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چکیده
هوف از پژوهش حاضر ،مطالعة فراینو برساخت فهم جنسی دخترا نوجوا شهر اصفها پ از مواجهه با دنیـای
جنسی است .این پژوهش با روش نظریة زمینهای و در رویکرد برساختگرایانه اجرا شوه است .مشـارکتکننـوگا
در پژوهش ،دخترا نوجوا  12تا  18سالة شهر اصفها بودنو و بـا روش نمونـهگیـری هوفمنـو متـوالی شـامل
نمونهگیری گیولهبرفی و نظری به بررسی فراینو فهم جنسی در تجربهزیستة آنا از اولین مواجهه با دنیای جنسی
تا کنو پرداخته شوه است .تکنی استفادهشوه در پژوهش مصاحبههای انباشتی و روایتگونه بود که با اجرای 3
مصاحبة مقوماتی و  24مصاحبة نهایی ما را به سمت اشباع نظری یاری کرد .براساس یافتههـای پـژوهش ،فراینـو
مواجهة دخترا نوجوا شهر اصفها با ابعاد دنیای جنسی از کودکی تا زما حاضر در سه مقولـة اصـیی مواجهـة
پروبیماتی با دنیای جنسی ،سنمحوری فهم جنسی و ابهامزدایی از فهم جنسی شناخته شـو .ارتبـاط بـین ایـن
مفاهیم نشا دهنوة تاریخمنوی سکسوالیتة فردی و اجتماعی و سیالیت برساخت فهم جنسی است و این فراینو را
از مواجهة ابتوایی با دنیای جنسی تا دستیابی مواوم به اطالعات جویو و بازانویشی در تفکرات ،نورشها و فهم در
پرتو سناریوهای فرهنوی و الووهای بینفردی و درو روانی تا زما مصاحبه روایت میکننو.
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مقدمه و بیان مسئله
در جها معاصر ،نشانههای جنسی را در هرکجا میتـوا مشـاهوه کـرد .امـروزه اگرگـه بتـوا
بسیاری از کودکا را از مواجهه با دنیای جنسی 1و ورود به آ حفـظ نمـود و آ را بـه تعویـق
انواخت ،مواجهة نوجوانا با آ انکارناپذیر است .دخترا نوجـوا در فراینـو اجتمـاعیشـو و
بهویژه در دورا بیوغ و پ از آ در کنشهای متقابل و همچنـین متـأثر از رسـانههـا ،فهـم و
سرمایة جنسی خود را برساخت میکننو و آگاهانه یا ناآگاهانه به صورت فعال در این دنیا قـوم
میگذارنو .آنا حتی اگر از سوی دیور افراد ،متـو و رسـانههـا برانویختـه نشـونو ،در فراینـو
رشوشا بروز تفاوتهای جسمانی را مشاهوه میکننو و ذهنشا هر روز بیش از گذشته پـر از
سؤال میشود .شایو بتوا گفت که نوجوانا امروزین نسبت به نسـلهـای گذشـته از عامییـت
بیشتری برخوردارنو و موضوعات مبهم گوناگو را فعاالنهتر به گالش میکشـنو تـا آ را درک
کننو .گهبسا که بخش بزرگی از شناخت آنا با تجربهکرد و ورود عمیی به آ حوزهها باشـو.
نسلهای جویو امروزه گنانچه در دستیابی به فهم و ادراک جنسی با مان روبهرو شونو ،خود به
دنبال کشف آ میرونو .با گسترش و همهجاییشو رسانههـا و تنـوع آ هـا دیوـر نمـیتـوا
انتظار داشت که نوجوانا پ از دست نیافتن به پاسخ سؤاالتشا از آ دست بکشنو .آ ها در
این دنیای اروتی زنوگی میکننو و دائماز این ابهامات و سؤاالت در ذهنشا تواعی مـیشـود و
کنجکاوی آنا را بیش از گذشته برمیانویزد .در بسیاری از موارد ،در اوا مواجهه ،فرد درحالی
با گنین متن اروتیکی مواجه میشود که هیچ دانشی درمورد آ نوارد و بـه نـوعی اولـین فهـم
جنسی خود را از این مسیر و به صورت ناقص دریافت میکنو .همچنین ،گاه آ ها نابالغانـو یـا
برای گنین تصاویری آمادگی نوارنو .ازاینرو ،این شناخت ممیو از ناآگـاهی ،بـوفهمی ،نورانـی،
ترس و شرم و گالشهای ذهنی فراوا است .گهبسا که فییمها و عک هـای پورنوگرافیـ بـه
منب مهمی برای فهم جنسی آنا تبویل شود که تعریفشا از روابط جنسی ،نورش ،فانتزیها
و انتظارات جنسیشا را شکل دهو .در نتیجة تـابوی فرهنوـی ،بیشـترین اطالعـات نوجوانـا
مربوط به دانش پراکنوة آ ها ،رسانهها و همساالنشا است کـه ممکـن اسـت خـود بـیاطـالع
باشنو یا با اطالعات نادرست باشنو؛ درنتیجه گرخة این فهم غیط و ناقص بازتولیو میشود.
آنچه مشخص است ،مبهم و تار شو مرزبنوی مراحل گرخة زنـوگی 2نسـبت بـه گذشـته
است .مواجهه ناگهانی با دنیای جنسی ،بهویژه در زمینة رابطة جنسی ،میتوانـو شـوک بزرگـی
برای کودک یا نوجوانی محسوب گردد کـه تـا پـیش از آ هـیچگونـه فهـم جنسـی نواشـته و
آموزشی دریافت نکرده اسـت .در ایـن موقعیـت ،ممکـن اسـت بـاور وی از اطرافیـا  ،خصوصـاز
والوینش ،بهطور موقت مخووش شود ،زیرا وی تحتتأثیر سناریوهای فرهنوـی و آموختـههـای
1. sexual world
2. life cycle
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ناقصش رابطة جنسی را خشونتبار و بیشرمانه میشناسو و فانتزیهای ذهنـیاش نیـز ممکـن
است مبتنی بر این تصویر نامطیوب شکل گیرد و ترس و شرم در گفتوگوی درونیاش راه یابو.
ازاینرو ،شناخت فراینو برساخت فهم جنسی نوجوا و اصـالح آ از اهمیـت وافـری برخـوردار
است؛ شناخت تلییرات مراحل گرخة زنـوگی بـرای سکسـؤالیته 1در بسـتری کـه کـنشگـرا
نسلهای جویوتر در پی واسازی بخـشهـایی از سـناریوهای فرهنوـی سـنتی هسـتنو ،الزمـة
برنامهریزی و آموزش هوفمنو جنسی است .کاهش سن بیوغ و افزایش سن ازدواج و درنتیجه به
دنبال آ  ،طوالنیشو دورة تجرد نیز بر اهمیت شناخت این فراینو میافزایو ،زیـرا امـروزه بـه
هرکجا که بنوریم ،نشانههای جنسی و محرکهای امیال جنسی وجود دارنو؛ ازاینرو بهرهمنوی
از فهم و آگاهیبخشی جنسی مناسب و مؤثر میتوانو افراد را متناسب با سن آنا و هنجارهـای
فرهنوی جامعه ،با اطالعات درست و به صورت عیمی راهنمایی کنـو .ایـن امـر فرصـتهـایی را
برای آنا توارک میبینو که مهارتهای الزم را بیاموزنو تا بتواننو آگاهانه دربارة زنوگی جنسی
خود تصمیم بویرنو .این آموزشها میتوانو در مورد آناتومی جنسی ،تولیومثل ،مقاربت جنسی،
سالمت باروری ،نکات مهم در روابط عاطفی ،حقوق و مسئولیتهـای تولیـومثل ،معرفـی انـواع
گرایشها و هویتهای جنسی ،اختالالت جنسی ،جیوگیری از بارداری و سایر جنبههـای رفتـار
جنسی انسا استفاده شود .دانش جنسی همچنین در ایجاد آگاهی در مـورد مسـائل جنسـیـ
اجتماعی ماننو تبعیض جنسیتی ،ازدواج کودکا و کاهش سوءاستفاده جنسـی و طـالق دارای
اهمیت است .این فراینو بایو از دورا کودکی آغاز شود و تا دورا بزرگسالی نیز برحسب نیـاز
ادامه یابو [15؛  .]24ازاینرو ،هوف پـژوهش حاضـر ،شـناخت فراینـو فهـم جنسـی در روایـت
دخترا نوجوا شهر اصفها است که تحتتأثیر الووهای تعریفشوه در سطوح متفاوت کـال ،
بینفردی و فردی برساخت شوه است .ایـن امـر مقومـة مهمـی بـرای اطـالع از تجربـهزیسـتة
نوجوانا از زما مواجهه با دنیای جنسی تا کنو است.

مرور تجربی
پژوهشهای پیشین در سکسوالیتة نوجوانا را میتوا در گهار دستة آگاهی و دانـش جنسـی،
آموزش جنسی و نتای آموزش ،نیازسنجی آمـوزش جنسـی و بیـوغ و اجتمـاعیشـو جنسـی
خالصه کرد .نتای پژوهشهایی که به آگاهی و دانش نوجوانا در زمینة مسائل جنسی و بیـوغ
پرداختهانو نشا میدهو که آموزشها بایو از سنین پایینتر شروع شود تا هنوام مواجـهشـو
دخترا با نشانههای بیوغ نکتة مبهمی برایشا وجود نواشته باشـو و الزم اسـت تـا در سـنین
باالتر به آ ها ابعاد دیوری از بهواشت باروری آموزش داده شـود [ .]5نوجوانـا دانـش جنسـی
1. sexuality
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خود را بیشتر از طریق رسانهها و دوستانشا بهدست میآورنو و فقوا اطالعات کافی و صحیو
درمورد موضوعات بهواشت باروری و جنسی موجب میشود که با احتمال بیشـتری وارد روابـط
جنسی قبل از ازدواج شونو [ .]10پژوهشهایی که به آموزش جنسی نوجوانا پرداختـهانـو ،در
یافتههای خود اشاره میکننو که تربیت و آموزش جنسی موجب شکلگیری هویت جنسـی در
دانشآموزا میشود [ .]12خودپنواشت جسمی ،اجتماعی ،عقالنـی و اخالقـی را بهبـود [ ]4و
رفتار جنسی سالم را نیز افزایش میدهو [ .]27مهمترین دالیل ضرورت آموزش سالمت جنسی
به دخترا نوجوا  ،فقوا دانش و نورش صـحیو جنسـی ،بـوآموزی و وجـود منـاب نادرسـت
آگاهی جنسی ،تحوالت فرهنویـ اجتماعی ،افزایش معضـالت سـالمت جنسـی در نوجوانـا و
دیوگاه اثباتی مذهب است [ .]9در گفتوگوی والوین و نوجوانا بسیاری از دخترا از بحث در
مورد موضوعات جنسی یا سؤاالت در مورد آ خودداری میکننو ،زیرا آ هـا مـیترسـنو مـورد
قضاوت قرار گیرنو یا والوین آ ها تصور کننو که درگیر فعالیت جنسی شوهانو [ .]29شیوههای
آموزشی با رویکرد گروه همساال به ارتقای سالمت جسمانی دخترا  ،توانمنوسازی آنا و ارائة
فرصتهایی به آنا جهت مشارکت در فعالیتها و بهبـود ارتبـاط بـین آ هـا و والـوین منجـر
میشود [ .]11پژوهشهـایی کـه بـه نیازسـنجی نوجوانـا در زمینـة مسـائل جنسـی و بیـوغ
پرداختهانو نمایا گر کسب اطالعات نادرست و مناب اطالعاتی غیر موثـق از سـوی نوجوانـا و
ناآگاهی نوجوانا و والوین از نیازهای بهواشت باروری هستنو [ .]6آگـاهی دختـرا در زمینـة
بهواشت باروری [ ]3و همچنین بیوغ ،قاعوگی و تولیومثل در سطو ضعیف است [ .]2دختـرا
نوجوا مسائل و نیازهای متعودی در گهار دستة کیی شامل تجربة قاعـوگی و بهواشـت بیـوغ،
مسائل اجتماعی ،جنسی و روحی و روانی دارنو .نوجوانا درمورد تلییرات جسمانی به مسـائیی
همچو تلییرات جسمانی بیوغ ،ناآگاهی از عالئم بیوغ کامل و ناآگاهی از بهواشـت دورا بیـوغ
اشاره میکننو [ .]7پژوهشهـایی بـه اجتمـاعیشـو جنسـی ،عامییـت و واکـنش کودکـا و
نوجوانا در هنجارپذیری و درونیسازی محتواهای جنسی دریافتشوه یا بازسازی و مقاومت در
برابر آ اشاره کردهانو .این پژوهشها به منـاب متفـاوتی همچـو اعضـای خـانواده معیمـا و
مربیا  ،رسانهها ،دوستا و همساال و حتی تصـاویر سـونوگرافی قبـل از تولـو کـودک اشـاره
کردهانو که سؤاالت جنسی را در کودکا و نوجوانا برمیانویزنو یا به نورش و انتظارات آ هـا
شکل میدهنو [16؛ 17؛ 21؛ 26؛ .]28
با توجه به اینکه سکسؤالیتة انسا تنها فراینوی بیولوژیکی نیست ،بیکه همچنـین بـهطـور
پیچیوهای از نظر اجتماعی و نمادین برساخت شوه و شکل گرفته است ،در مطالعـة پـیشرو بـا
رویکرد جامعهشناختی به بررسی فراینو فهم جنسـی بـا مشـارکت خـود نوجوانـا در پـژوهش
پرداختهایم.
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مرور نظری
گاگنن و سیمو از پیشواما رویکرد جویو جامعهشناختی در سکسـؤالیته در دهـة  1970بودنـو.
ادعای کییوی آ ها این بود که سکسوالیتة انسا به تحییل دقیق در قیمروهای اجتماعی ،فرهنوـی،
تاریخی و نمادین نیاز دارد [ .]32سکسؤالیتههای انسانی بایـو بـه صـورت اجتمـاعی تولیـو شـونو،
بهصورت اجتماعی سازمانوهی شونو ،بهصورت اجتماعی ابقا شونو و بهصورت اجتماعی تلییر کننـو.
هما گونه که فرهنگها تلییر میکننو ،به همین ترتیب ،سکسؤالیتهها نیز تلییر میکننـو [ .]31از
دیوگاه آنا  ،سکسؤالیتههای انسانی و درنهایت همة کنشها و منشهای انسانی الوومنو 1شـوهانـو
[ .]19الووها اغیب بهمنزلة ابزارهای اکتشافی هستنو که مشاهوهگرا مورد استفاده قرار میدهنو تا
سیوک جنسـی 2را در سـه سـطو سـناریوهای فرهنوـی (ماننـو پورنـوگرافی و سـینما) ،تعـامالت
میا فردی (ماننو کنشهای خاص جنسی) و فراینوهای درو روانـی (مـثالز فـانتزیهـا ،برنامـههـا،
خاطرات جنسی) بهتر تفسیر کننو [.]20
3
سناریوهای فرهنوی الووهای جمعی هستنو که اهواف جنسی ،قصوها و روابط مناسـب را
مشخص میکننو .آ ها دستورالعملهای تاریخی و فرهنوی ویژهای هسـتنو بـرای اینکـه افـراد
گوونه ،کی ،کجا ،گرا و با گه کسانی تعامالت اجتماعی یا جنسی داشـته باشـنو [ .]23گنـین
دستورالعملهای فرهنوی در سازمانوهی نهادهای اجتماعی و در زنوگی روزمـره در آ نهادهـا
قرار دارنو؛ خانواده ،موارس ،کییساها ،ارتش ،سازما های تجاری ،دانشـواههـا ،پزشـکی و شـایو
صریوتر از همه ،قانو و سیستم عوالت کیفری ،همه سیستمهای آموزشی در مورد سکسؤالیته
هستنو [ .]20الووهای بینفردی الووهایی از کنش متقابل و معمـوالز از ترکیبـی از سـناریوهای
فرهنوی و درو روانی هستنو [ .]23ممکن است ی فـرد بـیش از یـ الوـو را در زمـا هـای
مختیف استفاده کنو .الووهای بینفردی ممکن است از گفتما غالب پویوار شود ،اما به همـا
انوازه احتمال دارد که از فروپاشی گفتما حاکم یا از گفتما های کمتر هژمـونیکی کـه رابطـة
جنسی را احاطه کردهانو هویـوا شـونو [ .]13الووهـای درو روانـی ،محتـوای ذهنـی را نشـا
میدهنو .آ ها اغیب از نسخههای سناریوهای فرهنوی ساخته شوهانو که متمرکـز شـوه و گـاه
بهطور دائمی تجویو نظر می شـونو تـا نیازهـای کـنش متقابـل عینـی را بـرآورده کننـو [.]20
الووهای درو روانی بر گوونوی ایجاد نقشهای جنسیتی در سطو فردی ،همچو فانتزیهـا و
خواستههای جنسی ،تأثیر میگذارنو .بنابراین ،درحالیکه الووهای مشترک در سـطو فرهنوـی
وجود دارنو ،الووهای منحصربهفردی نیز وجود دارنو که توسط تاریخچة منحصربهفـرد جنسـی
هر شخص ایجاد شوهانو [.]13
1. script
2. sexual conduct
3. objects
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تعواد کمی از سناریوهای فرهنوی هستنو که سن یا گرخة زنوگی را در نظر نورفته باشنو؛
این سناریوها هم ورود و خروج از الزاماتی را که بیـانور مرحیـة خـاص گرخـة زنـوگی هسـتنو
تعریف میکننو و هم انتظاراتی دارنو که بهطور سیستماتی به مراحل مختیف گرخـة زنـوگی
اختصاص مییابنو .بستری که مرزهای بـین نوجـوانی و بـزرگسـالی را بـا درگیـری جـوی در
فعالیتهای اجتماعیـ جنسی تعریف میکنو ،قصو دارد مرزهای بین کودکی و نوجـوانی را نیـز
مشخص کنو [ .]18واضو است که ما ناگها جنسی نمیشویم ،بیکه ایـن فراینـوی مسـتمر از
گذشته است؛ تجربیات دورا کودکی (حتی آ هایی که جنسـی بـه نظـر مـیرسـنو) احتمـاالز
تأثیرگذار خواهو بود ،ولی نه به این دلیل که آ ها ذاتاز جنسی هستنو ،بیکه بـه ایـن دلیـل کـه
میتواننو بر رونو برخی از جنبههای رشو ،از جمیه جنبة جنسی آ  ،تأثیرگذار باشنو .سیمو و
گاگنن معتقونو که یادگیری در مورد رابطة جنسی ،بهویژه در جامعة سـنتی ،بخـش بزرگـی از
یادگیری گناه است؛ و یادگیری نحوة مویریت سکسؤالیته معموالز شامل یادگیری نحوة مویریت
گناه است .آغاز و پایا نوجوانی مبهم است .بهطورکیی ،آغـازش اولـینبـاری اسـت کـه جامعـه
توانایی جنسی فرد را به رسمیت میشناسو و تأییو میکنو .در این زما  ،آمـوزش در حـاالت و
نمایش 1تجربة جنسی تسری میشود و نوجوا شروع میکنو که بهعنوا ی کنشگر جنسی
به اینها دربارة خودش (مخصوصاز به همساال خود و همچنین به بزرگساال ) توجه کنو و بـه
دنبال تأییو دیورا برای دیوگاهش باشو .تجربة جنسی با نوجوانی آغاز میشود .حتـی کسـانی
که تجربة قبیی داشتهانو متوجه میشونو که معانی جویوی را با نوجوانی به دسـت مـیآورنـو.
بنابراین ،رشو جنسی نوجوانا واقعاز بیانور آغاز سکسوالیتة افـراد بـالغ اسـت .تجربیـات آینـوه
نهتنها در بستر و زمینههای جویو و پیچیوهتری اتفاق میافتنو ،بیکه به صورت صریحا جنسـی
نیز درک خواهنو شو و به همین دلیل روابط اجتماعی شروع به پیچیوه شو میکننو .نیاز بـه
مویریت سکسؤالیته نهتنها از نیازهای و امیال جسمانی ،بیکه از درگیریهـای جویـو در روابـط
شخصی نیز افزایش مییابو .بازیکرد یا ارتباط برقرار کرد با اعضای جـن مخـالف در ایـن
دورا معانی متفاوتی دارد [.]30

روش پژوهش
پژوهش پیش رو برمبنای روش نظریة زمینـهای بـه دنبـال کـاوش در فراینـوهای اجتمـاعی و
تعامیی در حال ساخته شو توسط عاملهای اجتماعی بوده و با رویکرد برساختگرایانة مبتنی
بر رویکرد گارمز ( )2014اجرا شوه است .نظریة زمینهای برساختگرایانه انعطـافپـذیری ایـن
روش را برجسته و کاربست مکانیکی رویکردهای قبیی را رد میکنو .در این رویکـرد ،عـالوه بـر
1. postures and rhetoric
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تأکیو بر مشارکتکننوگا در پژوهش ،بر ذهنیت و درگیری محقق نیـز در برسـاخت و تفسـیر
دادهها اذعا میشود و همچنین بر زمینههای اجتماعی ،تعامل ،دیوگاههای مشترک و فهمهای
تفسیری تأکیو میشود [.]14
مشارکتکننوگا در پژوهش ،دخترا نوجوا  12تا  18سالة شهر اصفها انو و فراینو فهم
جنسی در زنوگی آنا از اولین مواجهه با دنیای جنسـی تـا کنـو مطالعـه شـوه اسـت .روش
نمونهگیری در پژوهش از نوع هوفمنو متوالی (شامل نمونـهگیـری گیولـهبرفـی و نمونـهگیـری
نظری) بوده است .در ابتوای پژوهش ،جهت مطالعة اکتشافی از روش نمونهگیری گیولـهبرفـی و
در ادامة فراینو پژوهش ،جهت تحییل از روش نمونهگیری نظری استفاده شوه اسـت و مـا را در
پیشبرد مسیر برای رسیو به اشباع نظری یاری رسانوه است .نمونهگیری نظری و رسـیو بـه
اشباع نظری در پژوهش تعیینکننوة حجم نمونه بوده است .ابزار استفادهشوه در پژوهش پیش
رو ،مصاحبههای انباشتی 1و روایتگونه ( 3مصاحبة اکتشافی 2و  24مصاحبة انباشتی) بـود کـه
گارمز آ را بهترین نوع مصاحبه در مطالعات مبتنی بر نظریة زمینهای معرفی مـیکنـو [.]14
پ از مطالعة مقوماتی و طراحی سؤاالت پژوهش ،به مصاحبههای اکتشـافی پرداختـه شـو تـا
سؤاالت اصالح و تقویت شـود و درک محقـق از موضـوع مطالعـهشـوه عمیـقتـر شـود .سـا
مصاحبههای انباشتی اجرا شو.
فراینو کوگذاری و تجزیه و تحییل دادهها نیـز بـا اسـتفاده از نـرمافـزار  ATLAS.tiصـورت
پذیرفت .پ از اجرای هر مصاحبه بـه نوـارش و کوگـذاری آ در سـه مرحیـة اولیـه (شـامل
کوهای جنینی 3برگرفته از کییوواژههای مشارکتکننوگا و کوهای محققساخته ،)4متمرکز و
نظری پرداخته شو .حساسیت نظری محقق در همة این مراحل حفظ شو .پژوهشگر همچنـین
با کم یادداشتهای تحیییی به بسط ویژگیها و ابعاد مقـوالت و روابـط بـین آ هـا پرداختـه
است .برخی از یادداشـتهـای تحیییـی وارد کوگـذاری شـوه و بخشـی از مقـوالت را بـه خـود
اختصاص داده است .در این فراینو رفت و برگشتی ،محقق برای پُرکرد شکافهـا بـه کـوهای
اولیه یا حتی به مشارکتکننوگا قبیی یا جویو مراجعه کـرده و سـؤاالت جویـوی را پرسـیوه
است .نمونهگیری نظری تا جایی پیش رفته که اشباع نظری یا به عبارت بهتر کفایت نظریِ بـه
دست آموه و با مراجعة مجود به میوا  ،بر این ویژگیها و ابعاد مقوالت افـزوده نشـوه و یافتـة
جویوی حاصل نشوه است.
5
در این پژوهش ،سعی کردیم معیارهای ارزیابی همچـو اعتبارپـذیری (برقـراری ارتبـاطی
دوستانه با کم تکنی یخشکنی و پذیرایی یا تقویم هویه؛ رعایت فراینوی رفـت و برگشـتی
1. intensive interview
2. explore study
3. in vivo codes
4. in vitro codes
5. credibility
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در فراینو تحقیق و اجرای گنوبارة کوگذاری ،مقایسههـای گنـوباره و پـرکـرد شـکافهـا بـا
پرسش از مشارکتکننوگا و اصالح و تقویت مصاحبههای بعـوی و درنتیجـه بررسـی انطبـاق
دادهها با بستر تجربی) ،اصالت( 1تمرکز بر نوجوانـا و وجـه زمـانی و فراینـوی برسـاخت فهـم
جنسی آنا ) ،انطباق با واقعیت( 2بررسی و مقایسة ابعاد مختیـف تجربـة مشـارکتکننـوگا در
پژوهش و تطبیق آ با بستر اجتماعی و سناریوهای فرهنوی ،شناسایی مفاهیم و معانی مسـیم
فرضشوة آنا  ،ارسال یافتههای پژوهش به زبانی ساده بـرای آنـا و دریافـت تأییـو نهـایی) و
سودمنوی 3را رعایت کنیم.

تعریف مفاهیم
سکسوالیته :سکسوالیته به میل جنسی ،احساس جنسی ،رابطـة جنسـی ،جنسـیت ،رفتارهـای
جنسی ،غریزة جنسی ،جنسیت [ ،]8مسائل جنسی و امور جنسی ،جنسیمنوی و غیره ترجمـه
شوه است .سکسوالیتة انسا بخشی از شخصیت کیی فرد است .این سکسوالیته شـامل دانـش،
باورها ،نورشها ،ارزش ها و رفتارهـای جنسـی افـراد اسـت کـه دربرگیرنـوة ابعـاد بیولـوژیکی،
روا شناختی و اجتماعیـ فرهنوی است .این واژه تنها به رفتـار جنسـی محـوود نیسـت ،بیکـه
شامل احساس ما به خود ،نقشهایی که در جامعه ایفا میکنیم و همچنـین تولیـو نسـل اسـت
[ .]22معادلهای فارسیِ این مفهوم ،گستردگی معنای آ را دربر نمیگیرنو و موجب تقییـل و
مخووشساختن معنای آ شوهانو.
الگو :بیا کننوة گروهی از واژههاست که مفهوم یا وضعیتی را به مخاطب القا میکنو .الوـو
مجموعة بزرگی از اطالعات معنایی است کـه یـ واژه را دربرگرفتـه یـا توسـط آ فراخوانـوه
میشود و نوعی ساختار شناختی است که در ذهن فرد درونی شوه و نشا دهنـوة دانـش زبـا
مادری و بخش کوگکی از جها واقعی و تجربیات شخصی افراد است [ .]1در نظریـة الووهـای
جنسی به سه نوع سناریوهای فرهنوی ،الووهای بینفردی و الووهای درو روانی اشاره میشود.
این الووها اساساز استعارهای هستنو که شکلگیری رفتار در زنـوگی اجتمـاعی را مفهـومسـازی
میکننو [ ]18و بهمثابة قواعوی هستنو که تعریف میکننو افراد موقعیتهـا را گوونـه تفسـیر
کننو ،گوونه ،کجا ،کی و با گه کسانی تعامالت اجتماعی و حتی جنسی داشته باشنو .الووهای
جنسی بستری مشترک برای مذاکرات بین کسانی که بـهعنـوا کـنشگـرا جنسـی شـناخته
میشود فراهم میکنو .گاگنن و سیمو تأکیو میکننو که بوو گنـین الووهـایی کـنشهـای
جنسی متوقف میشونو و حتی برانویختوی جنسی نیز اتفاق نمیافتو [.]25
سلوک جنسی :گاگنن [ ]20معتقو بود که هیچ رفتـار انسـانی بـوو ارزشـیابی اخالقـی و
1. originality
2. resonance
3. usefulness
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اجتماعی وجود نوارد .بنابراین ،سیوک جنسی ی فرد بازانویش را دربر میگیرد که بـا دیوـرا
کنش متقابل اجتماعی دارد و بهوسییة نظـام معنـاداری از دسـتورالعملهـای فرهنوـی هـوایت
میشود و آ ها را به صورت فردی تفسیر میکنو .سیوک جنسی فراتر از رفتارهای جنسیِ قابل
مشاهوه است .این مفهوم مبتنی بر هنجار و ارزیابی براساس معیارهایی است که از قبل توسـط
گروهی از مردم و الووهای جنسی (که پیشتر تعریف شو) تعیین و ارزیـابی شـوه اسـت [.]25
وضعیت فرهنویـ تاریخی و فراینوهای روا شناختی یا به عبـارت بهتـر سـناریوهای فرهنوـی،
الووهای بینفردی و درو روانی در طول تـاریخ معنـایی بـرای رفتـار جنسـی ارائـه مـیکننـو،
اطالعات و مهارتهای آموختهشوه را سازمانوهی میکننو و به شرایط جویو پاسخهای فرهنوی
مناسب میدهنو [.]20
چرخة زندگی :بیا کننوة مراحل متوالی زنوگی افراد است که برمبنای سن تعریف میشود.
این مراحل متوالی شامل الووی معمول طفولیت ،کودکی ،نوجوانی ،بزرگسالی و پیری است .از
دیوگاه گاگنن [ ]20مراحل گرخة زنوگی در ابتوا و انتهایشا بسیار انعطافپذیر بوده و برخـی
از آ ها بهوضوح ابواعات فرهنوی هستنو که بهتازگی در تاریخ بشری یاهر شـوهانـو .یـادآوری
رای «طبق سن خود رفتار کن» مستقیماز به ارتباط متقابل مفهومسازی مراحل گرخة زنوگی با
تقریباز تمام رفتارها اشاره میکنو.

یافتههای پژوهش
مشارکتکننوگا در پژوهش  24دختر نوجوا  12تا  18ساله بودنو که در رشتههای مختیفی
تحصیل میکردنو و ی نفر از آ ها از تحصـیل بازمانـوه بـود .تعـواد اعضـای خـانواده ،پایوـاه
اجتماعی آ ها و محل زنوگیشا متفاوت بود و از دخترا فقیر در مناطق حاشیة شهر اصفها
تا طبقات مرفه را شامل میشو .مشارکتکننوگا همچنین با عقایو مذهبی گوناگونی بودنـو و
از طیف بسیار مذهبی تا غیرمذهبی را شامل میشونو.
فراینو مواجهة دخترا نوجوا شهر اصفها با سکسوالیته از کودکی تا کنو در سه مقولـة
مواجهة پروبیماتی با دنیای جنسی (شامل مقوالت خرد فهم اولیة هیجانی و ناباورانه و دغوغـة
عیت وجودی رابطة جنسی) ،سنمحوری فهم جنسی (شامل مقوالت خرد ذهن سفیو پیشابیوغ،
محوریت سن در فهم جنسی ،تلییر فکر و کنش در پی تلییر دورة سنی) ،ابهـامزدایـی از فهـم
جنسی (شامل مقوالت خرد تخیل و فـانتزیسـازی جنسـی ،رعایـت «اصـل و غیـره» در فهـم
جنسی ،اصالح و تکمیل فهم مبهم و نادرست اولیه به مرور زما ) مـیگنجـو .ایـن مفـاهیم در
ارتباط با یکویور بر زما منو و تاریخمنو بود سکسوالیته تأکیو دارنو و از مواجهـة ابتـوایی بـا
آ و برساخت اولیة فهم تا مواجهه با اطالعات جویو ،بازانویشی در تفکرات و نورشهـا و ادامـة
فراینو فهم تا کنو را روایت میکننو .یافتههای اصیی پژوهش در جوول  1ارائه شوهانو:
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جدول  .1مقوالت اصلی و مقوالت خرد برساختشده در پژوهش
مقوالت اصلی

مواجهه پروبیماتی

با دنیای جنسی

سنمحوری فهم جنسی

ابهامزدایی از فهم جنسی

مقوالت خرد

فهم اولیة هیجانی و ناباورانه
دغوغة عیت وجودی رابطة جنسی
ذهن سفیو پیشابیوغ
تلییر فکر و کنش در پی تلییر دورة سنی
محوریت سن در فهم جنسی
رعایت «اصل و غیره» در فهم جنسی
تخیل و فانتزیسازی جنسی
صالح و تکمیل فهم مبهم و نادرست اولیه به مرور زما

مواجهة پروبلماتیک با دنیای جنسی
اولین فهم از رابطة جنسی ،که اغیب در دورا ابتوایی و سا متوسطة اول رخ داده ،آمیخته با
تعجب ،هیجا و خنوه بوده است؛ اطالعاتی شوفتانویز که بیشتر به شوخی و جـوک شـباهت
دارد .عیت این هیجا و خنوهدار بودنش را میتوا در ناشناختوی و رازآمیزبـود آ  ،نابـاوری
به آ با توجه به آموختهها و توصیههای قبیی دانست .کودک یا نوجوا آموخته است که انـوام
جنسی و خصوصی بایو از دیورا پوشیوه بمانو و رابطة همسـرا  ،بـهویـژه در اوایـل ازدواج ،را
عاطفی و عاشقانه میبینو و نمیتوانو فعالیتی همراه با برهنوی کامل ،دور از حیای آموختهشوه
و با خشونت و درد را تصور کنو .ازاینرو ،بهراحتی داستانی از بهاشتراکگذاری بـو خصوصـی
خود با دیوری را باور نمیکنو یا آ را انکار میکنو .این انکار با تصور والوین و تفکر و شناختی
که از آ ها دارد تشویو میشود .نوجوانا دلیل این انکار اولیه و شکلگیری نورش منفی به آ
را در درکنکرد رابطة جنسی ،میل و لذت ،عیت وجودی آ و همچنین نادرستدیو فعالیتی
خشونتبار و بیشرمانه مطرح میکننو .آ ها درحالی با سکسوالیتة بزرگساال آشنا مـیشـونو
که از میل و لذتهای خوشاینو دنیای جنسی فهم و دانش گنوانی نوارنو .درواق  ،کودکـا یـا
نوجوانا پیش از کسب دانش جنسی مقوماتی ،در فراینو تاری آگاهی ناگها با برجستهتـرین
و گالشبرانویزترین کنش در دنیای جنسی آشنا میشونو و ایـن ورود ناگهـانی در ایـن قیمـرو
رمزآمیز موجب تعجب و سردرگمی آنا شوه است .آنا این کنش را بهعنوا تنها اصل مهـم و
ناشناخته در دانش سکسوالیته تیقی میکننو؛ روایتی که خبر از فعالیتی رازآلـود مـیدهـو کـه
بزرگساال سعی در پنها داشتن آ دارنو .ازاینرو ،صحبت دربارة آ ممیو از هیجا  ،شوخی
و ناباوری است.
اولین باری که فهمیوم ،اصالز باورم نمیشو .توی اینترنت سرچ کردم .خودم سرچ کـردم بـه
کسی نوفتم .مثالز نوشته بود که آره رابطه باعث بارداری میشه و از ایـنجـور حـرفهـا .خییـی
عجیب بود و هنوز باورم نشوه بود و باور نکرده بودم که یه رابطه باعث بارداری بشه .آیا میشه؟
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هیچوقت بچویم این سؤال رو نارسیوه بودم که ماما من از کجا به وجـود آمـوم .یعنـی فکـر
میکردم که خوا واقعاز منو داده به پور و مادرم( ...ع 17 ،ساله).
اوالز میگفتم موه میشه باهم همچین کاری بکنن؟ مثالز یه کم سخت بود برای پور و مـادر
خودم .میگفتم میشه همچین کاری بکنن باهم؟ ...فکر میکردم زشته نبایو این کار رو بکـنن،
گیز زشتی میدونستم (س 18 ،ساله).

فزونی گالش در فهم اولیه به دلیل حضور در دنیای کودکی است .فراینـو بیـوغ و تلییـرات
جسمانیـ ذهنی و رشو شناختی ،فهم را متفاوت میکنو .درواق  ،کودکا حتی اگر سابقاز تجربة
خودتحریکی نیز داشته باشنو ،آ گاه که اطالعاتی دربارة رابطة جنسی کسـب مـیکننـو درک
درستی از آ نوارنو و قادر نیستنو بین آ و رفتار خودشا ارتباطی برقرار کننو .خـودتحریکی
کودک فقط ی کنش لذتبخش ماننو بسیاری از کنشهای دیور است .ازاینرو بـه فعالیـت او
نمیتوا عنوا خودارضایی (کنش جنسی باللا ) داد .افراد در فراینو رشو خود ،معانی ،قواعـو،
هنجارها و ارزشهای اجتماعیـ فرهنوی و دینی را طبـق زمینـه و بسـتری کـه در آ زنـوگی
میکننو میآموزنو و طبق همین معانی ،کنشهای خود و دیورا را تعبیر و تفسـیر مـیکننـو.
درنتیجه ،کودک آ گاه که با رابطة جنسی آشنا میشود به این دلیل کـه هنـوز بـه سـن بیـوغ
نرسیوه و آمادگی ذهنی و جسمانی برای پذیرش لذت جنسی را دریافت نکـرده اسـت ،معنـای
مقاربت را بهخوبی درنمییابو.
میگفتم گرا اصالز او شب بایو حتماز این کار رو انجام بو ! گه دلییی داره؟ گه جـوری؟ و
اینا به این فکر میکردم ...دیوـه از دوسـتا مـیپرسـیوم بعضـی از کتـابهـا ،احکـام ایـنهـا
میخونوم ،از بعضی از مشاورها میپرسیوم ،باالخره از همین اینترنت و اینها دیوه تا اطالعـاتی
به دست آوردم (م 13 ،ساله).
مثالز میگفتم حتماز بایو همین کار رو بکنن آیا؟ گطوری اصالز بهوجـود مـیآد؟ بـرای گـی
بایو انجام بشه؟ ...از اول خییی دوست داشتم بارسم که این گه جوریه و خییی سؤال تو ذهـنم
بود ،ولی اال دیوه زیاد نه (س 18 ،ساله).

سنمحوری فهم جنسی
ضعف دانش و اطالعات جنسی برای برخی از دخترا  ،بهویژه در دورا دبستا یا پیش از بیوغ،
مشهود است .این بیاطالعی درمورد بیوغ ،رابطة جنسی و ابعاد دیور سکسوالیته آ ها را درگیـر
فکر به بو و سایر نورانیها نکرده است و بیدغوغه زنوگی میکننو .البته نمیتوا گفـت ایـن
دخترا هیچگونه فهم جنسی نوارنو ،زیرا سکسـوالیته دنیـای گسـتردهای دارد و آمـوزشهـای
دورا کودکی برای پوشش بو  ،طرز رفتار ،کییشههای جنسـیتی و امثـال آ بخشـی از ابعـاد
سکسوالیته ،بهویژه سکسوالیتة هنجـاری ،هسـتنو کـه مبتنـی بـر سـناریوهای فرهنوـی اجـرا
میشونو .ذهن سفیو نشا از عوم ورود فرد به سکسوالیتة باللا دارد؛ مرحیهای که فرد ممکن
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است دورة قاعوگی را هم تجربه ننموده باشو .در این مرحیه است که از نظر سـیمو و گـاگنن
فرد هنوز نوجوا محسوب نمیشود ،زیرا آ ها نوجـوانی را آمـادگی بـرای توانـایی جنسـی وی
تعریف میکننو .ازاینرو ،دورا بیوغ و رخواد قاعـوگی سـرآغاز ورود بـه دورة نوجـوانی و فهـم
دنیای جنسی باللا است.
نه در مورد بونم ،انوام خصوصی که میگیو و بیوغ اطالعاتی به دست نیاوردم .کسی تا حاال
اطالعاتی بهم نواده (ف 12 ،ساله).
یادمه اصالز فکر نمیکردم که زیاد اتفاق بیفته و نمیدونستم که یه حالـت خاصـی داره کـه
هر گنو وقت ی بار قراره پیش بیاد .اصالز درکی نواشتم و حتی یادمه اول که فهمیوم تصـورم
این بود که مثالز خانوما هر دفعهای که درواق بایو بر دستشویی و خودشـو رو گـ بکـنن،
برای خودم نمیدونستم که گ کرد گطوریه .و وقتی که پریود شوم ،تازه فهمیـوم کـه گـه
جوریه (غ 17 ،ساله).

سیر کسب دانش جنسی از دورا کودکی تا اواخر نوجوانی رونوی هماننو ی نمودار نرمال
را به خود گرفته است .ازاینرو که بسیاری از دخترا در سالهای ابتوایی کودکی دانشی جزئی
پیوا کردهانو ،ولی از آنجا که ذهنی جنسی و قورت درک و تحییل موضوعات اروتی را نوارنـو،
از کنار آ میگذرنو .بهمرور در دورا دبستا و بهویژه نیمة دوم آ  ،فهم کودک از سکسوالیته
افزایش مییابو .بیوغ و تلییراتی که در جسم و ذهن فرد ایجـاد مـیشـود پـذیرش سکسـوالیتة
بزرگساال را تسهیل میکنو .در ایـن دورة زمـانی اسـت کـه افـراد قـوم در دنیـای باللـا و
بزرگسالی میگذارنو و در این مرحیه از زنوگی ،سیر صـعودی نمـودار بـه بـاالترین حـو خـود
میرسو .دخترا در این سن به لحاظ بونی ،شـناختی و ذهنـی پیشـرفت مـیکننـو و متوجـه
پیچیوگیهای دنیای جنسی میشونو .بیشتر به مباحث جنسی میپردازنو و با هیجا در رابطه
با آ و ابهامات و رمز و رازش صحبت میکننو .به مناب مختیف و به الووهای بینفردی متوسل
میشونو .روایتهای مختیف را بیا و فهم خود را برساخت میکننو .فزونیِ تجربة دورة قاعوگی
در این دورة زمانی ،بهاشتراکگذاری اطالعات الزم و کاهش دغوغـه و ابهـام را بـه دنبـال دارد.
بنابراین ،فهم رابطة جنسی بیشتر مورد توجه است .در این فراینو ،بـا فهـم و پـذیرش عـادی و
طبیعیبود دورة قاعوگی و رابطة جنسی ،هیجانات و کنجکاوی بسـیاری از نوجوانـا در دورة
متوسطة دوم کاهش یافته و نمودار سیر نزولی خود را در پیش گرفته است ،ولی به صـفر میـل
نمیکنو ،زیرا همواره فهم در حال برساخته شـو اسـت .اغیـب نوجوانـا در ایـن دوره تصـور
میکننو رابطة جنسی بخش ناشناختة سکسوالیته بوده است و پ از فهم آ اطالعات خـود را
نسبتاز کافی میداننو .البته هرگه نوجوا فهم بیشـتری را برسـاخت کـرده و ابعـاد بیشـتری از
سکسؤالیته را شناخته است ،به ناکاملبود فهم خود بیشتر اذعا مینمایو.
میتونم بوم تا قبل دبیرستا موام بهش فکر میکردم بعو کمتر شو (ف 18 ،ساله).
بیشتر توی دورة راهنمایی و یازده دوازده سالوی بچـههـا در مـوردش صـحبت مـیکـرد ،
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توضیو مـیداد  ،اشـتیاق داشـتن .بیشـتر راهنمـایی بـود .دبیرسـتا خییـی کسـی وارد ایـن
توضیحات و جزئیات نمیشو (س 18 ،ساله).

از سوی دیور ،با ورود دخترا به دورة نوجوانی ،رویکرد آنا به خود و ارتباط با دیورا نیـز
دستخوش بازانویشی میشود .هما گونه که نوجوا دورة قاعوگی را تجربه مـیکنـو و بیـوغش
فعییت مییابو ،در پی ورود به دنیای بزرگساال و معرفی و نمایش خود بهعنوا فردی بـالغ و
بزرگ است .این گرایش در آرایش ،لباس و رفتار وی نمود مییابـو .نوجوانـا از تـرجیو لبـاس
تنگتر جهت نمایش بزرگشو انوام و تلییر فرم بو یا ترجیو لباس گشاد برای نمایشنواد
بو و همچنین دوری از لباسهای بچوانـه و تمایـل بـه سـب پوشـش بـزرگسـاال سـخن
میگوینو .بازانویشی و تجویونظر در انتخاب دوست نیز بعو دیوری از فراینو نمایش بالغبودگی
است .دوستانی که به سب متشابهی عمل میکننو مرجو هستنو .نمود بـالغبـودگی در یـاهر
نوجوا وی را به سمت مویریت بو و افزایش سرمایة جنسی نیز متمایل میسازد .بسـیاری از
دخترا با الووگیری از ز بازنماییشوه در رسانه ،خود را با آنـا مقایسـه مـیکننـو و در پـی
افزایش زیبایی خود طبق معیارهای روز و رقابت با دیورا انو .دخترا از بوو تولو در این بسـتر
رشو میکننو ،اجتماعی میشونو و میآموزنو که خـود را جـذاب و طبـق معیارهـای روز ،زیبـا
کننو و موردپسنو واق شونو؛ بهویژه که دیوریِ مهم ،یعنی جن مـذکر و بـهویـژه همسـر ،در
گوشة ذهن آنا جای دارد و بایو مهر تأییوی بر زیباییشا بزنو.
تو لباس پوشیونم خییی این تلییر احساس میشه؛ بیشتر حاال به دنبال لبـاسهـایی بـودم
که یه جوری این رو نشو بوه به بقیه که من دارم اینجوری میشم .لباسهایی که شایو حـاال
بقیه ح نمیکرد  ،ولی من خودم گرا خییـی .خییـیهـا هـم ایـن حـ رو داشـتن ،اینکـه
لباسهایی انتخاب کنیم که یه جوری نشو بوه به بقیه که ما بزرگتر شویم (ز 17 ،ساله).
مثالز تو انتخاب دوستم دوستهایی رو انتخاب کردم که بچوونه لباس نمیپوشـیو  .لبـاس
پوشیونم رو عوض کردم؛ مثل اال پوشیوم (م 13 ،ساله).

در جامعة سنتی یا پارادایماتی فراروایتها یا هما سـناریوهای فرهنوـی دارای قـورت
هستنو و بسیاری از آ ها با درنظرگرفتن سن و مراحل زنوگی عمل می کننو .این سـناریوها
طیف وسیعی از رفتارهای مورد انتظار را تعریف میکننو .بیشتر نقـش هـا بـا توجـه بـه سـن
تعریف میشو نو و مبتنی بر الزامات ورود و خروج خاص و همچنین انتظارات متنوعی هستنو
که در مراحل مختیف زنوگی وجود دارنو .نهتنها بزرگ ساال در ارتباط با فرزنوا و آمـوزش
به آ ها بر سن و دورة زنوگی تأکیو مـیکننـو  ،بیکـه خـود نوجوانـا نیـز بـا درونـیسـازی
سناریوهای فرهنوی برای پا فشاری بر آموزش ابعاد مختیف سکسوالیته قائل به سـن هسـتنو.
نوجوانا برای سن شروع آموزشها و برساخت فهم به دو شکل پاسخ میدهنو :عـوهای ورود
فرد به اجتماع و سطو مناسب درک و فهم وی را برای شناخت و پذیرش آ مناسب میداننو
و عوه ای بر سن عودی تأکیو دارنو .درواق  ،ت أکیو بر لزوم آموزش جنسی متناسـب بـا سـن،
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مفهوم مسیم فرضشوهای از سوی نوجوانا است .در زمینة سن آغاز دریافت آموزش جنسی،
توافق نظر وجود نوارد ،اما آنچه قابل ذکر است تأکیو بر دورة کودکی برای شناخت بو  ،بیوغ
و دورة قاعوگی ،به ویژه قبل از تجربة آ (سن  5تا  14سالوی و بیشترین تأکیو بر سن قبـل
از دورة قاعوگی و بهویژه دورة دبستا اسـت) و تأکیـو بـر دورة نوجـوانی یـا پسـابیوغ بـرای
شناخت رابطة جنسی و سـایر ابعـاد پیچیـوهتـر سکسـوالیته اسـت (از  11تـا  18سـالوی و
بیشترین تأکیو برای سن  12تا  15سالوی یعنی برای دورة راهنمـایی متمرکـز اسـت) .ایـن
تمایل به دلیل آمادگی ذهنیـ جسمی برای فهم جنسی با ورود فرد به دورة نوجوانی و دنیای
باللا است .بهطور کیی توجه به سن ،آمادگی ذهنی و شناختی و پیشامواجهه (آموزش پیش
از تجربه) سه رکن اساسی در تعیین زما آمـوزش جنسـی هسـتنو .نوجوانـا در روایتشـا
اشاره می کننو که متوجه دنیـای جنسـی اطـراف و پیـام هـای جنسـی هسـتنو و از راههـای
مختیفی می تواننو فهم جنسی را برساخت کننو .پ درنتیجه بهتر است که در زما مناسب
دانش جنسی به صورت عیمی به آ ها آموخته شود.
 ...به نظرم اگر که بهدرستی آموزش داده بشه ،میتونـه خییـی جیـوگیری بکنـه از درواقـ
حوادثی که مثالز کودکی و نوجوانی واسة همه میتونه اتفاق بیفته ...وقتی که میآد ابتوایی حاال
بیشتر براش توضیو بوین که رابطة اجتماعی با جن مخالف گطور بایو باشـه ...و از راهنمـایی
میتونن شروع کنن که درواق ادامه بو این مسیر رو .رابطة جنسی رو کامل شرح بو که گرا
اصالز همچین کاری میکنیم و ابعاد مختیف اخالقی ،دینی ،شرعی ،انسـانی ایـن گـه جایوـاهی
داره (غ 17 ،ساله).
عادت ماهانه رو زود بایو گفت ،ولی رابطة جنسی رو بایو وقتی گفت که درکـش برسـه کـه
هزارتا باور برای خودش درست نکنه که آیا گیز خوبیه؟ گیز بویه؟ بایو درکش برسه و خـانواده
بایو بهش آموزش بو (ع 15 ،ساله).
دورا قاعوگی و اینها رو من دیر فهمیوم بین کالس هفتم و ششم بودم .تقریباز اگه زودتر
تو ابتوایی میفهمیوم ،خییی بهتر بود .مسائل جنسی رو به جـای اینکـه تـوی پـونزده شـونزده
سالوی بفهمم زودتر میفهمیوم ،دیوه تا اال برام کامالز جا میافتاد که دیوه اال جزء دغوغهها
به حساب نیاد( ....ز 17 ،ساله).

شایا ذکر است که روایت دخترا دبستانی درمورد شروع رابطة دوستی با پسـرا در ایـن
دورا نشا میدهو که مرزبنوی مراحل زنوگی در حال کمرنگشـو اسـت و برسـاخت فهـم
جنسی پیش افتاده است .رسانههای الکترونیکی و اپییکیشنهای ارتباطی بیش از پیش در حال
گسترش و فرا رفتن از محوودیتها و مرزبنـویهـای سـنی هسـتنو و در ایـن تلییـرات نقـش
عموهای دارنو .کودکا و نوجوانا زودتر از نسلهای گذشته با جوانب مختیـف دنیـای جنسـی
مواجه میشونو؛ تمایل دخترا در سالهای آخر دبسـتا و اوایـل متوسـطة اول بـه دوسـتی و
رابطة عاطفی یا جنسی با پسرا نشا دهنوة گرایش نوجوانا به ورود هرگه سری تر به دنیـای
بزرگساال است .تجربیات دورة نوجوانی در مقایسه با کودکی در بستر جویـو و پیچیـوهتـری
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اتفاق میافتنو و نیـاز بـه مـویریت سکسـوالیته نـهتنهـا از نیازهـا و امیـال جسـمانی ،بیکـه از
درگیریهای جویو در روابط شخصی نیز افزایش مییابو.
اال اگر من برم پیش دوستام فقط در مورد پسرا صحبت میکنن ،اطالعات خاصی هـم بـه
ما نمید مثالز میگن او خوشویه بایو بریم ازش شماره بویریم .در مورد این گیزهـا صـحبت
میکنن .اگه شمارهش رو داشتیم باهم یه رل کوگ میزدیم (آ 13 ،ساله).

ابهام زدایی از فهم جنسی
نوجوا گاهی که دگار ابهام است ،پاسخی برای سؤاالتش نمـییابـو یـا معنـای کییـوواژهای را
نمیدانو ،خود را به دست زما میساارد تا در موقعیتی مناسب به جستوجوی آ باـردازد یـا
اطالعاتی دریافت کنو .وی بهویژه در ابتوای مسیر برساخت فهم ،که ابهامات و فهم پـارهپـاره را
تجربه میکنو ،تا زما کسب اطالعات جویو و یافتن پاسخ سـؤالهـایش در آینـوه خـود را بـه
زما میسارد ،صبر میکنو و فهم خود را به آینوه موکول میکنو؛ ایـن پایبنـوی بـر «اصـل و
غیره» است که طبق آ افراد ،درصورت ابهام ،فهم را به تأخیر میانوازنـو و پیویـر نمـیشـونو،
زیرا میداننو که به آ دست خواهنو یافت .اصل و غیره تحمل ابهـام را امکـا پـذیر مـیکنـو؛
هرگه کنجکاوی نوجوا بیشتر باشو ،در موت کوتاهتری به ایـن اصـل پایبنـو اسـت .درمقابـل
اتکای طوالنیموت بر آ میتوانو فهم ناقص یا غیط نوجوا را تا موتها حفظ کنو.
من میگفتم که دردهای ز تبعیضه ،ولی خالهم میگفـت کـه نـه ایـن تفاوتـه و در نظـام
هستی ی تفاوته .من احساس میکنم تبعیض اجتماعی هم نیست ،تبعیض وجودی و تبعـیض
آفرینش ز و مرده .اگرگه که هنوز به نتیجه نرسیوم و هنوز نیوموه که با کسی صـحبت کـنم
ولی ترجیو میدم یه خرده اطالعاتم باالتر بره و درکم بیشتر بشه شایو بتـونم جـوابش رو پیـوا
کنم (ع 17 ،ساله).
من میگفتم یعنی گی باکره؟ اصال معنیش رو نمیدونستم و خوب نمیدونستم گیه ،ولی
بازم ازش گذشتم .دنبال این نبودم که حاال ذهنم رو درگیر کنم .بـه خـودم گفـتم حـاال خـوب
میفهمم دیوه .خییی راحت .ولش کن .ولی خوب آدم یهسری گیزهایی رو حوس میزنه ،ولـی
خییی خفیف خییی در سطو پایین (ش 16 ،ساله).

پایبنوی بر این اصل در نوجوانا مقیو به سناریوهای فرهنویـ مذهبی مشهودتر است ،زیـرا در
دستورات دینی برخورداری و دوری از هرآنچه در حوزة شهوات میگنجو تأکیو شوه است .ازایـنرو،
بسیاری از دخترا با باورهای مذهبی قوی بر حفظ خود از دستیابی به اطالعـاتی کـه متناسـب بـا
سن و دورة زنوگیشا نیست تأکیو بسیاری دارنو و آ را به زما مناسب موکول میکننو.
 ...شایو گاهی اوقات معنیشا نمیدونم ،ولی خییی به این اعتقاد دارم که عیم بایو ناف باشه
برای آدم ...عیمی که تا حوی بوونی که به دردت بخوره خییی اوقات ...سـعی کـردم بـذارم هـر
گیزی روی روتین خودش پیش بره .به خوا هم خییی اعتماد داشتم و میدونستم کـه خـودش
برام بهترین گیز رو رقم میزنه (ش 16 ،ساله).
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نوجوا تا حوودی ابهام را تاب میآورد ،ولی در این حین با توسل به هرآنچه از سناریوهای
فرهنوی و الووهای بینفردی آموخته و دریافت کرده است ،تخیالت و فانتزیهای ذهنی خود را
میپرورانو و الووهای درو روانی را برساخت میکنو .این الووهای جنسی درهـمتنیـوهانـو و در
هر مرحیه از فراینو فهم بهصورت رفت و برگشتی عمل مـیکننـو .روایـت دختـرا نوجـوا از
فانتزیسازی بیشتر برای رابطة جنسی صوق میکنو؛ فراینـوی کـه ناشـناخته اسـت و شـرایط
تجربة آ نیز در این مرحیه از گرخة عمر امکا پذیر نیست .ازاینرو ،فانتزیسازی و انویشـیو
به رابطة جنسی نمایانور صحبت درونی بـا خویشـتن اسـت تـا از طریـق تصـورات و تخـیالت،
ابهامات را حوس زد ،آ را در داستا یا نمایشی طراحی و اجرا کرد و به صورت ذهنی شناخت.
این شناخت میتوانو با تصور والوین ،سایر بزرگساال یا خود نوجـوا همـراه باشـو .برخـی از
نوجوانا از این خیاالت بینتیجه و مبهم لذت نمیبرنو و آ را ترک میکننو تا کمتر درگیـری
ذهنی داشته باشنو و برخی این گفتوگوی درونی و پرورانو خیاالت را امنترین روش کشـف
درونیِ پاسخهایشا میداننو .آ گاه که وجود شرم و ترس از پرسش مان از جستوجـوی فهـم
جنسی در کنشهای متقابل شود و مسیر برساخت فهم از الووهای بینفـردی را مسـوود کنـو،
الووهای درو روانی فعالتر میشونو و گفتوگو و تعامیی درونی شوت میگیرد .فـانتزیسـازی
همچنین میتوانو برای تصور عمیکرد خود در لحظه باشو .نوجوا با تصورات و تخیالتش کنش
و واکنش خویش را حوس میزنو و داستانی ذهنی را طراحی میکنو .این الووهای درو روانـی
گاه همنوا با سناریوهای فرهنوی هستنو و گاه به مخالفت با آ برخاسته و برساختهای تجویـو
نظر شوه هستنو که سناریوها را به صورت ذهنی واسازی میکننو .فانتزیها محتوای ذهنی یـا
الووهای منحصربهفردی هستنو که بر تجربهزیسته ،فهم و دانش و تاریخچة جنسی هر شـخص
مبتنیانو .آ گاه که نوجوا تحتتأثیر سناریوهای فرهنوی و آموختـههـایش رابطـة جنسـی را
ذاتاز خشونتبار و بیشرمانه میشناسو ،فانتزیهایش نیز ممکن است مبتنی بر این تصور شـکل
گیرد و ترس و شرم در گفتوگوی درونیاش راه یابو.
کنجکاو میشوم که بیشتر مثالز در مورد رابطة جنسی اگه متنی جایی بود بخونمش ،بوونم
مثالز دلییش گیه ،به گه دردی میخوره ،گطوریه ،بعو مثالز بعضیوقتها فکر میکردم که مـثالز
اولش بایو گیکار کرد ،بعوش بایو گیکار کرد در موردش فکر میکردم (ر 14 ،ساله).
برای شناخت نبود ،شایو بیشتر خیالپردازی برای این بود که آدم میخـواد ببینـه کـه تـو
موقعیت ببینه گه برخوردی میتونه بکنه .اگر گیزی میخواد بوه یـا کـاری مـیخـواد بکنـه و
خیالپردازی میکنه که حاال او کار رو انجام میده ،ولی شناختی از این طریق به دستم نیومو
و بعو از موتی هم دیوم که فکرکرد در موردش خییی کار بیهودهایه بـرام و سـعی کـردم کـه
کمتر بهش فکر کنم که کمتر هم شو (غ 17 ،ساله).

هر انسانی سکسوالیتة مربوط به خویش را دارد و منطبق بر عقایو ،نوـرش ،باورهـا ،افکـار و
کنشهایش به گونهای منحصربهفرد سکسوالیته و فهمش از آ را برساخت مـیکنـو .در طـول
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زما که فرد با مناب مختیف روبهرو میشود و فهم جویوی به دست میآورد ،هما گونه کـه از
موان فهم جنسی رد میشود یا در زما مناسبی برای کسب دانش جنسی قـرار مـیگیـرد و از
مرحیهای از گرخة عمر به مرحیة دیوری قوم میگذارد ،بازانویشـی مـیکنـو و فهـم و نوـرش
ناقص یا غیطش را کاملتر و اصالح میکنو .این زما منوبـود سکسـوالیته اسـت کـه بـه فـرد
کم میکنو از فهم تکهتکه رها شود ،شرم و ترسش کاسته یا تمام شـود و حتـی از نـوعی بـه
نوعی دیور تلییر یابو .اصالح فهم موجب تلییر نورش افراد میشود و مزایای فردی و اجتماعی
را دربر دارد .اصالح فهم در طول زما به نوجوا میآموزد که دانستههای او هرگز کامل نیست
و هنوز هم نادانستهها و تکههای گمشوهای از پازل فهم وجود دارنو.
فهمیوم که اگه مرد مشکیی داشته باشه ،قبالز ارتبـاط داشـته ،یـا ز قـبالز تجربـة ارتبـاط
نامشروع داشته باشه گه مشکالتی پیش میآد ...فهمیوم اگه ز قبالز با یه بیمـار رابطـه داشـته
باشه ،زگیل تناسیی میگیره و مرد هم میتونه انتقال بوه .میگم خییی تحقیق کـردم در مـورد
این گیزها و االنم به اینجا رسیوم .دیوه حاال میگم آدم بایو تا میتونه بفهمه (  17 ،ساله).

نتیجهگیری
این پژوهش کیفی به دنبال پاسخگویی به گوونوی فراینو فهم جنسـی دختـرا نوجـوا شـهر
اصفها از کودکی تا زما اجرای مصاحبه بود .با توجه به گستردگی این مفهوم ،در این پژوهش
بیشتر به شناخت و فهم از بو  ،بیوغ و رابطة جنسـی پرداختـه شـو .پـژوهش بـا روش نظریـة
زمینهای ،روش نمونهگیری هوفمنو متوالی (شامل نمونهگیری گیولهبرفی و نمونهگیری نظری)،
و با تکنی مصاحبة انباشتی اجرا شو .مشارکتکننوگا در پژوهش  24دختـر نوجـوا  12تـا
 18سالة شهر اصفها بودنو که در انتخاب آ ها به تنوع ویژگیها توجه شو .درحالیکه بخـش
زیادی از پیشینة تجربی در گروههای عیوم پزشکی ،روا شناسی ،مشاوره و عیـوم تربیتـی اجـرا
شوه بود و مبتنی بر کسب نظر معیما  ،والوین ،مشاورا و روحانیـا بودنـو ،مهـمتـرین وجـه
تمــایز ایــن پــژوهش ،تمرکــز آ بــر خــود نوجوانــا  ،روایــت و گوــونوی فهــم آ هــا از منظــر
جامعهشناسی است .سؤاالت مصاحبه نیز نه تنها بـر زمـا حاضـر ،بیکـه بـر فراینـوی زمـانی از
کودکی تا کنو پرداختنو.
مبتنی بر یافتههای پژوهش ،این فراینو را میتوا در سـه مقولـة مواجهـه پروبیماتیـ بـا
دنیای جنسی (شامل مقوالت خرد فهم اولیة هیجانی و ناباورانه و دغوغة عیـت وجـودی رابطـة
جنسی) ،سنمحوری فهم جنسی (شامل مقوالت خرد ذهن سفیو پیشابیوغ ،محوریـت سـن در
فهم جنسی ،تلییر فکر و کنش در پی تلییر دورة سنی) ،ابهـامزدایـی از فهـم جنسـی (شـامل
مقوالت خرد تخیل و فانتزیسازی جنسی ،رعایت «اصـل و غیـره» در فهـم جنسـی ،اصـالح و
تکمیل فهم مبهم و نادرست اولیه به مرور زما ) خالصـه کـرد کـه حـاکی از تـاریخمنـوبـود
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سکسوالیته است و مواجهة ابتوایی با آ و برساخت اولیة فهم ،کسب اطالعات جویو ،بازانویشی
در تفکرات و نورشها و ادامة فراینو برساخت فهم تا کنو را روایت میکننو.
کودک در ابتوا ذهنی سفیو دارد که از سکسوالیتة بزرگساال و باللا دور نوه داشته شوه
است .وی بهمرور در فراینو اجتماعیشو براساس جنسیت خود با آموزشهایی بـرای پوشـش،
رفتار ،نحوة صحبت ،ارتباط با محارم و غیرمحارم ،مراقبت از بو و امثال آ آشنا میشود .ایـن
آشنایی مقومة ورود به دنیای جنسی است .وجه بارز این نوع آموزش ،برخـورداری از اطالعـاتی
است که برای وی مجاز شمرده میشود .در سیر گرخة زنوگی ،کودکا حتی اگر از آموزشهای
جنسی به دور نوه داشته شونو ،در فراینو رشو به سمت نوجوانی با تلییرات جسـمانی در بـو
خود و دوستانشا مواجه میشونو .بخش بزرگی از این تلییرات مربوط به انوامهای جنسی آنا
است و فهم و شناخت این تلییرات برای آنا گالشبرانویز و مهم خواهو بود .یافتهها نشا داد
که فهم کودک یا نوجوا از سکسوالیته ،که هماننو نموداری نرمال است ،در مسیر رشو و گـذار
از مراحل گرخة زنوگی وی برساخت میشود و بهمرور آنچه از سوی بزرگسـاال مخفـی نوـه
داشته شوه است برای او فاش میشود؛ درنتیجه ،وی فهمی متفاوت با آنچه در گذشته آموختـه
بود را برساخت میکنو؛ فهمی که سکسـوالیته و دنیـای جنسـی بـزرگسـاال را بـا خشـونت،
بیشرمی ،تعجببرانویز و هیجا آور تفسیر میکنو .فراینو بیوغ نقش مهمی در مرحیـة انتقـالی
در گرخة زنوگی و فهم دنیای جنسی ایفا میکنو .در این دورا  ،فـرد مرتبـة بـاالتری از رشـو
شناختی و جسمانی را تجربه میکنو و این رشو ،فهم بهتر را ممکن میسازد .در همین مرحیـه
از زنوگی است که بیوغ فعییت یافته است و رشو جسمانی و شناختی فرد را به مرحیة نوجـوانی
هوایت کرده است که توانایی جنسی فرد نیز به رسمیت شناخته میشود .با پشتسـر گذاشـتن
دورا بیوغ و شناخت رابطة جنسی ،بهعنوا مهمترین و بارزترین وجه سکسوالیتة بزرگساال ،
از اوج هیجا در صحبتهای جنسی مجوداز بهمرور کاسته میشود.
برساخت فهم جنسی نوجوانا نشا دهنوة کنش متقابل بین سه الووی فرهنوی ،بینفردی
و درو روانی است .در مسیر این فراینو ،نوجوانـا متـأثر از آموختـههـای فرهنوـی و هنجـاری
هستنو ،با دیورا کنش متقابل دارنو و همچنین با تخیالت و فانتزیسازی جنسی به کـاوش و
تصویرسازی شناختهها و ابهامات میپردازنو .ارتباط بین این سه نوع الوو میتوانو در ی طیف
دیوه شود که در ی سر آ فرد با سکسوالیته هنجاری همنواست ،سناریوهای فرهنوی غالب را
درونی میکنو و درنهایت نورش و کنش جنسیاش در همین راستا شکل مـیگیـرد .در سـوی
دیور طیف ممکن است نوجوا بـا انـواع سکسـوالیتههـا آشـنا شـود و در روابـط بـینفـردی و
همچنین در ذهن خود سناریوی فرهنوی غالب را زیـر سـؤال بـرد و بـه دنبـال واسـازی آ در
زنوگی خویش باشو .ازاین رو ،عالوه بـر اینکـه سـناریوهای فرهنوـی غالـب نـوعی سکسـوالیتة
هنجاری را تعریف و تبییغ میکننو ،فردیت و عامییت کنشگرا اجتماعی موجب میشـود کـه
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آنا سکسوالیته منحصربهفرد خود را نیز داشته باشنو .درنتیجه ،بهازای هر فرد ی سکسوالیتة
منحصربهفرد و خاص وجود دارد که در طول زما برساخته میشود و با سیالیتی که دارد تلییر
میپذیرد و تکمیل و اصالح میشود.
اصالح فهم در طول زما به نوجوانا میآموزد که دانستههای آ ها هرگز کامل نیست و هنـوز
هم تکههای گمشوهای از پازل فهم وجود دارنو که نیازمنو شناخته شو هسـتنو .ازایـنرو ،هرگـه
نوجوانا فهم کاملتری را برساخت میکننو ،قائل به ناکافیبود فهـم کنـونی و نیـاز بـه شـناخت
بیشتر دنیای جنسی هستنو .از سوی دیور ،این فراینو تقویت فهم برساختشوه و گالشهای پشت
سر گذاشته شوه موجب میشود نوجوانا خواستار فهم جنسی کامل و مناسب مبتنـی بـر مراحـل
گرخة زنوگی باشنو و آ را حق خود بواننـو؛ کسـب یکبـارة فهـم از سـوی نوجوانـا درخواسـت
نمیشود ،بیکه آنا معتقو بر نیاز به فهم جنسی در ی مرحیه پایینتر و زودتر از زمـا مـورد نیـاز
در موقعیت تعریفشوه هستنو؛ مثالز فهم کارکرد بو در سیکل ماهانه ،گوونوی رخواد قاعـوگی و
عیت آ  ،شناخت انواع وسایل مورد نیاز برای مراقبت از خود در ایـن دورا و گوـونوی اسـتفاده از
آ ها ،عادیسازی قاعوگی برای کل جامعه و اختصاص این آمـوزشهـا در دورة دبسـتا و پـیش از
رخواد قاعـوگی .همچنـین آمـوزش گیسـتی و گرایـی مقاربـت ،هویـت و گـرایشهـای جنسـی،
بیماریهای جنسی و مقاربتی ،مویریت روابط عاطفی و جنسی ،پیشبینی و شناخت موقعیـتهـای
خطرناک که به بروز خشونت جنسی و تجاوز منجر میشود و ماننو آ نیز برای دورا متوسطة اول
و دوم مورد تأکیو است .بهرهبرد از آموزش جام و عیمی در مورسه به ایـن دلیـل کـه مـیتوانـو
بوو محوودیت در دسترس همة کودکا و نوجوانا محصل باشو ،مـورد توجـه دختـرا نوجـوا
است .عالوه بر این ،تواوم و پیوستوی در آموزش و افزایش فهم جنسی برای نوجوانـا بسـیار حـائز
اهمیت است و آنا این فراینو را در دورا تحصیل در دانشـواه نیـز الزم مـیداننـو تـا همیشـه بـا
جوانبی از دنیای سکسوالیته آشنا شـونو و کـنشهـا ،نوـرش و تفکـرات جنسـی خـود را اصـالح و
مویریت کننو .درنتیجه ،اگرگه نوجوانا هماننو سناریوهای فرهنوی سنتی در جامعـه بـه اهمیـت
مراحل گرخة زنوگی در فهم جنسی قائل هستنو ،مرزبنوی این مراحل برای آنا تلییر یافته اسـت
و فهم هر مرحیه را در ی مرحیه قبلتر درخواست میکننو تا در زما مقتضی بـا دانـش و درایـت
کافی عمل کننو.

پیشنهادها
ـ توجه جوی بر ارائة آموزش جنسی عیمی و متناسب بـا سـن در سـطوح مختیـف تحصـییی و
تووین کتابچة راهنما؛
ـ اجرای مطالعات جامعهشناسی بیشتر بین دخترا و پسرا در دورههای مختیـف سـنی از
کودکی تا بزرگسالی؛
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ـ تووین برنامههای الزم جهت مهارتآموزی والوین جهت گوونوی آموزش به فرزنوا خود
متناسب با جنسیت و سن آ ها؛
ـ آگاهسازی نوجوانا پیش از تجربة هر فراینو یا کنش جنسی :ازجمیـه آمـوزش گوـونوی
فراینو بیوغ برای اواخر دورة دبستا و متوسطة اول و همچنین آموزش نکات الزم درمورد رابطة
جنسی ،مویریت ارتباطات و مهارتهای ارتباطی ،بیماریهای مقاربتی و هماننـو آ بـه جهـت
کاهش آسیبهای نوجوانا در زیست جنسی خود و در روابط پرخطر؛
ـ توارک ی صنووق پیام معمولی یا الکترونیکی جهت دریافـت سـؤاالت دانـشآمـوزا در
مورسه بهصورت ناشناس و پاسخگویی عیمی بهصورت هفتوی از سوی مشاور بهواشت مورسه.
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