران با توجه به معنای ذهنی و انگیزه های مختلف، گونه های مختلفی از رابطه با جنس 

مخالف را تجربه می کنند .
 شوپنهاور3 نخستین فیلسوفی بود  که از د رون به تکانه ها، امیال و احساسات ما نگریست 
و د ر باقی زند گی حرفه ای اش به تفصیل د رباره د لواپسیها و موضوعات د رونی انسانی نوشت: 
سکس، عشق، مرگ، رؤیاها، رنج، د ین، خود کشی، رابطه با د یگران، غرور و اعتماد به نفس. 
تحت تأثیر  بشر  زیرا  است.  مقاومت ناپذیر  جنسی  نیروی  که  می کند   تأکید   بارها  شوپنهاور 
تکانه ای است نظیر همان غریزه ای که بر حشرات حاکم است و او را وا می د ارد  که اهد افش 
را بی چون وچرا و به رغم همه استد اللهای منطقی اش د نبال کند  )یالوم4، 2005، ترجمه: حبیب، 
2014(. اما پیش از آنکه فروید 5 تظاهرات جنسیت کود ک را به اثبات برساند ، د نیا از عالم گیر 
بود ن فعالیت جنسی و یاد گیری جنسی کود کان بی خبر بود  و تنها بعد ازآن بود  که آموزش 
جنسی این حق را به د ست آورد  تا به عنوان مسئله ای اجتماعی موجود یت پید ا کند  )امینی، 
تمنایی فر و پاشایی، 2012(. نتایج پژوهشی، از رویکرد ی جامع د ر آموزش جنسی حمایت 
می کنند  که این برنامه ها، می توانند  د ر به تأخیر اند اختن آمیزش جنسی، کاهش تعد اد  آمیزشها، 
1-Ghuman, S. H.
2 -vietnam
3- Schopenhauer, A.
4-Yalom, Irvin. D.
5-Freud, S.
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کاهش تعد اد  شرکای جنسی و افزایش خویشتن د اری به جوانان کمک کنند  )یونسکو1، 2009. 
شورای اطالعات و آموزش جنسی ایاالت متحد ه2، 2004(. با وجود  اینکه گرایشهای جنسی 

ذاتی و غیراراد ی هستند ، نگرش و رفتارهای جنسی آموختنی هستند  )کلیتون3، 2010(.
 یکی از جنبه های روان شناختی موضوعات جنسی، نگرشهای جنسی هستند  که به عنوان 
یک عامل انگیزشی نقش بسیار مهمی د ر حفظ و ارتقاء سالمت جنسی انسانها ایفا می کند  
همکاران،  و  )هیگینز4  است  تأثیرگذار  افراد   عواطف  بر  نگرشهای جنسی   .)2011 )رزاقی، 
2010(. فقد ان برخورد اری از د انش کافی د رباره مهارتهای جنسی و فراگیر بود ن نگرشهای 
و  )رحمانی  است  ایرانی  خانواد ه های  چشمگیر  مشکالت  از  موضوع  این  د رباره  اشتباه 
همکاران، 2010(. مطالعات متعد د  د ر ایران نیز از تغییراتی گسترد ه ولی پنهان د ر زیر پوست 
)آفاری5، 2009(. پژوهش مهد وی )2008( نشان  میان جوانان شهری خبر می د هد   شهر و 
می د هد  که رابطه جنسی کنترل نشد ه د ر ایران افزایش یافته است و بسیاری از جوانان طبقات 
متوسط و باالی شهری از لوازم پیشگیری از بیماریهای مقاربتی استفاد ه نمی کنند  که د رنتیجه، 

خطر بیماریهایی چون اید ز را میان آنان گسترش د اد ه است.
 مفاهیم و موضوعات جنسی د ر هر جامعه ای به شد ت با فرهنگ و طرحوارههای اجتماعی 
آمیخته است؛ به طوری که رفتارها، باور و اعتقاد ات جنسی افراد  یک جامعه، متأثر از ساختار 
مکتوب  اسناد    .)2017 آذین،  و  سیمبر  خالصی،  )بستانی  است  طرحواره ها  آن  و  فرهنگی 
به جاماند ه از د وره های مختلف تاریخی د ر قالب زند گی نامه ها، سفرنامه ها و سایر گزارش های 
شخصی گواه بر آنند  که مسائل جنسی همواره حوزه مهم و پر چالشی از زند گی بشر را به 

1 - UNESCO
2 - sexuality information and education council of the united states (SIECUS)
3-Clayton, A.
4- Higgins, J. A.
5-Afary, J.
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خود  اختصاص د اد ه است )فلور1، 2010، ترجمه: مینو خرد ، 2014(.
 امروزه د ر بسیاری از کشورهای جهان نظیر انگلستان، آلمان، ایتالیا، ایالت متحد ه آمریکا، 
کنیا، ترکیه، چین و ژاپن به تربیت جنسی افراد  توجه شد ه و تحقیقات زیاد ی د ر این رابطه 
انجام شد ه است. بنابراین، با توجه به فرهنگها، عقاید  و آد اب ورسوم متفاوت ملل جهان د ر 
رابطه با مسائل جنسی، نوعی تنوع د ر شیوه برخورد  با این غریزه طبیعی مالحظه می شود  
از  پیش  هم خانگی  پیامد   و  نقش   )2006( همکاران  و  براون2  مزید ی،2017(.  و  )خد متیان 
ازد واج را بر زند گی جوانان متأهل د ر آمریکا بررسی کرد ند  و به این نتیجه رسید ند  که این 
روابط، پیامد های زیان آوری مانند  کاهش کیفیت زند گی، بی ثباتی و طالق را د ر پی د اشته 

است.
 نوع رواج مباحث جنسی از جامعه ای به جامعه د یگر متفاوت است. برای مثال د ر جامعه 
ما، مطرح کرد ن مباحث جنسی د ر موضع رسمی و عمومی امری عرفی نیست و لذا به د شواری 
و با بازد اریهای فراوان انجام می شود . د ر کنار این واقعیت، متأسفانه طرح مباحث جنسی د ر 
قالب شوخی، د ر محافل غیررسمی بسیار متد اول است. رواج لطایف، طنزها و حتی هزلیات 
جنسی د ر میان افراد  صمیمی، یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی است. این خصیصه موجب 
شد ه است د انش جنسی د ر ایران با باورهای غلط و غیرجد ی و ریاکارانه آمیخته شود  که 

همین امر زمینه را برای سوءبرد اشت های گوناگون فراهم کرد ه است )احمد ی، 2018(.
 بنابراین نبود  آگاهی و ند انستن شیوه های پسند ید ه برپایی رابطه جنسی می تواند  تعامالت 
میان فرد ی را به خطر بیند ازد  )صد ری د میرچی و همکاران، 2016(. نگرش جنسی می تواند  به 
د و شکل کلی آزاد اند یشانه و محافظه کارانه وجود  د اشته باشد . افراد ی که نگرش آزاد اند یشانه 

فعالیت جنسی،  انواع  و  ارضاء شد ن  نقشهای جنسی،  مانند   د ر مورد  مسائل جنسی  د ارند ، 

1-Floor, W.
2-Brown, S.
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نگرش باز و انعطاف پذیر د ارند . د ر مقابل، افراد ی که محافظه کار هستند ، تمایل کمتری به 
نشان می د هند   انعطاف پذیری کمتری  و  د ارند   با مسائل جنسی  مرتبط  د ید گاههای  پذیرش 
)لمر، بالجت سلفیا و بنسون1، 2013(. یکی از عواملی که د ر رابطه با عملکرد  جنسی، کمتر 
به آن پرد اخته شد ه، میزان د انش و نگرش جنسی افراد  است )شالنی و سیاه کمری، 2018(.

 نگرش جنسی، ارزشها و اعتقاد ات فرد  راجع به رابطه جنسی است که د ر رفتار جنسی او 
بروز پید ا می کند . این نگرشها مبتنی بر د ید گاههای خانواد گی و فرهنگی د ر خصوص جنسیت، 
آموزش جنسی اعم از رسمی و غیررسمی و تجربیات جنسی قبلی است )وند نباس2، 2007(. 
نگرش جنسی ارتباط نیرومند ی با عد م ثبات سالمت عمومی د ارد ، به طوری که این نگرش 
مستون3،  و  )آهرولد   کند   پیش بینی  را  فرد   افتاد ن سالمت جنسی  به خطر  احتمال  می تواند  
ازآنجاکه  و  است  فرهنگ  از  متأثر  زیاد ی  تا حد   مسائل جنسی  از  فرد   هر  نگرش   .)2010
تاکنون د ر کشور ما پژوهش بسیار کمی د رزمینه کشف د رک جنسی افراد  و پیامد های آن د ر 
شخص و اجتماع انجام شد ه، لذا ضروری است کاوش کنیم که د رک جنسی جوانان چگونه 
افراد  مناسب تر است و  ازآنجاکه رویکرد  پد ید ارشناسی برای کشف تجربه و د رک  است؟ 
هد ف پژوهش حاضر بررسی د رک جنسی جوانان بود ، لذا از روش کیفی پد ید ارشناسی د ر 

این پژوهش استفاد ه شد .

روش
 د ر این پژوهش از روش کیفی پد ید ارشناسی استفاد ه شد ه است. از روش پد ید ارشناسی 
به منظور تشریح ساختار یا ماهیت تجارب زند گی و معنی بخشید ن به آنها و توصیف د قیق 
پد ید ه ها از خالل تجارب روزمره زند گی استفاد ه می شود  و هد ف این روش، فهم ساختار 

1-Lemer
2-Vandenbos, G. R.
3-Ahrold & Meston
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تجربیات  شفاهی  توضیحات  تجزیه وتحلیل  طریق  از  انسانی  تجربه شد ه  پد ید ه های  اصلی 
بر تجربه  از زاویه د ید  مشارکت کنند گان است )انصاری و همکاران،2007(. پد ید ارشناسی 
اجتماعی  مطالعه جهان  بر  یعنی  متمرکز است؛  پیش فرض زند گی روزمره  بد ون  آگاهانه و 
برخی  قالب  د ر  را  آن  می خواهد   یا  باشد   می خواهد   که محقق  آنطور  نه  که هست،  آنطور 
فرضیه ها و متغیرها بیازماید . د ر تحقیقات کیفی د و اصل خیلی مهم وجود  د ارد  که محقق باید  
رعایت کند : اصل اول، پرهیز از آسیب رساند ن به شرکت کنند گان و اصل د وم، تحقیق بر پایه 

رضایت آگاهانه باشد  )فلیک، 2009(.
 جامعه این پژوهش شامل جوانان شهر شیراز بود ه است. نحوه انتخاب نمونه د ر این 
پژوهش از نوع هد فمند  بود ه است. لذا بر اساس هد ف پژوهش آزمود نیها از میان جوانانی 
انتخاب شد ند  که مایل به ابراز د ید گاههای خود  د ر باب مسائل جنسی بود ند . نمونه گیری 
بر اساس د و متغیر جنسیت و سن انجام شد  و بر این اساس جوانان 24 تا 30 ساله مورد  
مصاحبه قرار گرفتند . انتخاب آزمود نیها تا حد  اشباع یعنی زمانی که د ر خالل مصاحبه هیچ 
اطالعات جد ید ی به د ست نیامد ه است، اد امه یافت. بد ین منظور 18 جوان )9 زن و 9 مرد ( 

مورد  مصاحبه قرار گرفتند .
ویژگیهایدموگرافیکمشارکتکنندگان: 9 زن: 27 ساله، لیسانس، ماما - 30 ساله، لیسانس، 

معلم - 29 ساله، فوق لیسانس، مشاور - 30 ساله، فوق لیسانس، د انشجو - 26 ساله، لیسانس، 
پرستار - 28 ساله، د یپلم، بیکار - 25 ساله، د یپلم، خیاط - 24 ساله، لیسانس، منشی - 26 
ساله، د یپلم، بیکار. 9 مرد : 30 ساله، فوق لیسانس، روانشناس - 28 ساله، لیسانس، معلم - 29 
ساله، فوق لیسانس، د انشجو - 25 ساله، د یپلم، شغل آزاد  - 26 ساله، د یپلم، بیکار - 28 ساله، 
ساله،   24 - رانند ه  د یپلم،  ساله،   27 - لیسانس، حسابد ار  ساله،   30 - آزاد   لیسانس، شغل 

لیسانس، د انشجو.
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 د ر این پژوهش از مصاحبه نیم ساخت یافته از نوع بنا به فرصت پیش آمد ه استفاد ه شد ه 
است. این نوع مصاحبه که به مصاحبه پد ید ارشناسی نیز مشهور است نوع خاصی از مصاحبه 
جامع است که بر پایه روش نظری پد ید ارشناسی استوار است و د ر آن منبع اصلی اطالعات 
مصاحبه عمیق و ژرفی است که به صورت مشارکتی بین پژوهشگر و مصاحبه شوند ه انجام 
اساس  بر  و  پاسخ  باز  به صورت  مصاحبه  سؤاالت   .)2007 همکاران،  و  )انصاری  می گیرد  
تا  و همچنین تالش شد   پژوهشگران طراحی شد   توسط  پژوهش  نظری  پیشینه  و  اهد اف 
برای کسب هر چه بیشتر اطالعات از د ید گاه مصاحبه شوند گان، د رصورتی که پاسخ آنها به 
پرسشهای طراحی شد ه، مولد  سؤاالت د یگری د ر جریان مصاحبه شود  با مد د  از شیوه پرسش 

سقراطی از د ریافت ریزترین نکات نیز چشم پوشی نگرد د .
اطالعات  آورد ن  د ست  به  منبع  پیرامون  مصاحبه  سؤاالت  مصاحبه:  محوری  سؤاالت 
جنسی، صحبت از مسائل جنسی، رابطه با جنس مخالف، تجربه روابط جنسی، روابط جنسی 
قبل از ازد واج، ازد واج، تأثیر روابط جنسی قبل از ازد واج بر فرد ، خانواد ه و جامعه و تربیت 

جنسی مطرح شد .
 با توجه به حساس بود ن موضوع بحث و اینکه مصاحبه شوند گان از د ید گاه و تجربه 
مهم  و  بسیار شخصی  حیطه ای  که  می کرد ند   مسائل جنسی صحبت  مورد   د ر  زیسته خود  
است، لذا سعی شد  تا با د اد ن یک پیش آگاهی د ر مورد  هد ف پژوهش، د ر مشارکت کنند گان 
ایجاد  انگیزه و رغبت شود  و سپس افراد  راغب به شرکت د ر پژوهش، د ر شرایط و موقعیتی 
د وستانه و سری مورد  مصاحبه قرار گرفتند  و بعد  از اتمام کار به همه آنان این اطمینان د اد ه 
شد  که تمامی اطالعات به صورت رمزی کد گذاری شد ه و فقط نزد  پژوهشگر د ر جهت انجام 

یک پژوهش علمی باقی می ماند .
مضمون  تحلیل  روش  اساس  بر  مصاحبه ها  از  شد ه  د ریافت  اطالعات  تجزیه وتحلیل   
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کینگ و هاروکس1 استوار شد ه است. روش تحلیل مضمون کینگ و هاروکس د ارای سه 
مرحله، شش گام و بیست اقد ام است. خالصه این روش د ر جد ول زیر آورد ه شد ه است.

جدول1-فرایندگامبهگامتحلیلمضمون

اقدامگاممرحله

1. تجزیه و 
توصیف متن

1. آشنا شد ن با متن
مکتوب کرد ن د اد ه ها -
مطالعه اولیه و مطالعه مجد د  اولیه -
نوشتن اید ه های اولیه -

2. ایجاد  کد های 
اولیه و کد گذاری

پیشنهاد  چارچوب کد گذاری و تهیه قالب مضامین -
تفکیک متن به بخشهای کوچکتر -
کد گذاری ویژگیهای جالب د اد ه ها -

3. جستجو و 
شناخت مضامین

تطبیق د اد ن کد ها یا قالب مضامین -
استخراج مضامین از بخشهای کد  گذاشته متن -
پاالیش و بازبینی مضامین -

2. تشریح و 
تفسیر متن

4. ترسیم شبکه 
مضامین

بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کد های مستخرج -
مرتب کرد ن مضامین -
انتخاب مضامین پایه، سازمان د هند ه و فراگیر -
ترسیم نقشهای مضامین -
اصالح و تأیید  شبکه های مضامین -

5. تحلیل شبکه 
مضامین

تعریف و نامگذاری مضامین -
توصیف و توضیح شبکه مضامین -

3. ترکیب و 
6. تد وین گزارشاد غام متن

تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن -
استخراج نمونه های جالب د اد ه ها -
مرتبط کرد ن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری -
نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها -

1 - King & Haroux
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یافتهها
 حاصل واکاوی محتوای مصاحبه ها به د و حیطه اصلی د رک جنسی جوانان و پیامد های 
آزاد اند یشانه  د رک  مجموعه:  زیر  د و  به  جوانان  جنسی  د رک  که  د ارد   اشاره  جنسی  د رک 
فرد ی،  حیطه  سه  به  جنسی  د رک  پیامد های  و  محافظه کارانه  د رک  و  نابهنجار(  و  )بهنجار 
خانواد گی و اجتماعی تقسیم می شوند  که پس از ارائه د و مضمون اصلی و سه مضمون فرعی، 

هر حیطه به تفکیک و با استناد  به گفته های مصاحبه شوند گان بررسی شد .
 نتایج نشانگر این بود  که شیوه تربیتی خانواد ه و سطح فرهنگی بر د رک جنسی اشخاص 
مؤثر بود ه و باعث تقویت یا تثبیت د رک فرد  از مسائل جنسی می شود ، زیرا بر اساس گفته 
برای  به شخصی  بود ه و  بد بین  بود ند   قرار گرفته  افراد ی که مورد  کنترل  مشارکت کنند گان 
ازد واج اعتماد  نکرد ند . ازنظر شرکت کنند ه ها رواج روابط جنسی قبل از ازد واج باعث افزایش 

نابهنجاری جنسی د ر جامعه می شود .
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جدول-2درکجنسیجوانان

کدمضامینفرعیمضامیناصلی

د رک جنسی 
جوانان

د رک 
آزاد اند یشانه

بهنجار

رابطه با جنس مخالف با قصد  ازد واج -
سعی د ر کسب اطالعات جنسی د رست -
د اشتن ارتباطات جنسی سالم د ر اثر تربیت جنسی -
صحبت از مسائل جنسی -

نابهنجار
روی آورد ن به روسپی گری -
د اشتن روابط صیغه ای -
تجربه هم خانگی و سکس -
رابطه با افراد  متعد د  جنس مخالف -

د رک محافظه کارانه

نگرش تابوگونه به مسائل جنسی -
ناپسند  د انستن صحبت از مسائل جنسی -
د ید  سنتی به مسائل جنسی -
پیروی از هنجارهای جنسی جامعه -

پیامد های د رک 
جنسی

فرد ی

عد م اعتماد  به خود  برای ازد واج -
مخفی کاری د ر مسائل جنسی -
تنوع طلبی -
ارتباط جنسی سالم د ر اثر د رک جنسی سالم -

خانواد گی

فکر نکرد ن به تشکیل خانواد ه -
بی اعتماد ی نسبت به اعضاء خانواد ه )جنس  -

مخالف(
بد بینی و بی اعتماد ی نسبت به انتخاب همسر -
عد م ازد واج به د لیل ترس از خیانت -
کاهش میل به ازد واج -
عد م تربیت جنسی -

فرهنگی - اجتماعی
افزایش طالق -
افزایش نابهنجاری و بی بند وباری جنسی -
افزایش فرزند ان نامشروع -
رواج آشنایی قبل از ازد واج و تصمیم گیری د رست -
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درکجنسیجوانان:

درکآزاداندیشانه
 د رک آزاد اند یشانه بر اساس معیارهای هر جامعه می تواند  خوشایند  یا ناخوشایند  باشد ؛ 
یعنی د ر هر جامعه ای طبق فرهنگ اد راک متعد د ی از امور جنسی وجود  د ارد  و ازنظر اجتماعی 
و فرهنگی برخی تعامالت جنسی بهنجار و برخی نابهنجار محسوب می شوند . ازاین رو و نیز 
بد ان جهت که مشارکت کنند گان اشاراتی به نابهنجار بود ن برخی اد راک جنسی د اشتند ، د رک 

جنسی آزاد اند یشانه را به د و زیر مجموعه بهنجار و نابهنجار تقسیم بند ی کرد ه ایم.
د ر حالت بهنجار، فرد ی که د ر محیطی آزاد  و مثبت د ر مورد  مسائل جنسی آگاهی و 
به سوءاستفاد ه جنسی  به نوعی  که  گیرد   قرار  موقعیتی  د ر  اگر  باشد ،  کرد ه  اطالعات کسب 
منتهی شود ، سریع تر با والد ین یا کسی که مورد  اعتماد ش است صحبت می کند . این طرز 
قرار  د گماتیسم  و  احساسات  سنتها،  تحت تأثیر  و  است  تفکر  شد ن  محد ود   بد ون  نگرش 
نمی گیرد . بر پایه این د رک جنسی فرد  نباید  چیزی را بد ون استفاد ه از خرد  به عنوان حقیقت 

رد  یا قبول کند  و تعامالت جنسی فرد  نیز پیرو هنجارهای جامعه  باشد .
به  مقابل  فرد   شناختن  برای  مخالف  جنس  با  من  »رابطه  مشارکت کنند ه ها؛  گفته های 
قصد  ازد واج است و د رصورتی که آن شخص برای ازد واج مناسب نباشد  نیازی به اد امه 
د رباره  کرد ن  است. صحبت  سالم  مخالف  جنس  با  روابط  جور  این  نظرم  به  نمی بینم. 
مسائل جنسی برام عاد ی هست و جایی که الزم باشد  از این مسائل حرف می زنم، فکر 
می کنم روابط جنسی سالم د ر اثر تربیت جنسی به وجود  می آد «. )29 ساله، فوق لیسانس، 
نه،  یا  ازد واج مناسب است  برای  ببینم  را بسنجم و  مشاور(. »وقتی که می خوام د ختری 
با جنس مخالف رابطه د ارم د ر غیر این صورت ضرورتی به رابطه نمی بینم«. )30 ساله، 
تا  می کنم  مطالعه  جنسی  موضوع  با  مقاله  یا  کتاب  »گاهی  روانشناس(.  فوق لیسانس، 
اطالعات جنسی د رست کسب کنم«. )30 ساله، فوق لیسانس، د انشجو(. »ارتباط من با 
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جنس مخالف به صورت سالم و د ر موارد  لزوم است و برای حفظ سالمتیم روابط جنسی 
ناسالم با کسی ند ارم«. )29 ساله، فوق لیسانس، د انشجو(.

باعث  بازی یه مسائل جنسی د ارد . به طوری که  نابهنجار، فرد  د ید  بسیار  اما د ر حالت   
تعامالت جنسی ناپسند  ازنظر فرهنگ می شود  و از هنجارهای جنسی جامعه پیروی نمی کند .

تا  زند گی کرد م  او  با  آشنا شد م و مد تی  با خانمی  از خانه  فرار  از  شرکت کنند ه ها: »بعد  
آورد ن پول قبول کرد م«. )26 ساله،  به د ست  برای  پیشنهاد  تن فروشی د اد ،  اینکه بهم 
پید ا  صمیمی  رابطه  همکاران  از  یکی  با  شرکت  د ر  کار  مد تی  از  »پس  بیکار(.  د یپلم، 
کرد م و د ر بیرون از محل کار نیز رابطه د اشتیم. بعد  هم صیغش شد م و مخفیانه رابطه 
جنسی د اریم«. )24 ساله، لیسانس، منشی(. »حد ود  د و سال است که با د ختری که به 
من عالقه مند  است هم خانه هستم و بد ون اینکه بخوام هزینه سنگینی کنم با کسی که 
می خوام زند گی می کنم و سکس هم د اریم«. )28 ساله، لیسانس، شغل آزاد (. »من تعد اد  
زیاد ی د وست د ختر د ارم و از رابطه با افراد  مختلف لذت می برم«. )27 ساله، د یپلم، رانند ه(.

درکمحافظهکارانه
 این نوع د رک، بر قد است سنتها، خانواد ه، مذهب و د یگر نهاد های جاافتاد ه و قد یمی 
ترجیح  و  مخالف اند   تحول  و  تغییر  با  د ارند   محافظه کارانه  د رک  که  کسانی  می کند .  تأکید  
می د هند  که طبق سنت و مذهب عمل کنند . تغییر نگرش برای آنها بسیار سخت است. برخی 
شرکت کنند گان د ر پژوهش به مسائل جنسی د ید ی منفی و تابو گونه د اشته و صحبت از این 

مسائل را ناپسند  د انستند .
کسی  با  مورد ش  د ر  است  بهتر  و  است  تابو  جنسی  مسائل  نظرم  »به  شرکت کنند ه ها: 
صحبت نکنیم. فکر می کنم د رباره این امور سنتی برخورد  کنیم بهتر است« )28 ساله، 
به  من  مد رسه  د ر  و  بشه  گفته  چیزی  نباید   جنسی  مسائل  از  نظرم  »به  بیکار(.  د یپلم، 
روش  »بهترین  معلم(.  لیسانس،  ساله،   30( نمی د م«  پاسخ  د راین باره  بچه ها  سؤاالت 
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برخورد  با امور جنسی پیروی کرد ن از جامعه است چون اگه از هنجارها سرپیچی کنیم، 
قانون شکن محسوب می شیم« )27 ساله، لیسانس، ماما(. »اگه د ر جمعی از مسائل جنسی 
صحبت شود ، خجالت می کشم و صحبت د ر این مورد  را کار د رستی نمی د ونم« )25 ساله، 

د یپلم، خیاط(.

پیامدهایدرکجنسی:

فردی
 تمامی د وره های رشد  و تکامل فرد  بر نحوه شکل گیری باورها و اعتقاد ات او د رباره همه 
مسائل به ویژه د رک جنسی او مؤثر است و هر د وره رشد ی با توجه به تحوالت فرهنگی و 
اجتماعی خاص خود  اطالعات جد ید ی را به فرد  منتقل می کند  که ممکن است د رک فرد  را 
تقویت کرد ه یا موجب تحول آن شود . نحوه د رک جنسی هر شخص مهم ترین تأثیرات را بر 
تعامالت جنسی وی می گذارد . برخی شرکت کنند گان د ر پژوهش حاضر به پیامد های د رک 

جنسی د ر زند گی خود  اشاره د اشتند .
شرکت کنند ه ها: »من نمی تونم به خود م اعتماد  کنم که روابط د وستی اآلن را بعد  از ازد واج 
تموم کنم حتی روابط جنسی را« )30 ساله، لیسانس، حسابد ار(. »فکر نمی کنم به ازد واج 
مسائل  به  مربوط  چیزی  بیکار(. »هر  د یپلم،  ساله،   26( باشم«  پایبند   زناشویی  زند گی  و 
جنسی را از خانواد ه ام پنهان می کنم« )25 ساله، د یپلم، شغل آزاد (. »فکر نکنم نیازی باشد  
د رباره مسائل جنسی به خانواد ه ام چیزی بگم« )24 ساله، لیسانس، د انشجو(. »اینکه بخوام 
با یک فرد  زند گی کنم برام جالب و لذت بخش نیست چون د وست د ارم با افراد  مختلفی 
رابطه جنسی د اشته باشم. کال تنوع برام لذت بخشه« )27 ساله، د یپلم، رانند ه(. »من کال 
ارتباطات جنسی سالم د ارم چون با توجه به اطالعات جنسی سالم که به د ست میارم د ر امور 
جنسی تصمیم گیری می کنم. منظورم از اطالعات جنسی سالم یعنی هر چیزی که مربوط به 

بهد اشت و سالمت جنسی فرد  است« )29 ساله، فوق لیسانس، مشاور(.
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خانوادگی
 برای د رک کامل فرایند  تحولی خانواد ه باید  این حقیقت را د ر نظر د اشت که مرد ان و 
زنان، چه د ر خانواد ه مبد أ خویش و چه د ر خانواد ه ای که از طریق ازد واج شکل گرفته است، 
تجربه متفاوتی از زند گی خانواد گی د ارند . آنها معموالً با انتظارات، باورها، ارزشها، نگرشها، 
اهد اف و فرصتهای متفاوتی بزرگ می شوند . فرهنگ خانواد ه ها بر د رک جنسی افراد  خانواد ه 

تأثیر د ارد  و د رک جنسی پیش بینی کنند ه رفتار جوانان است.
شرکت کنند ه ها: »تا حاال به ازد واج و تشکیل د اد ن خانواد ه فکر نکرد م و این مسئله برام 
مهم نیست« )26 ساله، د یپلم، بیکار(. »من با پسرای زیاد ی رابطه د اشتم و د ر آغاز با قصد  
ازد واج بود  اما بعد  فهمید م برای سوءاستفاد ه وارد  رابطه شد ند . فکر می کنم هیچ مرد ی 
قابل اعتماد ی نیست، حتی به پد ر و براد رم اعتماد  ند ارم« )26 ساله، لیسانس، پرستار(. »به 
جنس مخالف اعتماد  ند ارم و فکر نمی کنم بتونم برای ازد واج فرد  مورد  اعتماد ی پید ا کنم، 
حتی خواهر خود م را زیر نظر د ارم که مباد ا با پسری رابطه د اشته باشه« )25 ساله، د یپلم، 
شغل آزاد (. »من به ازد واج فکر نمی کنم چون می ترسم بعد  ازد واج همسرم بهم خیانت 
ازد واج کنم آخه  از خیانت شنید م که می ترسم  رانند ه(. »اینقد ر  د یپلم،  کنه« )27 ساله، 
مرد ای زیاد ی رو می شناسم که به همسرشون خیانت کرد ن« )26 ساله، د یپلم، بیکار(. 
»تمایلی به ازد واج ند ارم چون از راه صیغه و هم خانگی به میل جنسیم رسید گی می کنم و 
غیرازاین برای ازد واج شرایط سختی هست که از عهد ه آن برنمیام« )28 ساله، لیسانس، 
شغل آزاد (. »روابط جنسی قبل از ازد واج باعث رواج هم خانگی و روسپی گری می شه که 
کاهش میل به ازد واج د ر جوانان را باعث شد ه، به نظرم د لیل این جور روابط عد م تربیت 

جنسی د ر فرهنگ ماست« )29 ساله، فوق لیسانس، مشاور(.

فرهنگی-اجتماعی
مؤلفه های  با  متناسب  و  آن جوامع  بر  فرهنگ حاکم  اساس  بر  انسانی  ارتباطات  تمام   
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اند یشه های  با  تنگاتنگی  ارتباط  جنسی  رابطه  می آید .  پد ید   ملت  آن  عقید تی  و  فرهنگی 
فرهنگی هر جامعه د ارد  و هرگونه نقض این هنجار، عین انحراف جنسی د ر آن جامعه تلقی 
می شود . فرهنگ نیز د ر ایجاد  و رشد  نگرشها تأثیر بسزایی د ارد . تعلق به فرهنگهای مختلف 
اینکه  به  توجه  با  شود .  جامعه  د ر سطح  متفاوت  اد راک  آمد ن  وجود   به  به  منجر  می تواند  
مهم ترین خاستگاه نگرشها، فرهنگ کلی حاکم بر هر جامعه است، بنابراین عوامل اجتماعی 
آد اب  بر  فرهنگ  باشد .  تأثیرگذار  جنسی  مختلف  مشکالت  ایجاد   د ر  می تواند   فرهنگی  و 
ازد واج، مسئولیتهای اجتماعی و نقش جنسی تأثیر می گذارد  و د رنتیجه د رک جنسی متأثر از 

هر فرهنگ د ر تصمیمات جنسی و پیامد های آن د ر جامعه مؤثر است.
د ر  افزایش طالق  عوامل  از  روسپی گری  و  هم خانگی  د وستی،  »روابط  شرکت کنند ه ها: 
جامعه هستند . چون این روابط ریشه بی اعتماد ی را د ر افراد  به وجود  میارن« )28 ساله، 
نابهنجار  جنسی  روابط  افزایش  باعث  هم خانگی  و  روسپی گری  »رواج  معلم(.  لیسانس، 
»روابط  روانشناس(.  فوق لیسانس،  ساله،   30( می شه«  جامعه  د ر  جنسی  بی بند وباری  و 
جنسی قبل از ازد واج باعث شد ه که فرزند ان نامشروع روزبه روز بیشتر بشه« )30 ساله، 
فوق لیسانس، د انشجو(. »اطالعات جنسی سالم و تعامالت جنسی سالم و د ر پی آن د رک 
جنسی سالم، باعث رواج آشنایی قبل از ازد واج و انتخاب د رست شریک زند گی می شه« 

)29 ساله، فوق لیسانس، مشاور(.

بحث
د رک  زیرمجموعه  د و  د ارای  جوانان  جنسی  د رک  فوق  پژوهش  از  حاصل  نتایج  طبق 
سه  د ارای  جنسی  د رک  پیامد های  همچنین  است.  محافظه کارانه  د رک  و  آزاد اند یشانه 
د رک  د ارای  اشخاص  نگرش  است.  فرهنگی- اجتماعی  و  خانواد گی  فرد ی،  زیرمجموعه 
جنسی آزاد اند یشانه به د و بخش بهنجار و نابهنجار تقسیم می شود  که حاکی از آن است که 
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برخی جوانان د ارای د رک سالمی از مسائل جنسی هستند  و د ر پی آن از تعامالت جنسی 
سالم برخورد ارند  و برخی د ارای د رک نامطلوبی از مسائل جنسی هستند  که باعث می شود  به 
امور جنسی نگاهی بسیار باز د اشته باشند  و د ر پی آن روابط جنسی نابهنجار مانند  هم خانگی، 
از گفته های مشارکت کنند گان(.  )الهام گرفته  روسپی گری و روابط صیغه ای را تجربه کنند  
فرهنگ و خانواد ه نیز سهم بسزایی د ر تقویت و یا تثبیت د رک جنسی فرد  د ارد .  عد م آموزش 
و تربیت جنسی د ر فرهنگ ما مانع اصلی سالمت جنسی محسوب می شود . د رک جنسی 
هر شخص بر زند گی وی مؤثر است. زیرا فرد  بر مبنای د رک جنسی خود  به تصمیم گیری 
جنسی می پرد ازد . نتایج پژوهش حاکی از آن بود  که د رک جوانان از مسائل جنسی، عالوه 
بر تأثیری که بر خود  آنها د ارد  بر خانواد ه و جامعه نیز مؤثر است زیرا از یک سو تصمیماتی 
مانند  هم خانگی، روسپی گری و روابط صیغه ای باعث فکر نکرد ن به ازد واج و از هم پاشید ن 
بنیان خانواد ه می شود  و از سوی د یگر زمینه فساد  اجتماعی را فراهم می آورد ، نتیجه می گیریم 
که با آموزشهای جنسی د رست د ر طی د وران کود کی و نوجوانی می توانیم از شکل گیری 
د رک جنسی نامطلوب د ر جوانان جلوگیری کرد ه و د ر پی آن به شکل گیری تعامالت جنسی 
سالم کمک کنیم تا عالوه بر حفظ بنیان خانواد ه از بی بند وباری جنسی جلوگیری کنیم. نتایج 
رابطه  د اشتن  د ر   )2006( همکاران  و  گومن  و   )2006( همکاران  و  الکساند ر  پژوهشهای 
جنسی قبل از ازد واج، براون و همکاران )2006( د ر روابط هم خانگی، لمر، بالجت سلفیا و 
بنسون )2013( د رک آزاد اند یشانه و محافظه کارانه، مهد وی )2008( افزایش روابط جنسی 
قبل از ازد واج و نیازی و پرنیان )2014( گونه های مختلف رابطه با جنس مخالف، با نتایج 

پژوهش حاضر همخوان بود ه اند .
نگاه  و  د ید  سنتی  کنار گذاشتن  با  نابهنجار  آزاد اند یشانه  د رک جنسی  آمد ن  به وجود    
مثبت به مسائل جنسی همراه است که د ر پی سهل گیری خانواد ه ها، تأثیر الگوهای فراملی 
و گرایش به اند یشه مد رن به وجود  آمد ه است. افراد  د ارای نگرش مثبت به مسائل جنسی، 
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نامطلوب  پیامد های  به  توجه  بد ون  و  می کنند   تجربه  گناه  احساس  بد ون  را  جنسی  رابطه 
جسمی و روحی، به روابط جنسی نابهنجار می پرد ازند . اما د رک جنسی آزاد اند یشانه بهنجار 
د ر پی تربیت جنسی د رست و تکیه بر د انش و خرد  به وجود  آمد ه است و افراد  د ارای این 
نوع د رک چیزی را بد ون استفاد ه از خرد  و د انش و بر اساس تعصب و بد ون مد رک به عنوان 

حقیقت، رد  یا قبول نمی کنند .
 د رک جنسی محافظه کارانه د ر پی نگاه تابوگونه جامعه به مسائل جنسی، تأکید  بر تقد س 
سنتها و ناپسند  د انستن صحبت از این مسائل شکل می گیرد  و باعث می شود  تا جوانان د ر 
پی ترس از طرد  شد ن و یا مورد  سرزنش قرار گرفتن، به صورت مخفیانه به د نبال ارضاء نیاز 
جنسی برآیند . اشخاص محافظه کار بیشتر متکی بر آد اب ورسوم، مذهب و اقتد ار هستند  و 
د ید گاه اصلی آنها نگهد اری جامعه و هنجارهای موجود  است. بنابراین با وجود  تفاوت بسیار 
بین هنجارهای اجتماعی، مذهبی و خانواد گی با ارزشها و نگرشهای د نیای مد رن و تجربه های 

روزمره جوانان ایجاد  تعارض د ر آنها ناگزیر می شود .
 پیامد های د رک جنسی بر فرد  مانند  بی اعتماد ی به خود ، مخفی کاری د ر مسائل جنسی و 
تنوع طلبی د ر پی عد م تربیت جنسی و ند انستن شیوه های پسند ید ه ارضاء میل جنسی است 
که بوجود  می آید . د ر مقابل د اشتن د رک جنسی سالم و تعامالت جنسی سالم د ر پی کسب 
اطالعات د رست و تربیت جنسی شکل گرفته است. بد ون شک د رک جنسی هر شخص 
بیشترین تأثیر را بر خود  فرد  می گذارد . زیرا اگر فرد  د ارای د رک جنسی بهنجار باشد  بر پایه 
این نوع د رک تصمیمات جنسی د رستی می گیرد  و اگر فرد  د ارای د رک جنسی نابهنجار باشد  
به تعامالت جنسی نابهنجار می پرد ازد  که موجب اختالل د ر بهد اشت جسمی و روانی اش 

می شود .
که  است  ازد واج  به  میل  کاهش  و  بی اعتماد ی  خانواد گی  د رزمینه  پیامد ها  مهم ترین   
از  پنهان  به طور  افراد   که  می شود   باعث  و  می آید   به وجود   نابهنجار  د رک جنسی  د رنتیجه 
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خانواد ه به تعامالت مخرب جنسی بپرد ازند . د ر پی بروز پد ید ه هایی مانند  هم خانگی نیز افراد  
زند گی بد ون تعهد  با یک شخص را به ازد واج ترجیح می د هند  که به د نبال آن خانواد ه و 
تولید مثل به خطر می افتد . مهم ترین تعارض جوانان د ر این زمینه عد م اعتماد  به جنس مخالف 
برای ازد واج بود  که د رنتیجه د رگیر شد ن د ر روابط جنسی نابهنجار مانند  روابط صیغه ای و 

روسپی گری تشکیل شد ه بود .
بر  فرد   تأثیر  رو  این  از  د ارد .  بستگی  آن  به سالمت شهروند ان  جامعه ای  هر   سالمت 
جامعه نیز مشهود  است زیرا آسیبهای وارد ه د ر حوزه جنسی نه تنها بر فرد  بلکه به جامعه نیز 
مربوط می شود . هرچقد ر بی بند وباری جنسی افزایش یابد ، پیامد ها آن مانند  افزایش طالق، 
افزود ه شود   بر مشکالت جامعه  که  می شود   باعث  نابهنجاری جنسی  و  نامشروع  فرزند ان 
و مسئولیت پرورش فرزند ان نامشروع بر عهد ه نهاد های اجتماعی باشد . اما اگر د ر جامعه 
آموزش و تربیت جنسی رواج پید ا کند ، افراد  نیز د رک جنسی سالمی کسب می کنند . این 
مسئله باعث می شود  که تعامالت جنسی سالم د اشته باشند  و د ر موقعیتهای جنسی مختلف 
تمام  از  اشاعه آگاهی د رست جنسی،  برای  پیشنهاد  می شود  که  کنند .  د رست تصمیم گیری 
علمی  و  مناسب  مطالب  بیان  نوشتاری،  تصویری،  رسانه های  مانند   کنیم  استفاد ه  امکانات 
و  مد ارس  د ر  برای حضور  ماهر  مربیان  تربیت  مجازی،  و شبکه های  اینترنتی  سایتهای  د ر 
د انشگاهها د ر سطوح مختلف و ایجاد  د وره های تخصصی آموزش جنسی توسط سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره. بد ین صورت می توانیم با آموزش جنسی صحیح د رک افراد  جامعه را 

از مسائل جنسی به طور بهنجار و سالم شکل د هیم.
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مشارکتنویسندگان
تمام نویسند گان د ر طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت د اشته اند .

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسند گان، د ر این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود  ند ارد .

پیروی از اصول اخالق پژوهش
آسیب  از  پرهیز  و  رفتار  حسن  آگاهانه،  رضایت  شامل،  اخالقی  نکات  کلیه  نویسند گان، 
رعایت  مقاله  این  د ر  را  د اد ه ها  تحریف  عد م  و  اعتماد سازی  مشارکت کنند گان،  به  رساند ن 
اعتماد  به محققان و د ر  از تمام مشارکت کنند گان د ر پژوهش، به د لیل  کرد ه اند . د ر ضمن، 

اختیار گذاشتن صاد قانه اطالعات شخصی شان، صمیمانه سپاسگزاری می شود .
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