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   را از آغاز دوره  جواني اگر دورة.  هاست  آن  جنسي  تمايالت ، برآوردن  جوانان  اصلي هاي از نياز يكي 
 گذر از   و البته  جنسي  غريزه  شده  نهادينه  برآوردن  ـ يعني  ازدواج  ـ تا زمان  جنسي  قدرت شروع  ـ يعني بلوغ
   نشدن  و برآورده  جنسي  قدرت  غليان  دوران ي جوان  دوران ، پس  دانست  سالگي30 ـ ياحداكثر   تعليق دوران
 از   انحراف  به  چنداني  و تمايل  توان  باشد، جوانان  قوي  در جامعه  فشارهنجاري  كه تا زماني.   است آن

  ها وجود ندارد و تغييرات  بر سر ارزش  وفاق  كه اي  ندارند، اّمادر جامعه  جامعه  شده  پذيرفته هنجارهاي
   و لذا جوانان  نيست  قوي  فشار هنجاري ، و اين است  نمودن  رخ  در حال  اجتماعي  فرهنگي  در سطوح هگسترد
 ما   در جامعه  جوانان  جنسي  مسأله در باب. روند مي  موسوم هاي حل  از راه  و متفاوت  نوآورانه  رفتارهاي بدنبال

 و   ماهواره  به  دسترسي  و گسترش جمعي  ارتباط سايل و  در حوزه  گسترده تغييرات.   است  چنين نيز وضع
،   جنسي  مسائل  در باب شده  پذيرفته  هنجارهاي  به  عمل  شدن و نيز ضعيف... ها و اي  و چندرسانه اينترنت
  نجاري و ه ارزشي  مسلماً با نظام  باشند كه هايي حل  راه  پيدا كردن  بدنبال  از جوانان هايي  تا گروه  شده باعث
  اي ، بگونه شده  جوانان  جنسي  تشديد مشكل  عامل  ازدواج  سن  ديگر باال رفتن از طرف.   سازگار نيست جامعه
   باجنس  آميزش  خود ـ يعني  نياز جنسي  و مطلوب  طبيعي  كردن  برطرف  توان  سال  ده  بطور متوسط  جوان كه

 . ـ را ندارد مخالف
   ارائه  مسأله  را براي  مناسب  حل  نتوانند راه  كشور، چنانچه  و اجتماعي  فرهنگي  و مديران ريزان برنامه 

   و تحصيالت  از اشتغال  جنسي مسأله.  خود را پيدا خواهند كرد  مشكل حل ، خود، راه با نوآوري كنند، جوانان
 پيدا   او براي  ايجاد كرد، توان  اشتغال  جوان  براي  اگر نتوان ، يعني  است ، متفاوت اجتماعي  و ساير مسائل عالي
  وقتي.   است  خويش  جنسي  مشكل  در حل  وي  بسيار كمتر از توان  مسأله  حل براي  نوآورانه هاي حل  راه كردن
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  ها نهادينه حل  راه ، اين  يافت  نيز رواج  زمان  و در طول  يافت  اشاعه وسيع  در سطح  جوانان هاي حل  راه كه
 و   مطلوب حل  راه  بسيار دشوارتر خواهد بود، لذا پيدا كردن جايگزين هاي حل  راه  ارايه ند شد و آنگهخواه

   مطلوب حل  راه  اينكه  به  قصد پرداختن  مقاله اين. يابد  مي چندباره  ما ضرورتي  و ديني  ارزشي سازگار با نظام
   بخش  تغيير هستند و كدام ، بيشتر پذيراي از جوانان خش ب  دهد كدام  دارد نشان ، را ندارد، اما سعي چيست

 .كمتر پذيرا هستند
 از رفتار   مختصري ابتدا شرح. اند  شده  تقسيم  دسته  شش  به  جوانان  جنسي ، رفتارهاي  مقاله در اين 
  در انتها ميزان.  خواهد شد  بيان  هر دسته  و اقتصادي  اجتماعي  وضعيت ذكر خواهد شد و پس  هر دسته جنسي
   شد رفتارهاي  سعي البته.   قرار خواهد گرفت  مورد بررسي  در هر دسته  شده ريزي برنامه  تغييرات پذيرش
 بايد   تأسف و با كمال.  شود  داده  بيشتري  هستند تفصيل  تحقيق  از نظرما بيشتر پذيراي  كه  اول  دسته  سه جنسي
 خود را  حل  خود راه ، كه  آخر است  گروه  سه  بيشتر ناظر به  جوانان مسائل انريز  برنامه  تمركز عمده  كه گفت

 . ما نيستند اند و اصوالً مخاطب پيدا كرده
 

   شده ريزي  برنامه  در تغيير اجتماعي  هدف  گروه بندي تقسيم
 خود،   و شرايط ت ماهي  بنا به  هر يك  باشند كه  تغيير اجتماعي  هدف  است  ممكن  مختلفي هاي نظام 

   تغييرات  هدف  كه  از افراد بدانيم  اي  را مجموعه  هدف  گروه چنانچه. طلبند  را مي متفاوت برخوردي
  بندي  تقسيم  شيوه يك.  كرد بندي  دسته  متفاوتي هاي  شاخص  بر اساس توان  هستند، آنرامي  شده ريزي برنامه
،  ، مليت ، دين ، شغل ، درآمد، تحصيالت ، جنس سن: نظير ( شناختي يتجمع  از متغيرهاي ، استفاده  هدف سيستم
؛ و   جمعيت  و تراكم  شهر، روستا؛ اندازه شهر، حومه:   مسكوني منطقه: مثل (  جغرافيايي و تقسيمات) ، نژاد زبان
)   زندگي  و سبك ها، شخصيت نگرش: مانند(؛  شناختي روان  از متغيرهاي  ديگر استفاده راه.  است)  و هوا آب
 . است

  طور كه ؛ زيرا همان  است  اهميت  تغيير نيز بسيار داراي  پذيرش  آهنگ  از لحاظ  هدف  گروه بندي تقسيم 
   و ديرپذيران  زودپذيران  را در قبال  متفاوتي هاي  استراتژي  خواهد شد، كارگزار تغيير مجبور است مشاهده

 .كند تغيير، دنبال
   مختلف  دسته  پنج  تغيير را به  هدف گروه) 1376(» ها  نوآوري رسانش « كر در كتابراجرز و شومي 
 :كند  مي تقسيم

  ـ نوآوران  
   پذيرندگان ـ نخستين  
  زودپذير ـ اكثريت  
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  كندپذير ـ اكثريت  
  ـ ديرپذيران  
   هدف از افراد گروه% 5/2  ن در آ  كه  است  شده  ارائه  نرمال  منحني  در يك  گروه  پنج  اين توزيع 
  ديرپذيران% 16 كندپذير و  اكثريت% 34 زودپذير،  اكثريت% 34،   پذيرندگان نخستين%5/13،  نوآوران
  از اين. دهند  مي  ديگر تشكيل  ديگر را دو گروه  و نيم  اول  گروه  را سه  ازجامعه ، نيمي  حساب با اين. هستند
 :  كه ؛ مثالً اين  وارد است  بر آن هايي  اشكال شود، ولي  مي  زيادي ،استفاده  مناسب آل ده اي  وجود تيپ  دليل  به مدل

   شده  معرفي  چپ   سمت  گروه ، سه  ميانگين  راست  سمت  دو گروه  در مقابل ؛ يعني  نيست ـ متقارن 
 . است

 .دهد  مي  مثبت يير پاسخ تغ  به  هدف سيستم% 100   در نهايت  كه  استوار است  فرض ـ بر اين 
، كارگزار تغيير   نوآوران  كه  بهتر است  آنكه  هستند؛ حال  هدف  از گروه ، بخشي  نوآوران ـ و در آن 

 .  آن قلمداد شوند تا هدف
دهند و   نمي  مثبت  تغيير پاسخ  هرگز به  ذكر شود كه  متحجرين  نام  به  كوچكي  در انتها، گروه بهتر است 
  ، با توجه كنيم  مي  ديگر را در برابر تغيير بررسي  گروه ، پنج  رايج  گروه  پنج  جاي ، ما به بنابراين. پذيرند اثرنمي

  آل  ايده ، تيپ  گروه  پنج  اين  كه  است  ديگر اين نكته.  نيستند  هدف  گروه  بعنوان  نوآوران  در آن كه  مساله  اين به
  2 .روند  كار مي  به  تحليل  براي  مدلي  عنوان شتر به هستند و بي  وبري  خاص يا نوع

   پذيرندگان نخستين
  هاي در بيشتر نظام.  دارند  زيادي  خود، يكپارچگي  محلي  اجتماعي ، با نظام  پذيرندگان نخستين 
  به. گيرند ر مي قرا  دارند و مورد مشورت  افكار را در دست ، رهبري  ديگري  از هر تيپ بيش  تيپ ، اين اجتماعي

 در رفتارها و عقايد   هدف  هستند و گروه  هدف  افراد گروه  مرجع ، عمدتاً گروه پذيرندگان تعبير ديگر، نخستين
 از   از افراد، پيش بسياري. دهند  خود قرار مي كنند و آنها را سرمشق  مي  نظرها و رفتار آنهارجوع خود به
   تغيير نيز، اين دانند و كارگزاران  و معتبر مي  مشورت  قابل  افرادي عنوان ا به ر  پذيرندگان  تغيير، نخستين پذيرش
، از نظر   پذيرندگان زيرا نخستين. نگرند  فرايند تغيير مي تسريع  تغيير براي  محلي  كارگزاران  را، همچون گروه

.  دارند  الگو را بر عهده ، نقش  اجتماعي م نظا  اعضاي  ندارند وبراي  نظام  با افراد متوسط  چنداني  فاصله نوگرايي
 آنها نيز   و البته  است  موفقيت  متضمن  آنان ، محترمند وهمراهي  هدف ، در نزد افراد سيستم  پذيرندگان نخستين

                                                      
   اجتمـاعي   تغييـرات .) 1381(جوادي يگانـه، محمـد رضـا و مهـدي عباسـي الخـاني               . ک.براي توضيح بيشتر ر    2

 . راديو  و توسعه دفتر تحقيق:  تهران.  شده ريزي برنامه
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   گفت توان  مي در نهايت.  كنند  حفظ  خود را در ساختاراجتماعي  خود بايد پايگاه  احترام  حفظ  براي دانند كه مي
 .  آنهاست ، معتبر بودن  زودپذيران  اصلي مشخصه

  زودپذير اكثريت
   قشر متوسط  از اعضاي  زودپذير، بيش اكثريت.   است  زودپذير، دورانديشي  اكثريت  مشخصه ترين مهم 
   ندرت ما بهاند، ا  خود در ارتباط  با ديگر همفكران ، پيوسته  تيپ افراد اين. پذيرند ، تغيير را مي اجتماعي نظام
   رابط آنها را به)   و كندپذيران  زودپذيران  بين  شدن واقع( زودپذير   اكثريت جايگاه.  هستند رهبري  مقام داراي
 و معموالً   است  بودن  زودپذير، بسيار دورانديش  اكثريت  اساسي ويژگي. كنند  مي  در فرايند تغييرتبديل مهمي
 . تر است  طوالني ، از زودپذيران طورنسبي   آنها، به گيري  تصميم زمان

  كندپذير اكثريت
 و يا فشار   نياز اقتصادي  واسطة آنها تغيير را به.   است  بودن  كندپذير، شكاك  اكثريت  خصلت ترين مهم 
  افراد نظام   اكثريت  از پذيرش نگرد و تا پيش  تغيير مي  با ترديد به  تيپ اين. پذيرند  مي اجتماعي  نظام فزاينده
   را قبول  كندپذير آن ، مؤّيد تغيير نباشند، اكثريت  اجتماعي  نظام اگر هنجارهاي. پذيرد  رانمي ، آن اجتماعي

   گروه  آنها، فشار دروني  پذيرش  كرد، اما براي  جديد ترغيب هاي  از ايده استفاده  به توان  را مي آنان. كنند نمي
 .  است ، ضروري هدف

  نديرپذيرا
   را دارند و همه  ديدگاه ترين ، محلي  با سايرين  در مقايسه آنان. اند  اجتماعي  نظام ، افراد سنتي ديرپذيران 

  ارتباط. دهند  مي  انجام  عملكرد گذشتگان  را بر اساس سازي كنند و تصميم  مي  مقايسه  گذشته چيز را بازمان
   هستند و نسبت  تغيير ظنين  كارگزاران  به ، معموالً نسبت  است ان نظير خودش معموالً با افرادي  اشخاصي چنين
 . كنند  و انزوا مي  بيگانگي ، احساس  متغيرامروزي  شدت ِ به  جهان به

  متحجرين
   شّدت  به  افراد كه اين. پذيرند  را نمي  هرگز تغيير اجتماعي  هستند كه ، افرادي انديشان  يا جزم متحجرين 
   انسجام  پاشيدگي  از هم  و باعث  اجتماعي  در نظم  تغيير را اختالل  موجود هستند، هر گونه  وضع حفظ دلبند به
  اين. بندد  آنها مي ها از سوي  نوآوري  را بر پذيرش  آنها، راه كارانة  كامالً محافظه رويكردهاي. دانند مي اجتماعي
 و   را اخذ كرده ، ظاهر آن  اجتماعي  هستند، از نظام  مقايسه قابل   مرتون ي» گرا مناسك « بندي  باتقسيم افراد كه
هر چند در .  دهند  خود قرار مي  همت  را وجهه  و رسوم ها و آداب  هنجارها، ارزش بالنعل النعل  طابق حفظ
 تغيير را  ال در هر ح  نياز يا فشار اجتماع  دليل شوند و به  مي  تبديل ديرپذيران  به  متحجرين ، اكثريت عمل
 . باشند  داشته  تغيير و خود تغيير همدلي توانند با كارگزاران ها هرگزنمي  نگرش پذيرند، اّما در سطح مي
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   رفتار جنسي  از حيث  جوانان  مختلف هاي گروه
 . كرد  تقسيم  متفاوت  دسته  شش  به توان  مي  رفتار جنسي ، را از حيث جوانان 
   مخالف جنسپرهيز از :   اول دسته -
   نفره  ـ تك  ذهني رفتار جنسي:   دوم دسته -
   جنسي  از رابطة  پيش  دوستانة ارتباط:   سوم دسته -
   دوستانه  جنسي رابطه:   چهارم دسته -
 بندوبار  بي  جنسي رابطه:   پنجم دسته -
   جنسي انحراف:   ششم دسته -

 دارد يا ندارد،)   يا عيني ذهني (  جنسي  يا رابطة جوان   كه  گونه ، بدين  است  حصر عقلي  به بندي  طبقه اين 

  رابطة.   انحرافي  و يا بصورت  است  مخالف  و با جنس  طبيعي  يا بصورت  رابطه  دارد، اين جنسي اگر رابطة
، و  نه دوستا  جنسي ، رابطة  جنسي  از رابطة  پيش ، دوستانة  ـ ذهني  نفره تك:  چهار دسته  نيز به  طبيعي جنسي
 در بيشتر  باشد، يعني  مي  يا انباشتي  تجمعي  صورت ، به رفتار جوانان. شود مي بندوبار تقسيم  بي  جنسي رابطه

  اين. اند  كرده تر را تجربه  پائين هاي  افراد دسته  باالتر، رفتار جنسي هاي افراددسته)  موارد  تمام  نه و البته(موارد 
   اول  رفتار از دسته  سطح همچنين. يابد  مي  بيشتري  عينيت  تا پنجم دوم هاي  دسته  در ميان  خصوص  به موضوع
 .يابد  آنها مي  در زندگي  باالتر نمود بيشتري هاي  دسته يابد و رفتارجنسي  مي  افزايش  ترتيب  به  پنجم تا دسته

 
   مخالف پرهيز از جنس:   اول دسته

  رفتار جنسي
  ، نمود فعاليت اند و در واقع  نكرده  را تجربه  رفتار جنسي  گونه  هيچ  كه  است رادي اف  شامل  گروه اين 
  جدا از كساني.  وجود ندارد  نمودي گونه  و در زنها نيز هيچ  است  احتالم  صورت  تنها به  گروه اين  مردان جنسي

   اشخاص دهند، عموم  از خود بروز نمي اني چند  جنسي  هستند و ميل  سردمزاج  يا رواني فيزيولوژيك  علل  به كه
 معتقدند   گروه  اين  به افراد متعلق. باشند  مقيد مي  مذهبي  از لحاظ  شدت  به  هستند كه  كساني گروه  اين  به متعلق
   پائين ن در سني  ازدواج  دنبال  معموالً به  دليل  همين  به  است  جنسي  غريزه  به پاسخگويي  تنها راه  ازدواج كه

  اين. باشند  مي  خويش  و كنترل  نفس  كف  نباشد، معتقد به  ممكن  هر دليل به  ازدواج  كه هستند و در صورتي
   و تحريك  مخالف  با جنس  شدن  از مواجه  طريقي  دارند تا به  خودسعي  جنسي  خواستهاي  كنترل افراد براي
 در  كنند و سعي  پرهيز مي  نامحرم  به  مستقيم  از نگاه گروه  اينافراد.  كنند  و غرايز خود اجتناب احساسات
 و لبها   پيشاني ، اغلب  حجاب در اين.  دارند اي پوشيده زنها حجاب.  را دارند  با نامحرمان  ارتباط  كردن حداقل
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   ديده  بدن ايه  از برجستگي  گونه پذيرد تا هيچ مي  صورت  بخصوصي  و تالشي  شود و سعي  مي نيز پوشيده
   كه  كساني  به كنند و نسبت  نمي  پيروي  وآرايش  در پوشش  روز جامعه  از مدهاي  چندان  گروه افراد اين. نشوند
   وجه  هيچ  و زنها نيز به كنند تا ادكلن مي مردها بيشتر از عطر استفاده.  ندارند  مد روز هستند، نظر خوشي تابع

 افراد   روند، اين  اين  زمان شدن با طوالني. برند  نمي  بهره  از منزل  در خارج ايشي و آر از مواد خوشبو كننده
 در   اضطراب  بروزحالت تواند منجر به  مي  در ادامه كنند كه  پيدا مي  مخالف  جنس  در مقابل  خجالتي حالتي
باالتر   سطوح  فرد به  سريع كت حر ، موجب  اضطراب  گونه  اين گاهي.  گردد  مخالف  با جنس  مواجهه هنگام

 . شود  رفتار شمرده  بر اين اي  عارضه  عنوان تواند به  مي گردد كه  حاضر مي  و فرار از موقعيت رفتار جنسي
   شايسته  معموالً حتي قيد هستند كه  و بي ها، منحرف ، افراد ساير گروه  دسته  اين  به از نظر افراد متعلق 
   جنسي  ظواهر روابط  كوچكترين  با مشاهده  گروه معموالً افراد اين. شوند  نمي  شناخته هم   و آمد ورابطه رفت

   اكثر مكالمات  كه  است  طبيعي بنابراين. كنند  مي بيني  پيش ِ پرده  را در پس  ارتباطات ،بيشترين  سايرين در ميان
  ، مجبور به  خود باشد و اگر بنابر ضرورت مجنس ه  و البته  دسته  هم  افرادبا اشخاص  اين  و فردي اجتماعي
   همين به.   خواهند داشت  و شك  با ناخرسندي  همراه  با افراد ساير گروههاشوند، ارتباطي  ارتباطي برقراري
  ن كنند تا امكا  زندگي  و جدا از سايرين  خاص  دارندتا در مناطقي  شديدي  عالقه  گروه  اين  به  افراد متعلق دليل

 .  باشد  وجود داشته  فضايي  و تفكيك انزواگزيني
   فوران  و نيز كاهش  تحصيالت  سطح  و افزايش  اجتماعي  و روابط  ارتباطات  و افزايش  سن با باال رفتن 

 در  ني س لذا تركيب. يابد  مي  افزايش  گروه  و باالتر در اين  دوم  طبقات  ورود به ، احتمال  گروه در اين نياز جنسي
 .  دارد هرمي ، حالتي  گروه اين

  پذيري  جامعه شيوه
 :  است  بخش  از سه  عمده  صورت  به  گروه  اين پذيري  و جامعه  نگرشها، اخالقيات منبع 
  ـ خانواده 
   به  آنها نيز متعلق  خانواده  هستند كه  از اقشاري  مدارس  اين آموزان دانش.   مذهبي  در مدارس ـ تحصيل 
 .باشند مي  گروه همين

   مساجد و دانشگاه  بسيج  بخصوص  خاص  مذهبي هاي ـ تشكل 
 تا   دبستان  از دوره  فرزندانشان كوشند كه  باشند، مي  كه  ـ اقتصادي  اجتماعي  در هر پايگاه اقشار مذهبي 
   آنكه  حائز اهميت نكته.  كنند  تحصيل  مذهبي  غيرانتفاعي  و بويژه  مذهبي ، در مدارس  دبيرستان دوران پايان
   رغم ، علي  و پائين  متوسط  طبقه  كه  است  آنقدر مهم  والدين  اين  براي آموزان  دانش  وكيفيت  مدرسه محيط

 امور   بقيه ها هستند، هر چند كه  هزينه  اين  پرداخت ، حاضر به  غيرانتفاعي مدارس  سنگين  و شهريه درآمد پائين
 .  شود  مواجه شكل با م زندگي
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 وجود   خارجي  كنترل  به  چنداني  افراد معموالً احتياج  در اين  و شخصي  دروني  كنترل  قوت  دليل به 
   نمايش  بيشتر براي  خارجي  آنها اعتماد دارد و از كنترل  به  كافي  اندازه  به  خانواده در بيشترمواقع. ندارد

 .شود مي  استفاده  والدين حساسيت
  تغيير  پذيرش ميزان
   تسهيل  تغيير جهت  كارگزاران  از سوي  شده  ارائه  حل  راه  كه  در صورتي  گفت توان  مي در مجموع 
 تغيير   پذيرندگان  جزء نخستين  گروه ، باشد، اين  است  شده  حاضر شناخته  در حال  كه ازدواجي  هم ، آن ازدواج

   نباشد، چندان  مرسوم  سنتي  در قالب  كه  جديد ازدواج هاي  شكل گر و حتي دي هاي حل راه خواهند بود، ليكن
 .  نخواهنديافت  گروه  در اين توفيقي
   آن دانند و به  مي  موجود خود را مطلوب  وضع  افراد تا حدودي  اين  كه  داشت در مورد تغيير بايد توجه 

دانند؛   مي  روح  تعالي  و موجب  عبادت  را نوعي  جنسي يال ام  و سركوب  نفس  كف كنند در واقع افتخار نيزمي
كنند و   نمي  تغيير خود حس  جهت  ضرورتي  چندان  گروه  اين  به افراد متعلق.  تغييرباز نيستند  به  هم لذا چندان

 در  حتي. دهند  نمي  نشان دانند، موافقتي  مي  ديني  نوانديشي  جريانات  تغيير را بيشتراز ناحيه هاي حل  راه چون
   اين شود كه  ابراز مي  شود، چنين  محسوب  خودي  قولي  و به گروه  كارگزار تغيير، مورد تأييد اين  كه صورتي

   عرفي  شيوة  به ، ازدواج  جنسي  با كشش  مقابله حل  راه  وگرنه  است  بوده  ضرورت  و برحسب  بقيه  براي  حل راه
 .  است  تعالي در جهت  خود گامي  كه  است  نفس ، كف كان ام  عدم  و در صورت آن

 
   نفره  ـ تك  ذهني  جنسي رفتارهاي:   دوم دسته

رفتار . شود  ياد مي  ـ ذهني  نفره  رفتار تك  عنوان  از رفتار آنها تحت  هستند كه ، كساني  جوانان  دوم دسته 
،   جنسي هايCD و   و عكس  فيلم  كردن ، نگاه رانيچ ، چشم  جنسي  از تخيل  طيفي  شامل دسته  اين جنسي
 و   تلفني ، مزاحمت  مخالف  با جنس  غيرجنسي ، گفتگو و شوخي ، خودارضايي  با بارجنسي  كتابهايي خواندن
  ها ممكن  فعاليت  گونه  اين  كرد كه بايد خاطرنشان.   است  با همجنس مخالف  در مورد جنس  جنسي گفتگوي
   به  بر موارد ذكر شده  ديگر عالوه هاي  پذيرد، اما افراد دسته  نيزصورت  باالتر رفتار جنسي وح در سط است

   همين ، محدود به  دسته  اين  به  رفتار افراد متعلق  كه كنند؛ درحالي  مي  نيز مبادرت  ديگر جنسي رفتارهاي
 .باشند رفتارها مي

  رفتار جنسي
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 كامالً   كه  است ، رفتارهايي  اول سطح:  نمود  كامالً مجزا تقسيم  دو سطح  به توان  را مي  دسته رفتار اين 
   نيز در رفتار شريك  و نامعيني  نامشخص  شخص  يك  كه  است  رفتارهايي  شامل  دوم و سطح  است  نفره يك
 .   است  او مهم باشد و تنها جنسيت  نمي  مشخص  با خصوصيات  فردخاصي  شخص اين. شود مي

  نفره  تك رفتار جنسي
   در مراحل  است  ممكن  عمل اين.   است  جوانان  در ميان  شايع  رفتارهاي  از جمله خودارضايي:  خودارضايي

 از   و پيشتر از آن  شده  انجام جويي  قصد لذت ، به  از آن  قبل  و حتي  بلوغ  آغازين  و مخصوصاًدر سنين ابتدايي
 و   سن با باال رفتن.  پذيرد  صورت  جنسي  عمل  انجام  از توانايي يافتن  اطمينان چنين وهم  كنجكاوي  حس روي
   از لحاظ  با آنكه خودارضايي. شود  مي  انجام جويي  قصد لذت  بيشتر به ،خودارضايي  جنسي  عمل  لذتهاي كشف

   عواقب  در خصوص  كه ا وجود آن ندارد و ب  شخص  براي  و آبروريزي بدنامي  و امكان خطر است  بي اجتماعي
.  باشد  بسيار مخرب  رواني تواند از لحاظ  مي  وجود دارد، ليكن  ترديدجدي  و تندرستي  سالمتي  براي سوء آن
 و   جنسي  امراض  به ، ابتالي  بينايي  كاهش  باعث خودارضايي  بر آنكه  وجود دارد مبني  مردان  در ميان شايعاتي
،   بر اين عالوه. گردد  مي  مخالف  با جنس  از ارتباط نبردن  لذت  و يا حداقل  جنسي  قدرت  رفتن ين از ب در نهايت
 ديگر   بگيرد كه  تصميم ، شخص  ازخودارضايي  هر بار پس شود كه  مي  باعث  ديني  از لحاظ  موضوع حرمت
  رود و با شكستن  مي خودارضايي  دنبال ه ب  و ايجاد فشار باز هم  زمان  نرود اما با گذشت  خودارضايي سراغ
 شديد   رواني تواند اثرات مي  در دراز مدت گردد كه  مي  دچار شكست  نوعي  خود مكرراً به  قبلي  و اراده تصميم

   در راه  وكوشش  خودارضايي  عوارض  به  توجه بنابراين.  گردد  عميق  نفس  اعتماد به  عدم و بروز حاالت
 . باشد  فرهنگي  و مديران ريزان  برنامه  بايد مورد توجه آنها تخفيف
   با تخيل ، همراه  است  شده  عادت  نوعي  به  تبديل  كه  جز مواقعي  و به  در بيشتر حاالت خودارضايي 
   با افزايش  صورت در اين. شود  مي  تقويت  جنسي هاي  و فيلم  عكس  با ديدن  تخيل  اين گاهي.  است جنسي

 .شود  تشديد مي خودارضايي...  و ، كامپيوتر شخصي  شخصي  نظيراتاق  شخصي كاناتام
   از تجربه  تا قبل ، زيرا زن  است  و مردان  كمتر از پسران  و دختران  در زنان  خودارضايي  طور كلي به 
   آن  ارضاي  روشهاي و پذير زن  تحريك  نقاط  خود ندارد و در واقع  در بدن  نمود جنسي ،چندان  جنسي عمل

،   در مردان  از خودارضايي  و بيش  است  كافي  اطالعات ، نيازمند داشتن  در زنان خودارضايي. شوند بايد كشف
   تحريك تر از نحوه تر و راحت  سريع  و مرد، خيلي  زن  فيزيولوژيك  تفاوت  به ؛ زيرا مردبا توجه  است آموختني

   با سطح  مستقيمي  رابطه  در دختران  خودارضايي شود كه  مي  گفته اغلب وست ر از اين. شود  مي خود مطلع
 . دارد  اجتماعي  روابط سواد و افزايش
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   بخش  در اين ، كه  است  از رفتار جنسي  ديگري  نوع  از كتاب استفاده:   با بار جنسي  كتابهاي خواندن
  جويي  و لذت  كنجكاوي  ارضاي  و بيشتر براي  است اههمر  با تخيل  شدت  به  از كتاب استفاده. گنجد مي
 . باشد مي

   مسايل  به  مربوط  فصولي  داراي  كه  عام ، از كتابهاي  با مقاصد جنسي  از كتاب  استفاده  ابتدايي در مراحل 
  نژاد، رمانهاي پاك شهيد   در اسالم  ازدواج ، كتاب  عمليه هاي  نظير رساله شود، كتابهايي هستند، آغاز مي جنسي
   تكثير و مبادله  غيرقانوني  شكل  به  كه  از انقالب  قبل  چاپ  مبتذل  داستانهاي سعيد و بعضي  وقاضي اعتمادي

   بعدي و در مراحل)  دارد اي  گسترده  شيوع  دبيرستاني  دختران  در ميان  موارد اخير كه اين  خصوص به(شوند  مي
 از   امروزه  كه  داستانهايي انواع. شود  مي  برده اند، بهره  شده  تهيه  جنسي  منظوراستفاده  خود به  كه از كتابهايي
شوند،   مي  دست  به  دست كردگان  تحصيل  بويژه  جوانان  و در ميان شده دريافت)   انگليسي  زبان اكثراً به ( اينترنت
 مانند  اند، كتبي  يافته  جوانان  در ميان اي  استفاده چنين نيزصرفاً   قديمي  از كتب بعضي. باشند  مي  دست از اين
 ...  عبيدزاكاني  دلگشاي ، رساله التواريخ رستم

) Hard ( و زننده) Soft(  جنسي  عادي  دو نوع  معموالً به  جنسيCD و   و فيلم عكس: CD و   و فيلم عكس
،   موارد زننده شود و برخالف  مي تر ارائه  لطيف ري تصوي  جنسي  از روابط  جنسي در مواردعادي. شود  مي تقسيم
   اغلب شوند كه  مي ، شناخته  نيمه  عنوان  معموالً تحت  جنسي  عادي هاي فيلم. آيد  درنمي  نمايش  به  جنسي آلت
،  جكاوي كن  رفع  و تا حدودي  زننده هاي  فيلم  از چند بار ديدن پس. شود مي  بيشتري  تحريك ها باعث  فيلم اين

 .  بيشتر است  ايراني  بينندگان دار در ميان  قصه  خصوص و به  جنسي  عادي هاي  فيلم  كردن  نگاه  به تمايل
ِ   و جمعي ِ ساكت ، جمعي انفرادي. گيرد  مي  صورت  مختلفي  اشكال  مجرد به  در جوانان  فيلم  كردن نگاه 
 تشديد   صورت تواند به  بيشتر مي  باشد، عارضه  فردي صورت   به  فيلم  ديدن  كه در صورتي. گفتگو در حال
 شود   ديده  جمعي  صورت  به  فيلم  كه اما در صورتي.  باشد  خودارضايي  و در نهايت جنسي ، تحريك تخيالت

 بروز   هستند، احتمال  دخترها با هم  كه در حالتي)  هستند  جنس  از يك  افرادجمع  تمامي  دسته در اين(
   انحراف ، امكان  است  ساكت  جمع  كه  در حالتي  خصوص يابد؛ به مي  بسيار افزايش گرايانه  همجنس فتارهاير

  پذيرد، بيشتر منجر به  اگر گفتگو صورت  پسران در جمع در مقابل.   يكديگر بسيار زياد است  سوي افكار به
   باشد، بيشتر احتمال  ساكت  جمع  كه د و درصورتيگرد  مي  با فواحش  جمعي  ارتباط  براي  قرارهايي گذاشتن
 . وجود دارد  و يا خودارضايي گرايانه  همجنس رفتارهاي

   از اين  در استفاده ، روند روزافزونيCD از   استفاده  خصوص  و به  تصويري با رشد تكنولوژيهاي 
  شود كه  مي  دست  به  دست  جوانان ن در ميا  جنسي  آموزشي هايCD   حاضر برخي در حال.  وجوددارد وسايل
  ، به جويي  قصد لذت  بهCD   كردن  نگاه  ضمن  جوانان  كه  است  آن  دهنده ها نشانCD  نوع  اين  به  تمايل ميزان
 .باشند  مي  خويش  كنجكاوي  حس  و ارضاي اطالعات  و بسط  كسب دنبال
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 بيشتر از   مردان  در ميان  جنسي پذيري ، جامعهCD و  س و عك  از ظهور فيلم ، تا قبل  ايراني در فرهنگ 
   وجود نوعي  دليل  به مردان.   است  بوده  زنانه  گفتگوهاي ، بيشتر از طريق  زنان  و در ميان  جنسي هاي جوك طريق

دارند  خود ن  شخصي  تجربيات  در خصوص  مستقيم  صحبت  به  چنداني ، تمايل  و ناموسي  غيرتي تابو ومسائل
   كه در حالي.  بپردازند  اطالعات  تبادل  به  جنسي هاي  خصوصاً جوك  غيرمستقيم كنندبيشتر از طريق  مي و سعي
 و   مردي  كه  است  سنتي  نگاه  اين  تفاوت  اين  علت يك.  وجود ندارد  محدوديت اين  و دختران  زنان در ميان
   بگويد كه  سخن  خود، از مطالبي  شخصي  تجارب  در بيان  شخصي چه دارند وچنان  پيوند نزديك  با هم مردانگي
 او  ـ، مردانگي...  و  جنسي  قدرت ، عدم  سريع  مانند انزال  او باشد ـمواردي  جنسي  قدرت  كاهش نشاندهنده
   شوهرانشان به آنها،   جنسي و پذيرا هستند و مشكالت ، منفعل  سنتي  در نگاه اما زنان.   خواهد رفت زير سؤال
 .  بگويد  خود سخن  ومشكالت توانند از تجارب تر مي  خود آنها و لذا راحت شود نه  مي مرتبط

  پذيري  جامعه ، شيوة  و تصويري  صوتي هاي  جديد تكنولوژي  از روشهاي  حاضر استفاده اما در حال 
 و   گرفتن  شكل تواند نقطه  مي  غربي  از فرهنگ  مستقيم  شدن گرفته  وام  دليل  به  كه  است  را بنانهاده جديدي

 و   دهاني  نظير روابط مواردي.  كرد  خواهيم  آنها اشاره  اختصار به  به  در ادامه شود كه  خطرناكي رشد عوارض
  ليل د  حاضر به  در حال اند كه  ما نداشته  جنسي  در فرهنگ  نمودي  چندان  ومتنّوع  متفاوت  آميزشي هاي موقعيت
  ها به  فيلم  اين  كه  است  فسادبرانگيز در جايي اما موضوع. باشد  رشدمي ، در حال هايي  فيلم  چنين تماشاي
ِ  جوان. پردازند  با چند مرد مي  و يا چند زن  زن  مرد يادو مرد با يك  با يك  نظير دو زن  چند نفره  ارتباط نمايش

باشند و   نمي  مقبول  نيز چندان  غربي  جوامع  درميان  حتي  كه  دست ز اين ا  روابطي ، با ديدن  مطلع  چندان نه
 در ويديو   و خريد آن  اجاره و حتي  است  قليلي  جمعيت  به شود و متعلق  مي  ديده  خاص هاي بيشتر در فيلم

   وضعيت  عنوان  را به روابط  گونه  وجود دارد، اين  از آن  عمومي  و كمتر نمايش ها تقريباً محدود است كلوپ
 تقليد از آنها،بسيار فسادانگيز   را دارد كه  قصد تقليد از آن  راحتي پذيرد و به  مي  مدرن  جوامع  و نرمال عادي

 .خواهد بود
 هستند،   شده  و انتخاب  خاص  افرادي  آنها اغلب  موضوع ها كه ها و عكس  فيلم  اين  مشاهده همچنين 
   آمده  از دارو بدست  يا با استفاده  سينمايي هاي  با روشها و حقه  است  ممكن  كه مدت يطوالن  روابطي ديدن

 و  بيني  خودكم  رواني  بروز حاالت تواند منجر به ، مي  و متناسب  كشيده هاي  با اندام  وزنان  مردان باشد يا نمايش
   ايجاد اختالل ، موجب  ازدواج  در قالب سي جن  آينده تواند در زندگي  مي خصوص  به  تحقير شود كه احساس
از .  كند  مقايسه  است  قبالً ديده  را با آنچه  جنسي ، شريك اگر هر يك بويژه.  گردد  زوجين  جنسي در روابط

 را  هايي  فيلم  چنين  ديدن  ـ تجربه  ـ اكثراً مردان از طرفين ، يكي  آينده  در ازدواج  كه  ديگر در صورتي سوي
تواند  خبر باشد، مي  در آنها بي  جنسي  روابط  ـ ازچگونگي  اول  از دسته  ديگر ـ اكثراً زنان  باشد و طرف شتهدا

   است  كرده  استفاده  وسايل  از اين  كه  فردي جنسي  شود؛ زيرا توقعات  در خانواده  جنسي  بروز مشكالت موجب
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 از روشها   كافي  و اطالع  تجربه  عدم لحاظ  به  حال در عين.   است افته تغيير ي اي  ذائقه  و داراي بسيار باالتر رفته
 و   شدن  برآورده ، امكان  مقابل  درطرف  جنسي  عمل  در خصوص  نگرشها و تصورات  ماندن  ثابت و همچنين
 در  رساني  اطالع شودكه  مي  مشاهده بنابراين.   وجود نخواهد داشت  و ذائقه  توقعات  اين  به پاسخگويي
 و   وحياتي ، بسيار مهم  تشكيل  تازه هاي  خانواده  و حتي  جوانان ها براي ها و عكس  فيلم  گونه  اين خصوص
 .ها گردد  خانواده  در قالب  حتي  فراوان  جنسي  بروز ناهنجاريهاي تواند منجر به  مي  از آن پوشي چشم

  در واقع.   است  بوده هايي ها و عكس  فيلم  چنين  رواج افزايش در   موثري  نيز عامل ظهور اينترنت:  اينترنت
   از جوانان  برخي در ميان.   است  داده  كاهش  شدت  را به  مواردي  چنين  آوردن  بدست هزينه  اينترنت پيدايش

   كه  بر عوارضي هعالو.   است  جنسي هاي  و عكس  از فيلم ، استفاده متصور از اينترنت ، تنها استفاده تحصيلكرده
   دليل  به  كه  آن اول:  نيز دارد  ديگري  عوارض  از اينترنت  جنسي شد، استفاده  گفتهCD و   و عكس در مورد فيلم

 افراد   در ميان پذيرد، زيرا حتي  مي  صورت  راحتي  در آنها به گرايانه همجنس هاي ، استفاده  دسترسي سهولت
 را   آن  به  مربوط هاي ها و عكس  فيلم  نميتوان  راحتي شود و به  مي تقبيح  گرايشاتي  نيز چنين بندوبار جنسي بي
   نيز مطلع  هستند و فرد ديگري  دستيابي  قابل  سهولت  بهBSDM موارد  در اينترنت كه  كرد؛ درحالي تهيه
   در حال  شدت  به  كه  است  جنسي هاي  و عكس  فيلم خصوص  و به  اينترنت  ديگر، اعتياد به موضوع. شود نمي

 منجر   جنسي هاي شمار در سايت  بي هايLink از   واستفاده ها در اينترنت ها و فيلم  عكس تنوع.   است افزايش
   پيدا كردن  را بابت  بسيار زيادي  بدهد و وقت  را ازدست  از اينترنت  جدا شدن  فرد توانايي شود كه  مي  آن به

  ، امكان  اينترنتي  خاص  سايت در يك  نمونه  عنوان به.  دهد  آنها از تخصيص و مشاهدهها  ها و فيلم عكس
   و دريافتDownload  سايت  اين  كه در صورتي.  وجود دارد  جنسي  عكس  قطعه000/70 حدود  دريافت
   آن  اوليه يدن د  تنهاصرف  ساعت10 شود، حدود   صرف  زمان  ثانيه10 تنها   هر عكس  ديدن  و براي شده

كند؛زيرا تعدد   مي  نيز صدق  ماهواره  عمر در خصوص  نمودن  و تلف گذراني  اعتياد و وقت البته. خواهد شد
بيشتر   از داليل ، يكي  از روانشناسان  نظر برخي بر اساس. شود  بسيار مي كشي  وقت  موجب اي  ماهواره هاي كانال
 بر   كه  است  بوده  و ماهواره  اخير، ظهور اينترنت هاي ور در سال در كنك  دختران  قبولي  ميزان شدن
   نوعاً براي  اينترنتي هاي ، و نيز سايت گيرد تا دختران  قرار مي  بيشتر در اختيار پسران  جامعه مالحظات اساس
 .  تا زنان است  مردان استفاده
 در   كه  است  سطح  افراد اين  در ميان  ديگري  رفتار شايع  و نظربازي چراني چشم:   و نظربازي چراني چشم

 را ندارند،   باالتري  سطح  بروز رفتار جنسي  و قدرت  و تجربه  نفس ،اعتماد به  رواني  از لحاظ  كه  جواناني ميان
  هلين متأ  و حتي  از افراد جامعه  بسياري  و در ميان  است  بسيار عام موضوعي چراني هر چند چشم. شود  مي ديده
 و با  ، منظم  شده ريزي  برنامه  شكلي  به  دسته  افراد اين  خصوص و به  جوانان  در ميان ، ليكن  است  مشاهده قابل

 قصد   تنها به  دختران  و يا حتي  از پسران  جمعي شود كه  مي  حاضر بسيارديده در حال. شود  مي  انجام قصد قبلي
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 حضور   به  كه  و گذار در مراكزي  و گشت زدن  قدم براي  كوچك هاي ر دسته، معموالً د  و نظربازي چراني چشم
 و   با صحبت ، رفتار جنسي  جمعي چراني در چشم.كنند  مي  هستند، مبادرت  معروف  جوان  و پسران دختران
  در حاليكه. پذيرد مي   پايان  مقطع در همين  گروه  اين  رفتار جنسي يابد، ليكن  مي  ادامه  و غيرجنسي  جنسي متلك

   جنسي  بروز رفتارهاي ،منجر به چران  چشم  نگاه  به  مقابل  طرف  پاسخگويي  است  ديگر ممكن هاي در دسته
 . نيز گردد  باالتري سطح

 معموالً از مراكز   كه  است  مخالف  جنس  ديدزدن ، مخفيانه  سطح  ديگر رفتار در اين نوع :   ديدن مخفيانه
   مخالف  در آنها جنس  كه  است هايي  همسايه ، بيشتر خانه مقصد ديد زدن. شود مي  انجام  پرده ير پشت نظ مخفي

 در   مخالف  از رفتار جنس  و اطالع  كنجكاوي  قصد ارضاي  بيشتر به ديد زدن  نوع اين.  ـ حضور دارد ـ اكثراً زن
   طرف  اميد پاسخگويي  بيشتر به  قبلي  در حالت چراني  چشم كه باشد،درحالي برد، مي  سر مي  تنها به  كه زمانهايي
 .شود مي  باالتر انجام  سطح اي  و ايجاد رابطه مقابل

   هر چند بيشتر در ميان  كه  است شود، خودنمايي  مي  مطرح چراني  چشم  در مقابل  كه رفتاري:  خودنمايي
،   و تابلو شدن  خاص  لباسهايي  در پوشيدن سعي. خورد  مي شم چ  نيز به  پسران  در ميان ليكن  است  شايع دختران
 سرد   در هواي  تنگ شرت  تي  يك  پوشيدن  منجر به  گاهي  حتي  كه  بدن  عضالت ،نمايش  تنگ  لباسهاي پوشيدن

 مانتوها در   بلندي  مانتوها، كاهش  دكمه ، بازگذاشتن  پسران  در ميان  بدنسازي باشگاههاي  فعاليت شود، رواج مي
   و اصالح  از حد آرايش  بيش  و رواج  از آن  قسمتهايي  كردن  سر و رنگ موي  ريختن  جديد، بيرون مدهاي
 .  هستند خودنمايي  از نمودهاي  در دختران صورت

   ناشناس  يا بصورت  ذهني رفتار جنسي
 يا چند   شخص  آنها با يك  جنسي اليت فع گيرد كه  را در بر مي  از افراد، كساني  دسته  ديگر اين سطح 
   سطح  در اين  كه افرادي. شود  مي  همراه  است  و نامشخص  ناشناخته  طرف  از يك معموالً حداقل  كه شخص

   با فاميل  دوستانه  و گوي  و گفت  از شوخي دهند عبارتست  مي  از خود نشان  كه قرار دارند حداكثررفتار جنسي
   تلفني  يا مزاحمت  خود، ارتباط ، با همجنسان  مخالف  و جنس  جنسي گو درمورد مسايلو يا همكار، گفت

 .باشد مي) Chat (  اينترنت  گفتگو از طريق  به تر اقدام  امروزي  و درانواع  آن  به  و پاسخگويي ناشناس
 دو   دو همكار، ارتباط باط ندارند، نظير ارت  جنسي  زمينه  كه هايي  ارتباط  واسطه به:   غيرجنسي گفتگوي
   از جنس  دو جوان  ميان  يا همسايگي  فاميلي  و يا ارتباطات يا دانشگاه برنامه  فوق  در كالسهاي همكالس
.  كرد  مشاهده  درآن توان  را مي  ناخودآگاه  بصورت  جنسي هاي رگه  معموالً نوعي دهد كه  مي ، گفتگو رخ مخالف
، وجود بار   مسأله  اين  شدن  مطرح  در صورت  نيستند واغلب  معترف  موضوع ن اي  به  خود اشخاص ليكن
 با وجود   و پسران  دختران  ميان جزوه  نظير رد و بدل كنند؛ اما مسايلي  مي  تكذيب  رابطه   را در اين جنسي
 از   بسياري  و مسايل فمخال  با جنس  رفتار و گفت و گو در ارتباط ، تغيير حاالت  از همجنس  همكالسي داشتن
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 و   گفت  اين  طورمعمول به.  باشد  ارتباطات  در اين  وجود بار جنسي  مؤيد ادعاي  نوعي توانند به ، مي  دست اين
   وهنجارهاي  دارند ادب  سعي شود و طرفين  مي  انجام  و گفتاري  فيزيكي هاي  و فاصله  حريم گوها، با حفظ

 و   شده  خارج  دسته  از اين  ارتباط ، اين  صورت  كنند، در غير اين رعايت   خصوص  را در اين جامعه
،   نظير امور كاري  عمومي  مسايل  و حوش  و گوها حول  گفت  اين موضوع. شود  ديگر مي هاي وارددسته
 و   عمومي مكان و گو معموالً در ا  گفت  اين  انجام محل.   است  و ساير موارد مشابه ،تحصيلي ، سياسي اجتماعي
 حاضر  در حال.  شود ، جلوگيري  شائبه باشد تا از ايجاد هر گونه  متعدد مي  وشاهدين  ناظرين  چشمان در مقابل
   روز در حال  روز به  پذيرش  اين  ندارند، حتي  روابط  گونه  با اين  تضاد ومخالفتي  چندان  اجتماعي هنجارهاي
   شده  پذيرفته  سنتي  از شكل  جديد و خارج هاي  ازدواج براي  مدخلي  عنوان ؛ زيرا به  است تر شدن پذيرفته
 . است

 از   پس  طرفين  كه  است  شده بارها ديده. شوند  مي  رواني  ارضا و تخليه  باعث  نوعي  گفتگوها به اين 
   روابط  اين  در خصوص  دوستانشان  از سوي  كه  دارند و در صورتي  سرخوشي ، حالتي چنين  اين گفتگوهايي
،   توجه  اين  شدن  جدي  در صورت  حال در عين. برند  مي  شوند، لذت  واقع  سرگذاشتن  و سر به مورد شوخي

 گفتگوها   اين  دفعات  كه در صورتي. پردازند  مي  روابط  در اين  جنسي مسايل  نقش  تكذيب  به  شدت  به ديگران
   در ادامه  ارتباط  نوع  اين شود كه  نيز مي  ارتباط  زمانهاي  افزايش  كند معموالًباعث پيدا  افزايش  افراد خاص بين
  ، اين  حاالتي در چنين.  گردد  طرفين  بين  ايجاد دوستي بعد، يعني  سطح  ورود به  اصلي  از مداخل تواند يكي مي

 .كنند  مي  از يكديگر را بازي ن يافت  واطمينان  طرفين  آزمون  انجام  براي  ابزاري گفتگوها نقش
 معموالً از   همجنسان  در ميان  مخالف  و جنس  جنسي  از مسايل  و صحبت  جنسي گفتگوي:   جنسي جوك
  ،  جوك  جوانان  در ميان  جنسي هاي  جوك  رواج  و آغازين  ابتدايي در مراحل. شود  آغازمي  و جوك شوخي
   و همچنين  از جوك  استفاده  شدن  و عادي  مرور زمان  به ؛ ليكن  است همراه  جنسي  تحريك  با نوعي گفتن

  دهد و بيشتر به  مي  زياد خود را از دست كنندگي  تحريك خاصيت ، جوك  جنسي  قويتر تحريك  منابع پيدايش
 .شود  مي  تبديل  وابراز وجود جنسي  كنجكاوي  حس ، ارضاي  آموزش  براي ابزاري

   مردان غيرتي  شوهردار و بي  زنهاي  عبارتند از فحشاي  ايراني  در فرهنگ  جنسي هاي عناصر جوك 
   آنها ناهنجاري  تمامي  كه  نوجوان  با پسران  مردان  و رابطه  جنسي  و يا ناتواني العاده  فوق  جنسي هاي آنها،توانايي

 در   مؤثري ها نقش  جوك  قبيل اين. ارد را د  روابط  اين  قصد تقبيح  نوعي  به شوند، كه  مي محسوب جنسي
   و ارضاي  اطالعات  انتقال  باعث  نوعي  خود به  دارند و در متن  جوانان  جنسي  ارزشها وهنجارهاي گرفتن شكل
،   تا دختران  است  متداول  پسران ، بيشتر در بين  جنسي هاي جوك. گردند  نيز مي جوان  و آموزش  كنجكاوي حس
   مردان  دنياي  به  و تأكيد بر وارد شدن  جنسي  ابراز قدرت  براي اي وسيله تر كه  پائين در سنين   خصوص به
   لحاظ دهند اما به  مي  را بازتاب  جوانان  جنسي  از فرهنگ اي عمده ها بخش ها جوك  گونه  اين با آنكه. باشد مي
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 و   است  رفتن  از بين  در حال  با ظهور اينترنت  نقيصه هر چنداين.  هستند  مطالعه  قابل  سختي  به  نشدن نوشته
   مضمون  تغييرات  هنوز هم  هستند، ليكن جنسي هاي  جوك  و بويژه  فارسي  جوك  گردآوري  مختص چند سايت

د  خو  آنها وجود دارد كه و يا ايستاي  تجمعي  مطالعه باشد و تنها امكان  نمي  مطالعه  قابل  زمان ها در طي جك
 . باشد  جداگانه  تحقيقي ميتواند موضوع
   و محذورات  موانع  رفتن  و از بين  جنسي هاي  بيشتر جوك  شدن  و مطرح  زمان با گذشت:   جنسي گفتگوي

   در خصوص  جوانان  و گوي  و گفت  شده  تابو خارج  از حالت  جنسي ، مسايل قضيه  قبح  و شكستن اخالقي
در . شود  مي  كشيده  شخصي  تجربيات  نقل  حتي  تدريج تر و به  جدي مسايل  سوي ، به  رسمي موارد جنسي

 خود و   بدن  خصوصيات  و حوش  بيشتر حول  صحبت موضوع  پسران  در ميان  حالتي  چنين  وقوع صورت
  داد فتوحات تع  اثبات از آنجا كه. باشد  مي  جنسي فتوحات  شرح  و البته  خودارضايي ، روشهاي  مخالف جنس
  ، دروغ  از اصل  با غلو و حتي  آنها همراه موارد، شرح  اين ، در اغلب  اعتبار است ، منبع  پسران  در ميان جنسي
 ساير   جنسي از گفتگو در مورد فتوحات  و مردان  پسران شود كه  مي  مشاهده هايي  جمع در چنين. باشد مي

   جنسي  مشخصات ها بيشتردر خصوص  صحبت  دختران  در ميان قابلدر م. برند  مي  نيز لذت  و مردان پسران
   از دختران  بعضي جنسي بندوباري  و ذكر بي  جنسي  و تحريك  زنانگي  مسايل  خصوص  و به  و دختران پسران

؛  تر است اقعيو  دختران  و گوها در ميان  گفت  اين  محتويات  كه  داشت بايد اذعان. باشد  آنها مي  تقبيح  همراه به
   اين بنابراين.باشد  مي  انفرادي  جنسي  و قوت  مردانگي  اثبات ، بيشتر از هر چيز ديگري  در مردان  بحث زيرا اين
گردد،   آنهامي  دروني  گرفتن  و قوت  واقعي  جنسي  اطالعات  افزايش  باعث  دختران  و گوها در ميان  گفت گونه

 امر   اين  به  كه  ديگري موضوع. كند  ايفا نمي  چنداني  مؤثر و سازنده  نقش  پسران  در ميان  كه در حالي
   وجود غيرت  لحاظ  معموالً به  كه  مجرد است دار از پسران  زن  مردان  جنسي  مكالمات زند، جدا بودن مي دامن
  هاي  مجرد، تنها گفته ران پس وگوي شود در گفت  مي  باعث دهد كه  مي  رخ  مردانه هاي جمع  در ميان مردانه

 و   عادي  آنها، وضعيت  و ميزان  بر غلو در نحوه  عالوه  باشد كه  با فواحش ، ارتباط واقعي  جنسي مستند از روابط
اما در .  ايفا كند  پسران  جنسي  در تربيت  جدي تواند نقش شود و نمي  نمي محسوب  جنسي  فعاليت مطلوب
 در   تأثير مهمي گيرد كه  مي  صورت  جوان ، با حضور دختران متأهل  زنان ميان در   جنسي ، گفتگوي زنان
 در   مؤثري  گفتگوها نقش  اين  كه  در حالي بايد گفت  در مجموع بنابراين. آنها دارد  جنسي پذيري جامعه
  پوشي  چشم  قابل  لحاظ  گذرا و از اين ،موضوعي  پسران  دارند، در ميان  دختران  جنسي  اخالقي گيري شكل
 .هستند

   به اقدام. باشد  مي  آن  به  و جوابگويي  تلفني ، ايجاد رابطه  دسته  اين هاي  از فعاليت  ديگري نوع:   تلفني رابطة
   شماره حداقل( در اختيار دارد،   مقابل  از طرف  بيشتري  اطالعات  كننده  تلفن  آنكه لحاظ ، به  تلفني ايجاد رابطه

تر و با  ، ساده  عادي  خود در حالت  هويت  افشاي  امكان  از عدم اطمينان ، و همچنين)  مقابل طرف  تلفن
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   بودن  از ناشناس  اطمينان  عدم  لحاظ  به  تلفن  به پاسخگويي  كه در حالي.   است  همراه  كمتري خطرپذيري
 با  ، همراه  نزديكان  از جانب  وجود امتحان تمال واح  شخصي  تلفن  شماره  او به يابي  دست  و طريقه كننده تلفن

   مسايل  افشاي  در صورت  آنكه  لحاظ ما به  فعلي ، در فرهنگ  حال در عين.   است  بيشتري  و ريسك خطرپذيري
  كننده  در بيشتر موارد تلفن  خطرپذيرتر هستند؛بنابراين بينند، پسران  مي  آسيب  كمتر از دختران ، پسران جنسي

 . باشد دختر و پاسخگو پسر مي
،   مناسب  مكان نداشتن.   است  مخالف  با جنس  رابطه  نوع ترين  هزينه  و كم  خطرترين  كم  تلفني روابط 
   بدست  و گرفتاري  از آبروريزي ، ترس  مخالف  با جنس  ارتباط  براي  كافي  فرصت  آبرومند،نداشتن شغل

   سوق  تلفني  رابطه  افراد را به  هستند كه هايي  انگيزه  از جمله  خانواده  و كنترل ينپائ  نفس ، اعتماد به مأمورين
 .دهند مي

،   قبلي  و اطالعات  وجود رابطه  و عدم  طرفين  نشدن  ديده  لحاظ  به  روابطي  در چنين در هر صورت 
   آنها احتياج  دارند و انتخاب  مؤثري  نقش ه رابط  گرفتن ، در ايجاد اعتماد و شكل  شده بدل و رد  ابتدايي جمالت

،   نشدن  ديده ، يعني  تلفني  رابطه  خصوصيت اما همين.  دارد  مقابل  از طرف  كافي  وشناخت ، تجربه  دقت به
   است  مشخص  از پيش  از آنجا كه  خصوص  بكشند و به  كمتراز يكديگر خجالت  طرفين شود كه  مي باعث

دهد،   مي  رخ  چهره  به  چهره  در روابط  كه تر از آنچه  سريع ،خيلي  است  قصدي  چه  به اي بطه را ايجاد چنين
تواند   مي شود كه  مي  طرفين  و جنسي  فيزيكي مشخصات  خصوص  و به  جنسي  و گو وارد مسايل  گفت موضوع

   مسائل  ورود به سرعت.  گردد  تلفني  مكالمه  درحين  حتي  ايجاد خودارضايي  و باعث  كننده  تحريك  شدت به
 فرد   گفتگوي  تجارب  گفتگو، اولين چنانچه. فرد نيز دارد  قبلي  و تجارب  مهارت  به  بستگي ، همچنين جنسي

 . شود  جنسي  و وارد مسائل كرده  خود غلبه  بكشد تا فرد بتواند بر خجالت  مدتها طول  است باشد، ممكن
 و   جنسي  و غلو در برتريهاي  گويي  دروغ  رواج ، باعث  قبلي  آشنايي  و عدم  طرفين  نشدن  ديده البته 

   خود احساس  نيازهاي  ارضاي  براي  كه  آن  دختر عليرغم  مكالماتي در چنين. شود  نيز مي  دوطرف غيرجنسي
،   خوردن  فاحشگي  از برچسب  ترس  لحاظ  به رد، ليكن را باالتر بب  شده  موارد مطرح سطح  است  الزم كند كه مي
 تضاد   ايجاد حالت  خود باعث  با پسر باشد كه  و موضوع  مكالمه  نكند و شروع صحبت  وقيحانه  دارد كه سعي

 از  در بسياري. گردد  مي  اول  در تجربيات  خصوص  به  آنان  از سوي  منفعالنه  ورفتاري  در دختران و اضطراب
 دختر   از جانب  سرعت  به  پسر از دختر، ارتباط  فاحشگي  از برداشت هايي نشانه  پديد آمدن  محض موارد به

   منجر شود، به  بعدي  نوبت  مكالمه ، به گرفته  اعتماد شكل  كه  درصورتي  تلفني در مكالمات. شود  مي قطع
   شاياني تواند كمك  امر مي اين. شود  مي  كشيده ستي دو و به  شده  خارج  از موارد صرفاً جنسي  موضوع تدريج

 بسيار   و ديدار حضوري  قرار مالقات گذاشتن  احتمال  آن  كند، و در پي  طرفين  اعتماد در ميان  افزايش به
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 بسيار  دهكنن  تلفن  به شونده اعتماد تلفن  نقش  باز هم  مالقات  آن  و در پي  مكالمات  ادامه براي. يابد  مي افزايش
 . باشد ريزان برنامه  توجه  از نقاط تواند يكي  مي  آن  اعتماد و منابع  اين  به  توجه بنابراين.   است مهم

 با   شده  داده  شرح  حالت  بر عكس  كه  است  تلفني ، مزاحمت  تلفني  از ارتباط  خاصي نوع:   تلفني مزاحمت
در . شود  نمي  بروز داده  رضايت  اعتماد، اين  نظير عدم  داليلي  به قل و يا حدا نيست  همراه شونده  تلفن رضايت

   طور معمول  به  حاالتي در چنين.   است  همراه  جنسي بيشتر با فحاشي  جنسي  بروز رفتارهاي  صورت اين
   آن  و ارضاي  جنسي  بروز ساديسم  نوعي برد كه  مي  لذت زن  و آزار جنسي  و از فحاشي  مرد است كننده تلفن
دهد و   مي  گوش  فحاشي  اين  به  ظاهري  رضايت عدم  عليرغم  مقابل  طرف  اوقات  گاهي شود كه  مي ديده.  است

 .  است  بروز مازوخيسم  ودر واقع  با لذت  رفتار نيز همراه  گونه  اين كند كه  نمي  را قطع سريعاً تلفن
در موارد .  است) chat (  از گفتگو در اينترنت ، استفاده  دست اين از   آخر روابطي نوع:  اينترنتي گفتگوي

 نباشد وارد   شناسايي  قابل  كه  با اسمي ، معموالً جواناني  گفتگو در اينترنت هاي  ازسرويس  جنسي استفاده
 خود پيشنهاد  ل مقاب  طرف  نفر به  گفتگو يك  اين در حين. پردازند  مي  جمعي گفتگوهاي شوند و به  مي اينترنت
   كه در صورتي. شود  منجر مي  دو نفره  اينترنتي  گفتگوي  به  آن  شدن  باپذيرفته كند كه  مي اي  جداگانه ارتباط

 و گو   وارد گفت  مخالف  جنس  با اسم  از جوانان  بعضي شود كه مي  باشد، ديده  تنها نوشتاري  اينترنتي گفتگوي
 از   اطالعات  دريافت  دنبال  به  مخالف  با جنس  رابطه برقراري  در صورت انان، جو  صورت در اين. شوند مي

 تحقير و آزار   دنبال ، به  با همجنس  رابطه برقراري  هستند و در صورت  از آن  بردن  او و لذت  جنسي زندگي
   گرفتن معموالً شكل. اشندب  مي  مخالف  خود در برخورد باجنس  برتري  اثبات  و نوعي  مكالمه  در انتهاي وي

 از يكديگر   طرفين  و اطالعات دوسويه  زيرا ايجاد ارتباط  است تر از تلفن  راحت  اينترنتي  در گفتگوي ارتباط
   علت  ديگر به از سوي.  است ، بسيار پائين  تمايل  عدم  در صورت  هويت  افشاي  احتمال  همچنين برابر است

   از اين باشند،درصد زيادي  برخوردار مي  و تحصيالت  از رفاه  از حداقلي  كه نترنت از اي  اقشار خاصي بهره
   در ميان اينترنت  روزافزون  با گسترش بنابراين. شوند  منجر مي  چهره  به  چهره  رودررو و مالقات  رابطه  به روابط
در . شود  واقع اي  جداگانه  تحقيق تواند موضوع ي م يابد كه  مي اي  ويژه  اهميت  روابط  نوع  اين  به  توجه جوانان
در .  دارد اي  ويژه  جايگاه  در اينترنت  جنسي هاي  سايت ، معرفي  اينترنتي ، گفتگوي  هنگام  جنسي صحبت

   و رواني ، عاطفي  جنسي  حوائج  رفع  وجود ندارد و تنها به  ازدواج ، توقع  طريق  از اين  گرفته  شكل بيشترروابط
 نظير   رابطه  برقراري  در هنگام  ايجاد شناسايي  و امكان  با رشد بيشتِر تكنولوژي در مجموع. شود مي انديشيده
 و   مهجورتر شده هايي  ارتباط ِ چنين  سنتي ، روشهاي  ويديويي  اينترنتي  وگفتگوي  تصويري تلفن هاي تكنولوژي
   به  موارد نسبت  اين گير شدن  از همه  تا قبل  است  الزم بنابراين. شوند  مي  واقع  جديد بيشترمورد توجه روشهاي
 .  پذيرد صورت  كافي  تحقيقات  آن عوارض
   و اقتصادي  اجتماعي پايگاه
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 رفتار   محدود بودن ، از فراواني  رفتار جنسي  بعدي  مراحل  و ورود به  جنسي  و تجربيات  سن با افزايش 
   نمود رفتارهاي از آنجا كه. شود  مي  كاسته  جنسي  بر تحريك  تأثير آن ر و يا حداقل رفتا  نوع اين  به جنسي
   دليل  نيز، به  مشاهده  قابليت  و در صورت  نيست  مشاهده  قابل  سايرين  بوسيله چندان  دسته  در اين جنسي
 در   جنسي  رفتارهاي  گونه ، لذا اين ست ني  همراه  چنداني  اجتماعي هاي  باهزينه  هماالن  اجرا در گروه فراواني
   نسبتاً زيادي  دارد و حجم  رواج  متفاوت  و فرهنگي ، اقتصادي اجتماعي هاي  از افراد با پايگاه  وسيعي  طيف ميان

ز ، برو  مشاهده  قابليت  عدم  همين  لحاظ  به  حال در عين. هستند  دسته  اين  محدود به  در رفتار جنسي از جوانان
 .باشد ، نمي بيروني  كنترل  قابل ، چندان  جوانان  رفتارها از جانب  گونه اين

  تغيير  پذيرش ميزان
   اين  خود هستند، ولي  جنسي  تمايالت  ارضاي  دنبال ، به  پيش  گروه  بر عكس  از جوانان  گروه اين 
 و يا   و يا شايد مذهبي  رواني  قيد و بندهاي يا  وجود امكانات  عدم  لحاظ شوند و به  نمي داده  پاسخ تمايالت
   نيازجنسي  مطلوب  باالتر و برآوردن  سطح هاي  دسته  ورود به  قادر به  دسته  اين ،جوانان  و جامعه  خانواده كنترل

.  هستند  فراواني  و اجتماعي ، رواني  جنسي  دچار مشكالت  دسته  اين  به متعلق باشند؛ لذا جوانان خود نمي
   جنسي  مشكالت  يا تخفيف  حل  براي  شده ريزي  برنامه  تغييرات مخاطبين ترين  از مهم  يكي  گروه  اين بنابراين
 تغيير   شروع ها براي  گزينه ترين  از مناسب  موجود يكي  ازوضع  رضايت  عدم  لحاظ  به  هستند كه جوانان
   راهي  يافتن  دنبال ؛ زيرا از سويي  در نظر گرفت هدف دپذير گروه زو  قسمت  عنوان  به توان آنها را مي. باشند مي
  هاي حل  راه  و به  موجود را پذيرفته اجتماعي  ديگر، ارزشهاي  خود هستند و از سوي  نيازهاي  ارضاي براي

 .دهد  مي تر پاسخ  موجود راحت  ارزشي  با نظام ِ متناسب اجتماعي
   داده  شرح  روابط  نوع  كه يابند، در حالي  مي  عينيت  در حضور اجتماع ي اجتماع  متغيرهاي از آنجا كه 
 ندارند  ، نمود چنداني  دسته  در اين  اجتماعي  هستند، لذا متغيرهاي  و فردي  تنهايي  بيشتر به قسمت  در اين شده

 . قرار داد  و مطالعه  مورد ارزيابي  دسته  اين  را براي  خاصي  متغيراجتماعي توان و نمي
 از رصد و   رفتارها، جامعه  اين  بودن  پنهان  طبيعت  دليل  به  باز هم  كه  است  ديگر آن  توجه  قابل نكته 
   كه  است دهد، لذا طبيعي  نمي  نشان  از جوانان  عظيمي  حجم  مشكل  به  چنداني  و توجه  است  آنهاغافل شناسايي
  اين. شود  نمي  قايل  برايشان  و اهميتي  بوده  از آنها غافل  جامعه  باورند كه بر اين   گروه  دراين  شده  واقع جوانان
،   جنسي  تمايالت  ارضاي  از عدم  ناشي  رواني  بر عوارض  عالوه  گروه  اين جوانان شود كه  مي  باعث موضوع

 نيز   از اجتماع  بيگانگي  و احساس التفاتي ، بي  نشدن  ديده  از احساس ناشي  و رواني  اجتماعي دچار عوارض
 :   لحاظ  به كه  گفت توان  مي  در مجموع بنابراين.  شوند واقع

   جوانان  در ميان  دسته  نسبتاً زياد افراد اين  احتمالي ـ حجم  
   جوانان  در ميان  گسترده  و اجتماعي  رواني ـ مشكالت  
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    تاكنون  آنان  جنسي  مسائل حاظ از ل  جوانان  اين  شدن  گرفتن ـ ناديده  
  تغيير  به  جوانان  اين ـ باز بودن  
   دسته  در اين  شده ريزي  برنامه  اجتماعي هاي حل  راه  شدن  پذيرفته  باالي ـ امكان  
 بهبود  هاي حل  راه  و ارايه ريزي  در برنامه  مورد توجه هاي  دسته ترين  و با اولويت  بايد از اولين  دسته اين 
 . شوند  واقع  جوانان  ميان جنسي روابط
 

   از جنسي  پيش  دوستانه ارتباط:   سوم دسته
  رفتار جنسي

   ميان  كه هر آنچه. باشند  مي  مخالف  نفر از جنس  با يك  دوستي  رابطه  داراي  هستند كه  افرادي  دسته اين 
 مكرر دارند، از   و ديداري  كالمي پذيرد؛ ارتباطات  مي  در اينجا نيز صورت  برقرار است همجنس دو دوست

   همجنس  دوستان  ميان  كه  دارند و ساير مراوداتي  همديگر اطالع  خانواده  يكديگرو تا حدودي  زندگي مسايل
  ي در حد دوستيها  دسته  با يكديگر در اين  فيزيكي  تماس  ميزان  و البته در اينجا نيزموجود است.  برقرار است

   طرف  در يك  آن  و نيت  از يكديگر وجود ندارد، هر چند قصد و اراده فيزيكي  تمتع ، يعني  است افراد همجنس
 . باشد يا هر دو وجود داشته

 : عبارتند از  ترتيب  به گيرند كه  قرار مي  طيف  دوستيها در يك  گونه  اين نمودهاي 
 و  ، مراكز تفريحي  تحصيل  كار، محل  مانند محل  اوليه ايي آشن  و گو در محل  و گفت  مالقات ـ ادامه 
 ... و  خانوادگي ،مهمانيهاي هنري

 )E-mail ( الكترونيكي  از پست  و يا استفاده  تلفني  و گفتگوي  تلفن  شماره ـ رد و بدل 
  ، سينما و يا كوه ، پارك  رستوران  به  و گذار با يكديگر و رفتن ـ گشت 
  يكديگر  و همراه  دو نفره  شكل  به  گروهي دوستيها و مهمانيهاي در  ـ شركت 
 . نباشد  در منزل  ديگري  كس  كه  يكديگر در صورتي هاي  خانه  به ـ رفتن 
   شدن  حضور دارند و معرفي  خانواده  ساير اعضاي  در منزل  كه  همديگر در حالتي هاي  خانه  به ـ رفتن 

  خانواده  اعضاي به
   مسايل  باال باشد و از ريزترين  شدت  به  است  ممكن  روابط  گونه  و گو در اين  گفت  سطح  كه اليدر ح 
   و يا حداقل  اگر طرفين  خصوص شود؛ به  مي  رعايت  رابطه  فيزيكي  حريم  آيد، ليكن  ميان  به  نيزصحبت جنسي
   اين  شدن  با كمرنگ ليكن.  نيز وجود نخواهد داشت   تماس  معتقد باشد، حداقل  مذهبي مسايل  از آنها به يكي
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   گروه  اين  به ، فرد ديگر متعلق  سطح  اين  افزايش در صورت. يابد  مي  افزايش بتدريج  فيزيكي  تماس اعتقادات
 .شود  مي  بعدي  و وارد دسته نبوده

  ، روابط  طوالني  مدت  براي وستي د  اين  و حفظ  دو غيرهمجنس  خصوصاً ميان  دوستي  تداوم از آنجا كه 
   گسترش ، نياز به  يا آگاهانه  و ناآگاهانه  يا شخصي  شرعي سازد، جدا از قيد و بندهاي  راناگزير مي فيزيكي
   سطح  به ، وارد شدن  گروه  اين ِ دوستيهاي  ناگزير و طبيعي  آينده كند، بنابراين پيدا مي  افزايش  فيزيكي روابط

   افتراق  نقطه شود كه  مي اي  وارد مرحله جا دوستي در اين.   است  طرفين ميان  فيزيكي  و ايجاد رابطه ابطباالتر رو
   را به  دوستي  نيستند و ادامه  موافق  با جلوتر رفتن  و مذهبي  واجتماعي  رواني  مختلف  داليل  به  كه  است كساني
 . دانند  نمي صالح

   مشخص  را عقايد طرفين حدود رابطه.   نيست ، مطرح  اجتماعي ِ زمينه  لزوماً تشابه دوستيها،  گونه در اين 
   شد كه  از پسرها پرسيده  كه اند و زماني  دوستيها دانسته  نوع  اين بيشتر افراد، پسرها را پيشنهاد دهنده.كند مي

؛   است  كرده  دختر مخابره  آن اند كه اشته د  مشخصي  كدهاي  به كنيد معموالً اشاره  مي  راانتخاب  دختري چگونه
  اند كه  كرده  مطرح  پسران همچنين...  و   كردن ، بحث  كردن ، محبت  پسرمذكور، لبخند زدن  به  مستقيم  نگاه مثل

   نباشد كه  در حدي شان  مذهبي  اعتقادات روند كه  مي  دخترهايي  سراغ  به دوست  انتخاب  موارد براي در اغلب
 سر و   انداختن ، پايين  با پسران  نكردن  زياد، صحبت  مثالً حجاب يعني. دهد  جلوه  دسترسي  دختر را غيرقابل آن

 . پيدا كند  پسران  از ميان  دخترنتواند دوستي شود يك  مي  باعث  كه موارد اينچنيني
در  (  كردن  و صحبت  كردن شوخي از  دوستي. باشد  مي  پلكاني  صورت  به  قضيه  در اين  طرفين پيشروي 

 پيدا كنند   دست  تفاهمي  به  در هر مرحله شود و اگر طرفين  مي شروع)  و بعداً شخصي ...  ،سياسي ابعاد علمي
  مانند و پسران  مي  مرزها باقي  برخي  روي  هستند كه  دختران معموالً اين. كنند مي  حركت  بعدي  سطح به

   انجام  كردن  ريسك  با نوعي  پسران  فرآيند از طرف اين.  هستند  حدودبعدي  به  دوستي خواستار گسترش
 .آورد  را بوجود مي  رابطه  قطع  امكان شود كه مي

   عاطفي  دلبستگي  بسيار زياد منجر به  احتمال  باشد به  كه  هر چه  دوستي گيري  شكل  ابتدايي علت 
   ارتباط  باشد كه  را داشته  مقابل  از طرف  سوءاستفاده ها از ابتدا قصد نوعي از آن  يكي شود،مگر اينكه  مي طرفين
 .شود  مي  تبديل  ازدواج  با قصد و نيت هاي  دوستي  به ، دوستي  صورت يابددر اين  مي  ديگري صورت

   دوستانه  ارتباط هاي انگيزه
 : از موارد زير باشد يكي دتوان  مي  از دوستي  از دو طرف  يكي  و يا حداقل  طرفين نيت

   هم  با غير همجنس  رابطه  وجود دارد، اين  دوستي  با افراد همجنس  كه  معتقدند همانگونه بسياري:  دوستي
 با   دوستي  مناسب  شوند كه  يكديگر واقع  دو نفر در سر راه  و حوادث  در اثر احتمال و چنانكه  است طبيعي
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   سطح  در اين  ماندن  باقي ها، احتمال  نيت  گونه  با اين در دوستيهايي.  كنند اجتناب  يكديگر باشند، نبايد ازآن
 .باشد  مي  شايع  دانشگاهي  با تحصيالت  جوانان  بيشتر در ميان دوستي  نوع اين.   بسيار زياد است دوستي

   مخالف  و جنس جنسي   مسايل  در خصوص  جوانان  به  كافي رساني  اطالع  عدم:  مخالف  جنس شناخت
   باشند و براي  مخالف  جنس  در خصوص  فراواني  كنجكاوي  داراي  كه  از جوانان  برخي شودكه  مي باعث
   با جنس  ارتباط  هر گونه  ايجاد امكان  باشند و در صورت  حل  راه  دنبال  خود،شخصاً به  كنجكاوي ارضاي
 . نكنند پوشي  چشم ، از آن مخالف

   اثبات  لحاظ ، به  دبيرستان  در دوران  خصوص  به  نزد هماالن  اعتبار اجتماعي  كسب: عتبار اجتماعي ا كسب
 تنها در   عامل  اين هر چند در گذشته.   است  مخالف  با جنس  در ايجاد ارتباط  مهمي ، عامل جنسي تواناييهاي
   داراي  كه  روز دختراني  روز به كند كه  مي  حركت  سويي  به  شرايط  ليكن  مؤثرداشت  حضوري پسران
 .شوند  مي  خود واقع  همكالسان  از سوي  بيشتري  فشاراجتماعي باشند، تحت پسر نمي دوست
زيرا پسر در .   از دختر بيشتر است  مراتب  پسر به  توقع  سطح  جنسي ، از لحاظ  طور معمول  به:  جنسي تمتع

 ـ   بازگشت  غيرقابل  در راهي  است  دختر ممكن  كه دهد، در حالي  نمي دست را از   چيزي ارتباط  گونه اين
 و   مقابل  طرف  رضايت  نظير عدم  داليلي  به  گروه  اين  در روابط  است ممكن.  نهد  ـقدم  بكارت  ازاله حداقل
 . نشود  منتهي  عمل به  نيت ، اين  الزم  وجود امكانات عدم

   سوء استفاده  نوعي  صورت  به  است  ممكن  دختران  و هم  پسران  از جانب  هم  دوستي  نوع اين:  قصد انتقام
 يا  كنند كه  مي  از دوستي  نوع  اين  برقراري  به  مبادرت  معموالً دختراني  طور كلي به.  منجر شود مخالف از جنس
 از  هايي  بارقه اند و يا داراي  بوده  زنان  به ان مرد  ظلم  شاهد نوعي  و خانواده ، اطرافيان  خود،دوستان در زندگي
   فرض  بديهي  واقعيت  يك  عنوان اند، به  نديده  چشم  به  را ولو اينكه  قضيه  هستندو اين  فمينيستي انديشه
د تا كن  خود را مي  سعي در اينجا دختر نهايت. شوند  مي وارد دوستي فرض  پيش  اين  با قبول بنابراين. گيرند مي

 از   مرحله  كند و نهايتاً در يك  هدايت  عاطفي مسيرهاي  سوي  كند و او را به  خود وابسته  را به  مقابل طرف
تر   آزارنده  ممكن  تا جاي  باشد كه  صورتي  به  رهاكردن  اين شود كه  مي  سعي گاهي.  او را تنها رها كند دوستي
 .باشد

در .  شود  شروع  با قصد ازدواج  از طرفين  يكي  از ابتدا توسط  است  ممكن  دوستي: آل  همسر ايده پيدا كردن
   به تواند از تعلق  آنها مي  ديني  اعتقادات ميزان.  شديد نيستند  عقايد مذهبي  معموالً داراي اينجا دوطرف

،   اعتقادات  نوع  به  بسته لبتها.  باشد  داشته  ادامه  اعتقاد، مذهبي  و تا عدم  شده  شروع  روشنفكرمذهبي هاي گروه
   باز هم  كه  است  ازدواج هاي  مالك  همان  دوست  انتخاب مالكهاي. خواهد بود  متفاوت  هم  آنان هاي كنش

،   طبقاتي  تشابه در اينجا معموالً مالكهاي.   است  متفاوت  طرفين اعتقادات  به  بسته  ازدواج  شاخصهاي تعريف
   پيشنهاد ازدواج  كردن  تا مطرح  دوستي  شروع  زمان مدت. شود مي  لحاظ  خانوادگي  فرهنگ  و تشابه اقتصادي
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   ممكن  ازدواج  آنها به  تمايل  عدم در صورت. شود  مي روشن  طرفين  زود تكليف  و خيلي  نيست  طوالني خيلي
 . پيدا كند  ادامه ده سا آشنايي  يك  صورت  به  شود يا اينكه  قطع  رابطه  از مدتي  پس است

 موارد   هستند و در تمام  قائل  فقهي  مذهبي ، تقيدات  خود در روابط  براي  موارد جوانان در بعضي 
   وقتي  هم شوند و آن  مي  قاعده  اين  شكستن  مورد حاضر به  تنها در يك كنند؛ ليكن  مي  آنهاعمل  مطابق زندگي
 فرد، او را   با يك  شدن كنند تا با دوست  مي ، آنها سعي  حال در اين. دآين برمي  همسريابي  در پي  كه است

 ـ   اجنبي  ـ با نقش  فرد از ديگران اين.  شود  ازدواج  خود عالقمندكنند تا منجر به  به  حال بشناسند و در عين
 در   ازدواج از آنجا كه. ودش  او مي  به  فرد معطوف عواطف  تمام شود كه  مي  دانسته  پاك  و فردي  شده مستثني
 در  كنند كه  مي  توجيه  صورت  اين  خود را به  ازجوانان  دسته ، اين  شده  تلقي  ثواب  و داراي  مطلوب  امري اسالم
   برخي كنند و روي  مي  عمل  فقهي  سبكي  خودبه  در روابط  حال  در عين البته. دارند  برمي  امر خير قدم  يك راه

 .گذارند پا نمي...  و  جسمي  رابطه ، عدم  حجاب حدود مثل
   امنيت  احساس ، نياز به  داشتن ، يا دوست  شدن  داشته  دوست  نياز به  چون هايي  انگيزه: ديگر هاي انگيزه
 در  يطلب ، و تنوع ، فرار از مشكالت  گذراني  تنهائيها، وقت ، پر كردن  داشتن  دوستانه  ارتباط يك ، نياز به داشتن
 .  است  دوستانه  ارتباط هاي  از ديگرانگيزه زندگي
 با   دوستي  روابط  از اين ، بسياري  دبيرستان  در دوران  خصوص  و به  سالگي23 ـ 22 حدود  تا سن 
  ، انجام  را درآوردن  حالت  اين  اداي  شديد و يا حداقل  و احساسات  و معشوقي  عاشق شكل  به  مخالف جنس
   و برهم  رابطه  قطع  صورت در اين. شود  مي  زده  بيشتر دامن  دختران خصوصاً از جانب  موضوع اين. دشون مي
 از   سن با باالتر رفتن. گردد  مي  مدت  در كوتاه  خصوص  به  شديدي رواني  عوارض  باعث  دوستي  شدن زده
 بيشتر،   و منطق گردد و با تعقل  مي فزوده ا  آن شود وبر بار جنسي  مي  كاسته  در روابط  احساسات ميزان

 دارد در نظر   رابطه  بر چگونگي  اثر مستقيم  كه عاملي  عنوان  را به  سن توان لذا مي. دهد  نمي  شديد رخ تضادهاي
 پسر و رد   از سوي  جنسي  آميزش  دهدتمناي  دوستيها رخ  در اين  است  ممكن  كه  تعارضي ترين مهم.  گرفت
 چيز   كه  دختر است ، اين جنسي  رابطه  برقراري  در صورت  كه از آنجايي.  دختر باشد  وسيله  به  آن نمودن
   به ، لذا ميل  نيست يكسان  دو طرف  براي  و اجتماعي  رواني هاي دهد و هزينه  مي  را از دست  جبراني غيرقابل
پسر، دختر   از سوي  جنسي  پيشنهاد روابط رت در صو بنابراين.   است  بسيار متفاوت  در دو طرف آميزش
   موضوع  و دو طرف  شده  شناخته  رسميت  به  فرد يا مخالفت  اين  دوستيهاي كند و در ادامة  مي مخالفت
 .شود  مي  قطع  رابطه  از طرفين  يكي كنند و يا از جانب  مي رافراموش
   و اقتصادي  اجتماعي پايگاه

  ها با آن  از خانواده  بسياري  هنوز هم  دارد، ليكن  روزافزوني  پذيرش  جوانان ميان در   دوستي  نوع اين 
  هاي  و در خانواده ، بيشتر است  اجتماع  از قشر باالي هاي  در خانواده  دوستي  نوع  اين معموالً پذيرش.مخالفند
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كنند   مي  سعي  در اكثر موارد، جوانان شود، البته  مي  تحمل پوشي  با چشم  مقبوليت  عدم  جديد،عليرغم متوسط
   به تمايل.  را ندارند  آنان  از سوي  انتظار همراهي  طور كلي  نشوند؛ زيرا به  مطلع روابط  از اين هايشان  خانواده كه

   به آن   شدن  و منتهي  خلوت هاي  محيط  به  روابط  اين  شدن  كشيده تواند باعث ها،مي  دوستي  اين ِ ماندن پنهان
 باالتر   رابطه  سطح  و هر چه  بيشتر است  خصوص  در اين  خانواده  دخترها ازسوي كنترل.  گردد  جنسي روابط

 .رود  باالتر مي  اطالع ، درصورت  برخورد شديدتر خانواده رود، امكان
   سريع تر خيلي مذهبي دارند و افراد   روابط  گونه  اين  ميزان  در كاهش  مستقيمي  رابطه  مذهبي تقيدات 
 .رسانند  مي  ازدواج دوستيها را به  اين موضوع
   در آن  مؤثري  عامل  ـ اقتصادي  اجتماعي شود و پايگاه  مي  ديده  اقشار جامعه  در تمامي  روابط اينگونه 
،   مانند ماشين د امكاناتوجو.  دارد كننده  تسهيل ، نقش  بين  باال در اين  ـ اقتصادي  اجتماعي باشد،اما پايگاه نمي
 . شود  دوستانه  ارتباط  در برقراري  سهولت تواند باعث  مي  همراه  و تلفن  ياتلفن  بزرگ منزل

   اقشار دانشگاهي  تمامي  دارد و تقريباً در ميان اي  گسترده  رواج  دوستي  گونه ، اين  دانشجويان در ميان 
 .شود  مي  كاسته  آن  و از عوارض تر شده  منطقي ، روابط حصيالت ت  با افزايش ؛ ليكن است  يافته شيوع

  تغيير  پذيرش ميزان
   آنچنان  دسته شود، اما افراد اين  ارضا نمي  طور كامل  نيز به  دسته  اين  جنسي  تمايالت  كه  اين عليرغم 

   عدم  رواني  اثرات شوند؛ بنابراين  هر چند محدود، ارضا مي  تا ميزاني  هر حال نيستند، زيرا به قدرت  بي هم
 تغيير باز   به  پيش  گروه  اندازه  به  لحاظ بدين.   كمتر است  قبلي ، از دسته  گروه  در افراداين  جسمي ارضاي
 اميد   آن  حل  به اند و يا حداقل  يافته  را تا حدودي  خويش  مشكل فردي  حل  راه  آنكه  دليل  به در واقع. نيستند
   رابطه  دو طرف  با وجود آنكه  كه  داشت بايد توجه. دهند  مي ترپاسخ ، سخت  اجتماعي هاي حل  راه اند، به تهبس

   و تا درصد زيادي  از اجتماع  و در هر قشري  هر صورت اند، امابه  كرده  خود را حل  مشكل ، تا حدودي دوستي
   آنها شكل  رابطه  بيايد كه  پيش  شرايطي  كه  درصورتي براين فشار هستند، بنا ، تحت  و جامعه  خانواده از جانب

   دسته  اين ، حجم  جمعيت از لحاظ. خواهند كرد  استقبال  جامعه  بيايد از تغيير در سطح تري مشروعتر و مقبول
 تغيير   پذيراي كه تغيير   هدف از گروه  اعتنايي  قابل توانند بخش لذا مي.   رشد است  در حال  و البته  توجه قابل
 . آنها شود  به  خاصي  بايد توجه ريزي  در برنامه بنابراين.  هستند، باشند هم

 
   دوستانه  جنسي رابطه:   چهارم دسته

 نفر   تنها با يك  خاص  زماني  مقطع ، در يك  رابطه  هر دو طرف  هستند كه  كساني  دسته افراد اين 
  ، بوجود آمدن  ارتباط  عادي  صورت  دسته در اين.  دارند  تا آميزش  نوازش از ، در طيفي جنسي ، رابطه مشخص
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 منجر  ، زمان  طرفين  كنترلي  متغيرهاي  به  وابسته ، كه  است  دوستي  ارتباط پيامد طبيعي  عنوان  به  جنسي رابطه
   عنوان  تنها به ر، دوستي ديگ  حاالت در بعضي.  خواهد بود ، متفاوت جنسي  رابطه  به  دوستي  رابطه شدن
 از  بندوباري  بي  فرار از برچسب  بيشتر براي  جوانان اين. شود  مي انتخاب  جنسي  رابطه  برقراري  براي اي وسيله
   به  رسيدن ، سرعت  دوم  در وضع  عادي در حالت. كنند  مي استفاده  جنسي  رابطه  برقراري  براي  دوستي محمل
 .گردد  مي  جنسي  رابطه  بدون دوستي  صرف  كمي  و زمان ر بيشتر است بسيا  جنسي روابط

  رفتار جنسي
  ميزان .  در مهبل ، و دخول  در مهبل  از دخول تا قبل:  مجزا نمود  در دو سطح توان  را مي  جنسي تماس 
 از   و استفاده  متفاوت  تجربياتبا.   آنها است پذيري  جامعه  نوع  به ، وابسته  سطح  از اين هر يك  افراد به تمايل
 را   اول  دختر سطح  آنكه  لحاظ  به  بر آن عالوه.   است  يافته  از گذشته  بيش رواجي  اول ، سطح  و عكس فيلم

   اصلي موانع.  تر است  بسيار شايع  اول  نوع  دارد، روابط  وي  براي كمتري  اجتماعي پذيرد و هزينه تر مي راحت
   و اجبار در ازدواج  پسر آبروريزي  و از جانب بكارت  از ازاله  دختر ترس  دو از جانب سطح   به رسيدن
 . خواهد رسيد دوم  سطح  به ، رابطه  موانع  بر اين  شهوت  غلبه در صورت. باشد مي

. شود ي م  آنان  از سوي  جنسي  روابط  برقراري  منجر به  و پسران  دختران  دوستي  رابطة  اوقات گاهي 
 پسر دارد و   به  كه اي  عالقه  دليل شود و دختر يا به  مي  پسر مطرح  از سوي  رابطه  اين  شروع معموالًدرخواست

 در   كه  از دختراني بعضي. پذيرد  را مي  خود، آن  تمايل  دليل  باشد، و يا به  داده  منفي  اوپاسخ خواهد به نمي
 و   داده  آنها دست  به  قضيه  از اين ء شدن  شي  احساس كردند كه  مي اذعانبودند،   مانده  جسمي  تماس مرحله

 در   رفتن ، راه  نظير اين  اعمالي معموالً براي.  ندارد  خاصي  مكاني  حدنياز به  در اين رابطه.  هستند بسيار پشيمان
   رابطه اين. كند  مي  كفايت  نظير اين  سينما و جاهايي  فضاي  ازتاريكي ، پاركها و نيز استفاده  خلوت هاي كوچه
 با   جسمي  روابط  داراي  كه اما اگر دختر و پسري. نشود  برهنگي  بماند و منجر به  سطح  در همين  است ممكن
شود بعد از   مي  برهنگي كند و منجر به  تغييرمي  بالفاصله  رابطه  بمانند، سطح  دربسته  هستند در اتاقي هم

 . رود  مي  پيش  مرحله  به  مرحله  رابطه  هم برهنگي
   و اقتصادي  اجتماعي پايگاه

   در آن  رابطه  زمان  براي  كافي  امنيت  دارد كه  مناسبي  فضا و مكان  به  احتياج  جنسي  رابطه از آنجا كه 
 باالتر   اقشار سطح ذا در ميانل.  دارد  شخصي  با امكانات  مستقيمي ، ارتباط  رابطه  گونه  اين موجود باشد،بنابراين

 آنها   و افزايش  مجردي هاي ، وجود خانه  خصوص  در اين كننده  نگران موضوع. شود  مي  بيشترديده  جنسي رابطه
   شهر تهران در شمال) Time Sharing (  زماني  با مالكيت  از آپارتمانهاي  خاص نوعي.  حاضر است در حال
. باشد  مي  و دور از واقعيت ها بسيار مشكل  آن  براي  جنسي  غير از مسايل اي وراستفاده تص  كه  است  يافته رواج

   طور معمول به.  تر است  باالتر شايع  باالتر و اقشار سطح  در سنين مردان  براي  رابطه  اين  در مجموع بنابراين
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 هستند،   جوانان  ما كه آماري  جامعه د، از دايره افرا  از اين  دارند و تقريباًبسياري  زيادي  هزينه  افرادي چنين
، كمتر از   بيشتر والدين  و كنترل  امكانات  فقدان  دليل تر،به  پائين ِ از طبقات  جوانان در مقابل. شوند  مي خارج
   ارتباط  به معموالً ، پسران  جنسي  رابطه  به تمايل لذا در صورت.  برخوردار هستند  روابطي  چنين  برقراري امكان

  گذرند و يا تبديل  مي  يا از خير موضوع شوند ودختران  مي باشند، كشيده  از خود مي  محلي  داراي  كه با فواحش
 . شوند  مي  خياباني  دختران به

   مذهبي وضعيت
 باشد  بي مذه  از طرفين  يكي  كه  در صورتي شوند؛ حتي  نمي  روابط  گونه  وارد اين معموالً افراد مذهبي 
   مقابل  طرف  از سوي  باشد، مورد تمسخر و مخالفت  داشته  صيغه ، مثالً از راه  ارتباط  كردن شرعي  به و تمايل
   به دانند، ليكن  مي  خود را مذهبي  وجود دارند كه  دسته  در اين  جواناني شود كه  مي خاطرنشان.شود  مي واقع

 را در   دينداري  نوعي  و به  و اعتقاد دانسته  را بيشتر در اخالق تند و دينپايبند نيس  چندان  دين  فقهي مباحث
  ، ساعاتي  ديگري  و يا هر حالت  يا تحصيل  اشتغال  لحاظ  يا به  دسته اين جوانان. دانند  مي  جوهر ديني اعتقاد به

 هستند  هايي  خانواده  به تند و يا متعلق رها هس  و خانواده والدين  از كنترل  را در اختيار دارند كه از روز يا شب
   چشم  به  شهر تهران  باالي هاي  خانواده  برخورددر بعضي  گونه اين.  ندارند  روابط  گونه  با اين  مشكلي كه
 .خورد مي

  تغيير  پذيرش ميزان
.  تغيير باز نيستند  به  چندان بنابراين. اند  كرده  خود را حل  جنسي  مشكل  تا حدود زيادي  دسته افراد اين 
 با   نوعي ، به  بودن  عرف  و خالف  مخفي  آنها بدليل  جنسي ، رابطه  جامعه هاي  محدوديت  دليل به  بر آن عالوه
  لذا بعيد است.  بدهد  را از دست  آن  راحتي  به برد و حاضر نيست  مي  لذت  از آن جوان  كه  است  همراه هيجان
   را براي  حلي  راه  گروه  اين  آنكه  لحاظ  ديگر به از طرف.  بدهند  مثبت ،پاسخ يِر پيشنهادي تغي  به  گروه اين

   رقيبي  عنوان باشد ـ به  نمي  جامعه  و هنجاري  ارزشي مورد تأييد نظام  البته  ـ كه  است  خود يافته  جنسي مشكل
 . شود  جديد آنها بايد جلوگيري ز عضوگيري ا ممكن  هر شكل  به  هستند كه  مطرح ريزان  برنامه براي
 

   جنسي بندوباري بي:   پنجم دسته
 : شود  زير متجلي  از اشكال تواند در يكي  مي  ولنگارانه  جنسي رابطه 
 ،  خاطر رابطه  به  پول  شدن  رد و بدل  وجود ندارد و بدون  از وي  اصالً شناختي  نفر كه ـ با يك 
 ،  بخاطر رابطه  پول  با مبادله  بودن ه نفر و همرا ـ با يك 
 .   يا ماه  نظير روز، هفته  كوتاه  زماني  مقطع  نفر در يك  از يك ـ با بيش 

  رفتار جنسي
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   عالوه  و تعهدي  توقع گونه  هيچ در واقع.   است  جنسي ، فعاليت ِ رابطه ، تنها موضوع  روابط  گونه در اين 
   يكديگر وابسته  دو به اين.  وجود ندارد  طرفين شود، در ميان  مي  مبادله  روابط  نوع  در اين گاهي  كه بر پولي

   بسيار مهم  زن  براي  اقتصادي ، مسايل  روابط  گونه در اين. گذرانند  را با يكديگر نمي زيادي نيستند و ساعات
   براي ، با تالش بندوباري  بي شد، با تداوم با  برقرار نشده  هم  اقتصادي قصد منافع  به  اگر رابطه  و حتي است
 موجد   زن  براي  آن  در ابتداي شود كه  منجر مي  فاحشگي  نوعي شود وبه  مي  همراه  درآمد اقتصادي كسب

 .باشد  مي  و هيجان  با لذت  باال، همراه درآمدي
،  بندوباري بي. باشد  مي  از طرفين  يكي ِ حداقل  جنسي  شركاي بندوبار، در تغيير مداوم ِ بي  روابط خصلت 
   مسايل  به  توجهي  طرفين  رابطه در اين.   است  متنوع  شكلي  به  هم ، آن  مخالف  از جنس ِصرف  جنسي توقع

 .باشد  نمي  عميق  چندان  كلمات  شدن  رد و بدل  يكديگر ندارندو برخورد آنها عليرغم خصوصي
. باشد  ايدز مي  خصوص  به  مقاربتي  ابتال بيماريهاي  زياد امكان  ريسك، بندوباري  بي  عوارض از جمله 

   اضطراب تواند حالت ، مي  مشكوك  رابطه  برقراري  ابتال در صورت  احتمال  رواني  ازابتالء و حاالت  ترس اين
   به  مربوط هاي هش از پژو  از نيمي ، بيش  حاضر، در جهان در حال.  وجود آورد  را درفرد به  شديدي و ترس
 هر  ، به  جنسي بندوباري  بي  شبكه  كه از آنجايي. باشد  مي  آن  پيرامون هاي ، متمركز بر ايدز وپديده  جنسي روابط
 همسر و   ـ از جمله گناه  افراد بي  ابتالي  به  است شود و ممكن  مي مربوط  كودكان  و حتي  افراد سالم ، به طريق

 بينجامد، لذا   نظير ايدز و هپاتيت  بيماريهايي  ـ به  دارديا قبالً داشته  جنسي  ولنگارانه  رابطه ه ك ِ فردي فرزندان
   خود افرادي البته. باشد  مي  اجتماعي  مسايل  درخصوص ريزي  هر برنامه  وظيفه  عوارض  گونه  از اين جلوگيري

   تحميل  پزشكي  را بر نظام  بسياري هاي ،هزينه  بيماري  ابتالء به  دارند، در صورت  ولنگارانه  جنسي  رابطه كه
 از   نيز ـ جداي  جنبه  از اين  مقاربتي هاي بيماري  آنها به  ابتالي  عدم  براي  آنها و تالش  به  الزم كنند و آموزش مي

   داشت بايد توجه.   است  ـ ضروري ولنگارانه  رابطه  خوِد افراد داراي  به  بهداشتي  توجه  ضرورت  انساني مسائل
 ايدز در   گسترش  كه  نكته  اين به خصوصاً توجه.   است  بسيار مهم  زمينه ، در اين رساني  و اطالع  آموزش كه

 .باشد  مي  توجه ، شايان  است  شده ، كنترل  و اروپا، تنها با آموزش  شمالي آمريكاي
   پول  شدن  شود، رد و بدل  مطرح بندوباري  بي  عارضه  عنوان تواند به  مي  ديگر كه  توجه  قابل نكته 
 و ايجاد   موضوع  به كنندگان  سوءاستفاده  توجه  منجر به باشد كه  مي  شده  صرف  و منابع هزينه  به ، نسبت فراوان
  تواند محملي شود و مي  مي  محسوب  يافته  سازمان  غيرقانوني  عمليات  يك  نوعي  به گرددكه  فساد مي هاي شبكه
   روزانه  شدن  رد و بدل  نشاندهنده  سرانگشتي محاسبات.  گردد  ـ اجتماعي اقتصادي  مافياي گيري  شكل براي

   روشن  اقتصادي  بديهي  اصول  البته  كه  است  روسپيانه  جنسي در روابط  پول  تومان دهها يا صدها ميليون
 فساد   يافتة  سازمان هاي  قرار گيرد و شبكه  روسپي د تنها دراختيار زنانتوان  نمي  هنگفتي  پول  چنين سازد كه مي

و .  هستند  شبكه  اعضاي  زنان  براي  امنيت  و تأمين دادن  و پوشش  مسأله  اين  به  دادن دار سامان و فحشا عهده
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 فساد  تواند در به  خود مي وبه ن  به موضوع اين. برند  مي  روسپي  از درآمد را، زنان  كمي  سهم  كه  است بديهي
   تبديل  و قاچاقي  مخفي صنعت  باشد و به  داشته  مخربي ، نقش پناه  بي  و دختران  افراد و خصوصاً زنان كشيدن
 . ببرد  باشد تابتواند سود بيشتري  روابط  نوع  در اين  مردان  و جلب  دختران  فحشا كشاندن  در به  سعي شود كه
   جنسي  لذت  افزايش  باعث  هم  كه  است  فنوني  با انواع  و همراه اي ، حرفه  زنان  اين سي جن  عمل نوع 

 و  اي  حرفه  بصورت  كه گري  و عشوه  لوندي  اين البته.  كند  را كوتاه  عمل  انجام  ـ زمان ـ زيركانه مرد شود و هم
  چون. كند  مي  دچار مشكل  زناشويي  را در زندگي ن برخوردار از آ ، مردان  است  شده حاصل  و تجربه با آموزش

 ـ   مهارتها ـ خوشبختانه گونه ، طبيعتاً او از اين  كه  رفتار را دارند در حالي گونه همين از همسر خود نيز توقع
 .كند  مي  جنسي  نارضايتي احساس  و لذا مرد همواره  است بهره بي

   و اقتصادي  اجتماعي پايگاه
 برقرار   جنسي  از لذت  برخورداري  علت  به  هر دو طرف  از سوي  جنسي بندوباري  بي  كه يدر روابط 

 درآمد در كنار   مسأله  كه  در صورتي  دارند، ليكن  تعلق  جامعه  باالي  سطح  به  دوطرف شود، دربيشتر اوقات مي
   جامعه  قشر پائين  به  متعلق  و زن  جامعه ي قشر باال  به ، مرد متعلق  طور معمول باشد، به  وجود داشته رابطه
 . باشند  هم  بسيار مرفه  شوند كه  كار ديده  نيز در اين  بااليي  سطح زنان  است باشد، هر چند ممكن مي

   مذهبي وضعيت
، رها  ي شرع  ندارند و از قيد و بندهاي  چنداني  مذهبي ، اعتقادات  دسته  افراد اين  اتفاق  به  قريب اكثريت 
 . باشند  مقيد بوده  رفتار مذهبي مند و به  بهره  مذهبي  از اعتقادات  در گذشته  است  ممكن هرچند كه. هستند

  تغيير  پذيرش ميزان
   ديگر سعي  و از سوي  است  شده  حل  غرايز جنسي  ارضاي  از لحاظ  دسته  افراد اين  مشكل از آنجا كه 
   امكان  نيستند در واقع ريزان  برنامه  در دسترس  چندان  دسته  نشوند، افراد اين ناخته ش  ديگران  ازسوي دارند كه

   ارتباطي هاي در اينجا اكثر كانال.  بوجود آورد، وجود ندارد  تغييري  بتوان  آن  در پي  كه مناسب اي ايجاد رابطه
.   ـ است  هدف  گروه  ـ از كارگزار به  طرفه ك و يا حداكثر ي  نمود يا مسدود است  تغييرفرض  براي توان  مي كه

 .اند  كرده  خود را حل كنند، زيرا مشكل  نمي  تغيير حس  به  افراد، نيازچنداني  ديگر اين از سوي
،   دسته  افراد اين  و بهداشت  سالمت  تغيير در وضعيت ، نياز به  شده  كه  هم  قبل هاي  خاطر دسته  به البته 
.  شود  ديگر، دنبال هاي  دسته  در ميان  دسته  در مورد افراد اين رساني  اطالع تواند از طريق  مي هك  است ضروري
    به  بازگشت  از آنها براي  فساد و حمايت هاي  شبكه  گرفتاران  خروج  براي هايي  ازروش  استفاده همچنين
 . باشد سته د  برخورد با اين  ازاستراتژيهاي تواند يكي  مي  عادي زندگي
 

   جنسي انحراف:   ششم دسته
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 ـ   جنسي  ارتباط  و طبيعي  اصلي  از مجراي  خارج  كه  است  وجود روابطي  جنسي منظور از انحراف 
   انحراف  فرويد انواع بندي  تقسيم  و طبق  اساس بر اين. پذيرد  مي  ـ صورت  زن مرد با يك  يك  طبيعي رابطه
  پرستي ، بت  دوستي ، حيوان دوستي ، مرده بازي ، بچه ، مازوخيسم ، ساديسم بازي سهمجن: عبارتند از جنسي
 . و استمناء ، پيرپسندي ، تلبيس چراني ،چشم ، خودنمايي جنسي

،   جوانان  در ميان  رواج  محدودتر و از لحاظ  انحراف  عمق  از لحاظ  كه  آنهايي  انحرافات  اين از ميان 
 . و استمناء چراني ، چشم  قرار گرفتند، نظير خودنمايي  مورد بررسي  گذشته هاي متتر هستنددر قس شايع

   طبيعي  از مجرا و روش خورد و انحراف  مي  چشم  به  رواني هاي  موارد، ريشه  اين تقريباً در تمامي 
   يعني  جنسي  طبيعي يت از وضع  خروج  البته  فرد دارد كه  رواني  در حاالت  ريشه اي گونه  به  جنسي ارتباط

   قبالً نيز گفتيم چنانكه.  بسيار مؤثرند  رواني  وضعيت  اين  به  در رسيدن  از حدجنسي  بيش  يا سيري گرسنگي
 . هستند  ما بسيار شايع  جوانان  حاضر در ميان استمناء در حال  خصوص  و به چراني ، چشم خودنمايي

 و  ، تلبيس پرستي ، بت دوستي ، حيوان دوستي  را دارند نظير مرده  اندكي  فراواني  كه در اينجا ما از مواردي 
 . دارند  بيشتري  شيوع  كه  پرداخت  خواهيم  مواردي  و به كنيم  مي  پوشي چشم پيرپسندي

،   جنسي  عمل  در هنگام  يا آزار ديدن  آزار رساندن  به  ديگر تمايل  عبارت  يا به  و مازوخيسم ساديسم 
   از نوعي  برخاسته هاي ها و عكس  فيلم  روزافزون  رواج  دليل  حاضر به  در حال  هستند كه  رواني بيماري اي نهگو

.  هستند  گسترش  و بهنجار نيستند ـ در حال  كشورها نيز رايج  در خود آن ـ كه)BSDM (  غربي خاص فرهنگ
 نگيرد،   شكل  باشد تضادي  ساديست  و ديگري يست مازوخ  يكي  دو فرد كه  بين  ايجاد رابطه شايد درصورت

 و يا هر دو   باشد يا هر دو ساديست  سادومازوخيسم  مبتال به  از طرفين  تنها يكي كه  در صورتي ليكن
   باعث يابد كه  مي  افزايش  شدت  به  جسمي رساني  آسيب  تضاد و حتي گيري شكل  باشند، احتمال مازوخيست
 . خواهد گرديد شديدي  و جسمي رواني و   روحي عوارض
 فرد  ، يك  رفتار جنسي  نوع در اين.   است  آزاري  كودك  از آن  خاصي  و نوع بازي  بچه  ديگر انحراف نوع 
  توان  را مي بازي بچه. پردازد  مي  نابالغ  كودك  با يك  رضايت  زور يا به  به  جنسي  ايجاد رابطه به) عموماً مرد( بالغ
 .   با پسران بازي  و بچه  با دختران بازي بچه:  كرد  تقسيم متفاوت  دو دسته به

گيرد؛ زيرا   مي  صورت  وي  و نزديكان  محارم  با دختر از سوي معموالً ارتباط:   از دختران  جنسي سوءاستفادة
   اين  از افشاي پس.   است  نزديكان  و نيز دختر بيشتر در دسترس محدود است  از خانه حضور دختر در خارج

   دختر، بر آن  امر در مورد آينده  اين  اهميت  و همچنين خانواده  آبروي  حفظ  لحاظ  معموالً به  روابط گونه
 بيشتر از حد   فرد بالغ  كه  در صورتي حتي. انجامد  مي  ازخانواده  طرد فرد بالغ شود و تنها به  مي  گذارده سرپوش

   و پاك  معصومانه  نگاه نوع. شود  مي  داده او رضايت  تحمل  به  نظير برادر يا پدر، گاهي باشد  دختر نزديك به
   شرايطي  در چنين  از آن اعتماد و سوءاستفاده  باعث  نوعي ، به  محارم  و ميان  خانوادگي  روابط  ما به فرهنگ
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   از حد راحت ، بيش  ودر حضور محارم  خانواده در  اكثر دختران  پوشش  نوع  كه  داشت  بايد توجه البته. شود مي
 در   والدين  كنترل  لحاظ  به  باشدبنابراين  از خانه  زياد آنها در خارج  پوشش  جبران  نوعي  شايد به  كه است

   در خارج  روابطي ايجاد چنين ، احتمال  از خانه  در خارج  دختران  مناسب  پوشش  و همچنين  دختران خصوص
 . پذيرد  مي صورت  كمتري  و كنترل  دقت  خانواده  از سوي ، اما در مورد پسران  بسيار كمتر است نهاز خا

 و   مختلف  اماكن  به  رفتن  براي  نوجوانان  خصوص ، به  پسران  طور معمول به:   از پسران  جنسي سوءاستفادة
.  قرار دارند  از خانه ِ خارج ِ مردان دسترس بيشتر در   پسران بنابراين. ندارند  چنداني  مشكل  خلوت حتي
   پسربچه  در آن  است  ممكن  هستند كه  مراكزي  از جمله فاميلي  و ارتباطات  نظير كارگاهها، مدارس هايي محل

 دارد تا   رابطه  كردن  در مخفي ، پسر، سعي ايجاد رابطه معموالً در صورت.  شود  واقع  جنسي مورد سوء استفاده
 با فرد  ، معموالً برخورد خانواده  از موضوع خانواده  افشاء و اطالع  در صورت  نمايد، ليكن  خود را حفظ يآبرو
 . خواهد بود  وي  قتل  صورت  به  گاهي تر و حتي ، خشن بالغ

 اكثر  در شود كه  مي  واقع ، در موقعيتي قدرت  و بي پناه ِ بي  كودك ، در واقع  روابط  اين در هر دو گونه 
   به  رابطه  به  رضايت  و در مواردي  سكوت اين.  ندارد  را هم  موضوع  كردن  و مطرح  اعتراض قدرت موارد حتي
 و تنفر  از   مخالف  از جنس  بيزاري  صورت  در دخترها به  خواهد ماند كه  دروجود آنها باقي اي  عقده صورت
   تحت  شدت  او را به  زناشويي  دختر و روابط  جنسي تواند آينده مي خود   نوبه به يابد كه  ظهور مي  جنسي رابطه

   نيز به در پسران.  فشار شديد، قرار دهد  تحت  زندگي  مراحل در تمامي  رواني  را از لحاظ تأثير قرار دهد و وي
   با جنس  در رابطه  مقعدي ه رابط نياز به: شود  منجر مي واكنش  متفاوتي  انواع ، به  مردانگي  رفتن  زير سؤال دليل

،   مفعول  نقش  كردن  فرار و فراموش  براي بودن  فاعل الخصوص  و علي ، لواط  از ازدواج  پس مخالف
 آثار   هستند و همراه شديد جنسي  جزء انحرافات  تقريباً همگي  كه اي  حرفه  شدن  و يا مفعول آزاري كودك
 .شوند  مي  انجام اي  عديده رواني
   مرد بدون  كه  با يكديگر، معموالً در مجامعي  يا دو مرد بالغ  دو زن  يا ارتباط  بازي همجنس:  بازي مجنسه
  هاي ها، خوابگاه ها، زندان ، سربازخانه  ساختماني هاي دهد، مانند كارگاه  مي  مردوجود دارد، رخ  بدون  يا زن زن

   ارضاشده  شخصيت ، در اكثر موارد، يك  مردان در ميان خصوصاً  بازي دردر همجنس.   و مدارس دانشجويي
   و عدم  چنيني  اين  روابطي  ادامه  به  ايجاد تمايل تواند باعث ارضا مي.  تحقيرشده  شخصيت حضور دارد و يك

  ق اخال  هر دو براي  منجر شوند كه  نامناسب  رواني هاي  واكنش ظهور انواع تواند به  همسر و تحقير مي پذيرش
 . بسيار مضر هستند اجتماعي
   تابو به  نوعي  هستند و به  بسيار ناپسند و قبيح  از نظر جامعه  روابط  گونه  تقريباً اكثر اين از آنجا كه 

 آنها   هستند و افشاي شود، كامالً مخفي  مي  محسوب  انحراف  از آنها نيز نوعي  زدن روند وحرف شمار مي
 و   است  بسيار مشكل  روابط  اين  شناخت  آنكه  لحاظ  به و در مجموع.   شواهداست و  عاليم بيشتر از روي
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 هستند و   رواني  از مسايل  بيشتر ناشي  روابط  گونه  اين شود، و همچنين مي  مشاهده  فراواني  با ابهام  هدف گروه
 آنها،   كارآيي  به  نسبت  كه  پرداخت  كلي ودهاي رهنم  ارايه  به توان  دارند، لذا تنهامي  رواني هاي  حل  راه نياز به
   كارآيي  و عدم  قسمت  در اين  هدف  گروه  شناخت  خاطرعدم  به بنابراين.  وجود ندارد  اطميناني گونه هيچ

 هر چند   ما نخواهند داشت  مخاطبين  درميان  چنداني  نقش  گروه  آنها، اين  در خصوص  اجتماعي روشهاي
 . شمار آيد  به  نياز اساسي  در مورد آنهايك جويي  باشد و چاره  بسيار عميق  روابطي ود چنين وج عوارض


