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 چكیده

درباره بدنه دانـش بـومی فعلـی در ایـن     منسجمی مرتبط با سالمت افراد جامعه است، اما اطالعات  تابلویی از زندگیرفتار جنسی  مقدمه:

 زمینه وجود ندارد.

تـا   1394ری بر متون با هدف بررسی مقاالت موجود در زمینه رفتار جنسی در بازه زمانی آبان مـاه  در این پژوهش مرو روش کار:مواد و 

 و Iran Medex، Magiranی رسـان  اطـال   یهـا  گاهیپا از و 1395 تا 1380ی از سال های فارس مقاالتانجام شد.  1395 ماه  بهشتیارد

SID واژگـان  ایـ  و دهیـ چک ایـ  و عنوان در"یکینزد"و"مقاربت"،"ی/همبستریبگخوا هم"،"جما "مترادف کلمات و "یجنس" واژه دیکل با 

ــکل ــدند یدیـ ــتجو شـ ــاالت. جسـ ــیانگل مقـ ــای  سـ ــال هـ ــه سـ ــا  2010ی مربـــوه بـ ــوده 2015تـ ــاهیپا از و بـ ــا گـ ــات یهـ  یاطالعـ

PubMed/Medline,Scopus،Science Direct و ProQuest یدیـ کل واژگان از استفاده با Sexual knowledge","sexual 

attitude","sexual practice","sexual performance","sexual function", "sexual dysfunction","sexual 

satisfaction","sexual behavior حذف و تنهـا  عدم ارتباه مقاله به علت تکراری و  234مقاله یافت شده،  1183از  .جستجو شدند

 بررسی شدند.  خالصه مقاله 951

پزشـکی، روانشـناختی، و جامعـه    -ت بررسی شده بر اساس عنوان، چکیده و کلید واژه مورد بررسی و به سه حیطـه زیسـت  مقاال ها: یافته

مقاله در حیطه  123مقاله در حیطه روان شناختی و  347مقاله در حیطه زیست پزشکی،  481شناختی تقسیم بندی شدند. بر این اساس 

قان به علم کامش شناسی و بکارگیری واژگان تخصصی سکسولوژی به جای یکدیگر و عدم جامعه شناختی قرار گرفتند. ضعف اشراف محق

افتراق و تمیزآنان وتمرکز عمده مقاالت برزندگی جنسی زوجی افراد متاهل عدم و پرداخت به  زندگی جنسی فرد مجرد در سـایر مقـاط    

 زندگی )قبل از ازدواج و سالمندی( دو چالش قابل تامل بود.  

ی موجود است؛ لذا، به دلیـل  شناخت روانپزشکی و -مستندات نسبتاً خوبی در حوزه رفتار جنسی در دوحوزه زیست نتیجه گیری:بحث و 

مبتنـی بـر   انجام مطالعات جامعـه شناسـی بـومی    اجتماعی بر رفتار جنسی در ایران، برنامه ریزی، طراحی و -نقش اساسی عوامل فرهنگی

 اد می گردد.رویکرد ارتقای سالمت جنسی پیشنه

 ایران ، مرور ،جنسی رفتار کلیدواژه:
 

                                                           
 بزرگراه جالل آل آحمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمتتهران، : پاسخگو نویسنده 

 

E-mail: f.zarei@modares.ac.ir 
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ــه   ــن اجمــا  وجــود دارد ک ــروزه ای ــزان   ســالمتام ــا می جنســی ب

ارتبـاه   مـرتبط بـا سـالمت   و سطح کیفیـت عمـومی    یمند تیرضا

ــم ــتن دره ــعیتی   .]1-3[دارد  یا دهی ــت و وض ــالمت جنســی حال س

مور جنسی با جنسیت و ا مرتبطفیزیکی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی 

و صرفاً به معنای نبود بیماری، اختالل و یا ضعف در  شود یمتعریف 

سـالمت   نیتـمم . مطابق بـا ایـن تعریـف، الزمـه     [4]آن امور نیست 

ــه    ــه نســبت ب جنســی برخــورداری از رویکــردی ممبــت و محترمان

ایمن  حال نیدرعو  بخش لذتجنسیت، رابطه جنسی و نیز تجربیات 

 . سـالمت [4]طرار، تبعـی  و خشـونت اسـت    اجبار و اض از دور بهو 

 توانـد  یمـ به شکل جدی در ارتباه با رفتار جنسی است که جنسی 

. این رفتار همانند سایر بروز نماید ناسالمتا کامالً  در یك طیف سالم

از دانــش و نگــرش وی نســبت بــه مســا ل  متــم ررفتارهـای انســان  

رداری از جنسیتی و جنسی است. الزمه رفتار جنسـی سـالم، برخـو   

ــش جنســی صــحیح، برخــورداری از نگــرش مناســ  و کســ     دان

اهمیـت رفتـار   اسـت.   سـن  بـا ی رفتـاری الزم و متناسـ    ها مهارت

و شـاید   تممل و حـا ز اهمیـت اسـت؛    جنسی سالم از چند زاویه قابل

در حفـ،، اسـتحکام و تقویـت    سالمت جنسـی  که  آناز همه  تر مهم

یـت ناـام خـانواده بـر کسـی      اهم نقش بسـزایی دارد.  بنیان خانواده

و  اسـت کـه فـرد در آن رشـد    نهـادی  خانواده اولین  .پوشیده نیست

سـالمت   بـه نیـز  سـالمت یـك جامعـه     از سـویی،  .یابـد  مـی  پرورش

افـراد پیونـد میـان    زیـرا   [4] وابسـته اسـت  جامعـه  های آن  خانواده

در خانواده وارد اجتمـا    افتهی خانواده و اجتما  هستند. افراد پرورش

های سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافـت   شوند و ویژگی می

. همچنین، رفتار سـالم جنسـی   [6, 5]کنند اند وارد اجتما  می کرده

. چنانچه رفتار [7]ین است کیفیت زندگی جنسی زوج کننده تیتقو

بروز نماید، رضایتمندی جنسی  و خوشایند جنسی در محدوده سالم

رضـایتمندی جنسـی    نیتـمم عـدم  . [8] ترا به دنبال خواهـد داشـ  

. این شـرایط بـر   مرتبط است جنسی وقو  مشکل در رابطه باعمدتاً 

احتمـال   تیـ داشـته و درنها  ءتم یر سوعمومی سطح کیفیت زندگی 

را  ی روانـی شناس  یها و اختالالت با منشم آس بروز برخی از آشفتگی

جنسـی و   لـذا، بـروز مشـکالت و اخـتالالت     .[1, 9] دهد یافزایش م

ها بر میزان رضایتمندی جنسـی، رضـایت زناشـویی،     تم یر منفی آن

رضایت عمومی و نهایتاً سطح کیفیت زنـدگی زوجـین یـك فرضـیه     

نتایج مطالعات بر نقش بالقوه رضـایتمندی   .[1, 3] است یبررس قابل

در  کننـده  ییشـگو یپ عوامل عنوان بهو خود کارآمدی جنسی جنسی 

پـایین بـودن   دارد و  در پژوهش هـا   تمکیدموفقیت زندگی زناشویی 

عوامـل عـدم   به عنوان یکـی از   میزان رضایتمندی از زندگی جنسی

 نشــان داده شــده اســت ســازگاری زناشــویی در متقاضــیان طــالق

نیـز   یجنسـ ی هـا  عفونـت از  رانهیشگیپ یرفتارها تیتقو .[12-10]

، الممـ  عنـوان  به. [13] سالمت خانواده و جامعه است. یموج  ارتقا

ی هـا  یمـار یبخطر ابـتال بـه    تواند یماستفاده از کاندوم  که ییازآنجا

و ... را کـاهش دهـد، یکـی از     سیلیفسمقاربتی نایر ایدز، سوزاک، 

. اهمیت اتخـاذ چنـین   گردد یمی رفتار جنسی سالم قلمداد ها مالک

 شـیو  فـراوان   افـزایش رفتار پیشگیرانه و سالم جنسی با توجـه بـه   

 بربرای ممال، . مشهود است ،ایدز و جنسی راه ازقل منت های بیماری

 ابتال جدید موارد 2013 سال در UNAIDS جهانی گزارش اساس

 در شــمالی آفریقــای و خاورمیانــه منطقــه دو در HIV ویــروس بــه

 کـه  نیـز  مـا  کشـور . است داشته رشد برابر دو 2001 سال با مقایسه

مسـتمنا   عـده قا ایـن  از اسـت،  خاورمیانـه  منطقـه  کشورهای از یکی

 ایـن  بـه  مبتالیـان  میـزان  ازمنتشرشـده   دقیـق  آمـار  اگرچه. ستین

به برخی برآوردها با  توان یمو صرفاً  ستین موجود کشور در ویروس

 ربـط،  یذ نمسـووال  اذعـان  به اما اکتفا کرد، شده  بتتوجه به موارد 

 و جدی بسیار خطرات از یکی ایدز گیری همه سوم موج شرو  خطر

 تغییـر  مـوج،  ایـن  اصلی ویژگی. است کشور در سالمت دهدکننیتهد

 جدیـد  مـوارد   بـت  از حاصـل  یهـا  گـزارش  درشده  مشاهده آماری

 و جنسـی  پرخطـر  رفتارهـای  به تزریقی اعتیاد از HIV به مبتالیان

 مشکالت این البته .[14-16] است جوان سنی گروه بیشتر درگیری

 تجـرد  دوران در را جنسـی  پرخطـر  رفتارهای که جوانانی به منحصر

 حقـوق  و نیازهـا  کـه  مـواردی  در بلکه ستین نمایند، می تجربه خود

فـرا   روابـط  و نگـردد  تـممین  خـانواده  چـارچو   در زوجـین  جنسی

 شیافــزا و بــود خواهــد محتمــل بســیار نیــز شــود برقــرار ییزناشـو 

ـ . ازاداشـت  خواهـد  دنبـال  بـه  را خـانواده  کانون یریپذ  یآس  رو، نی

 هـای  هزینـه  تحمیـل  به صرفاً ایدز به ابتال از اشین تبعات و خطرات

 بلکـه  شود؛ ینم محدود درمانی-بهداشتی سیستم به درمانی هنگفت

 یـك  جنسـی،  عملکـرد  اخـتالالت  وقـو   از ناشـی  پیامدهای همانند

 جامعـه  سـالمت ارتقـای   تیدرنها و خانواده بنیان برای جدی تهدید

 سـالم  زنـدگی  سـبك  . این در حالی است که اتخاذ[17] بود خواهد

 همچـون  رایجـی  پیامـدهای  از پیشـگیری مناـور   به بستری زوجی،

موجــود،  یهــا طــالقی از ا عمــدهدر  .اســت طــالق و یشــکن مــانیپ

ی مهـم  ا نـه یزمیك عامـل   جنسی مشکالت و بین زوجین تعارضات

ی زنـدگی  آمـوز  مهـارت و البتـه نقـش آمـوزش و     شوند یممحسو  
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 و فاطمه زارعی                                                                                                                                ...      روند پژوهش رفتار جنسی

 رفتـار جنسـی   .[14, 18, 19]ت اسـ  توجه قابلزوجی در این زمینه 

ی است و عوامل متعددی بر نو ، شکل و حدود یك مفهوم چندوجه

ی به جامعه دیگر ا جامعه. این عوامل از گذارند یم ریتم رفتار جنسی 

بر رفتـار جنسـی افـراد،     مؤ رمتفاوت است. لذا یکی از عوامل مهم و 

زیسـت   ی اسـت کـه افـراد در آن   ا جامعهاجتماعی -ساختار فرهنگی

جنیسـنگی   ینـ یکـه تاـاهر ع   یرفتار جنس گرید عبارت به. کنند یم

و  یستیمسا ل ز ندیبرآ تواند یاست، در نگاه نخست، م )سکچوالیتی(

بینانه به این بعد از   تغییرات فیزیولوژیکی قلمداد گردد. اما نگاه ژرف

 تـری  عمیـق  و  پیچیده بالقوه، ندیدهنده نقش فرآ انسان نشان یزندگ

پـذیری جنسـی بـه     . جامعـه ]20[ اسـت  جنسی پذیری جامعه امن به

آن انسان مفاهیم، معانی، باورهـا،   یکه در ط شود یفرآیندی گفته م

 یو امور جنس تیجنس یایمرتبط با دن یها ها و سمبل عقاید، ارزش

. به دنبال ایـن  ردیگ یجامعه خود فرام یاجتماع-یرا در بستر فرهنگ

 نقـش  ،یجنسـ  تیـ هو ،یتینسـ ج نقـش  ،یتیفرآینـد هویـت جنسـ   

 رفتـار  سـرانجام  و افتـه ی نیتکـو  یجنس یباورها و ها نگرش ،یجنس

از همـان دوران   یجنسـ  یریپـذ  جامعه] 21،20[ابدی یم بروز یجنس

. خـانواده،  ابـد ی یادامـه مـ   یزنـدگ  انیـ و تا پا شود یشرو  م یکودک

 نـد یفرآ انیمتول نیتر ازجمله مهم یمدرسه، نهادها و ساختار حکومت

در جوام   ندیفرآ نیلذا ا ؛هستنددر هر جامعه  یجنس یریپذ امعهج

 ی. هنجارهــا[23]صــورت متفــاوت قابــل تجربــه اســت  مختلــف بــه

حـدود   نیـی تع یبـرا  کننده نییتع عوامل نیتر از مهم یکی یاجتماع

هنجارهـا   نیـ ا یرگذاریتم  یاست. ردپا یجنس یریپذ جامعه ندیفرآ

 یاجتمـاع  ییسـاختارگرا  ناریـه ر د تـوان  یرا م یتیبر روند سکچوال

حـوزه معتقدنـد کـه نقـش      نیکه محققان ا یا گونه جستجو نمود به

در  یجنسـ  یرفتارها فینگرش و بروز ط جادیدر ا یساختار اجتماع

ــر از ســابق اســت  انســان پررنــ  ــا از .[24-26]ت معــانی و  ،رو نی

 و در بسـترهای اجتمـاعی   هـا  در فرهنـ  رفتـار جنسـی    یهـا  جلوه

 مــؤ ردرک  خواهنـد شـد. طیــف عوامـل      اهم متفـــاوتبـ مختلـف  

ی اجتمـاعی تـا گفتمـان    الگوهـا  کهـن اجتماعی بر رفتار جنسـی، از  

سـیال   نیچنـ  نیـ ای ا مقوله نییبت جنسی رایج را دربرمی گیرد. لذا،

درک،  ازناـر شـناخت مسـوله    ضرورتاز وضوح اهمیت و  نار صرف

 .رسـد  یمـ به نار اجتماعی اساسی  گر نییتبکشف و بازنگری عوامل 

طی سالهای اخیر این موضـو  از سـوی محققـان جامعـه مـا       اگرچه

مورد توجه بیشتری قرار گرفته است امـا اطالعـات چنـدانی دربـاره     

بدنه دانش بومی فعلی در این زمینه وجود ندارد، لذا این پژوهش بـا  

در  یجنسـ  رفتـار  حـوزه  در موجود موضوعی بر مطالعات مرورهدف 

 د.کشور انجام ش

این پژوهش به روش مروری و با هـدف بررسـی مقـاالت موجـود در     

 مـاه   بهشـت یاردتا  1394زمینه رفتار جنسی در بازه زمانی آبان ماه 

 Iran یرسـان  اطـال   یهـا  گاهیپا از یفارس مقاالتانجام شد.  1395

Medex، Magiran و SID ــا ــکل ب ــ" واژه دی ــات و "یجنس  کلم

 و عنـوان  در "یکینزد" و "ی/همبستریخوابگ هم" ،"جما " مترادف

 از یسـ یانگل مقـاالت . جسـتجو شـد   یدیـ کل واژگـان  ایـ  و دهیچک ای

 PubMed/Medline، Scopus، Science یاطالعات یها گاهیپا

Direct و ProQuest ــا ــان از بــ ــکل واژگــ  Sexual" یدیــ

knowledge", "sexual attitude", "sexual practice", 

"sexual performance", "sexual function", "sexual 

dysfunction", "sexual satisfaction", "sexual 

behavior در جســتجوی انجــام شــده کلیــه مقــاالت . شــد یافــت

شاهدی و مروری بررسی شدند. -تحلیلی، مورد-مداخله ای، توصیفی

همچنین محدودیتی از نار گروههای سنی و جنسی در جسـتجوی  

ظ نشد و مقاالت جستجو شده پس از مطالعه عنـوان،  انجام شده لحا

محقق از ناـر موضـوعی دسـته بنـدی      5چکیده و کلید واژه توسط 

شدند. روند دسته بندی بدین صورت انجـام گرفـت کـه در ابتـدا دو     

محقق با تخصص روانشناسی که نقش جستجو و جم  آوری مقاالت 

کردنـد.  قـدام  ارا داشتند به فیش نویسی از مقاالت به دسـت آمـده   

سپس مقاالت بر اساس مشخصات خود که شامل عنوان مقاله، سـال  

انجام تحقیق، نو  مقاله، خالصه یافته ها و نام نویسـنده اول بـود در   

جداولی سازماندهی شدند. پس از آماده شدن جدول اولیـه از کلیـه   

مقاالت مورد بررسی، سـه محقـق دیگـر بـا تخصـص هـای سـالمت        

سـالمت و پزشـکی اجتمـاعی بـه بررسـی       یتقاجنسی و باروری، ار

موضوعی مقاالت پرداخته و مقاالت را از نار  موضوعی تقسیم بندی 

کردند. موارد اختالف و عدم توافق در دسته بندی مقـاالت بـا بحـ     

های مکرر حضوری و غیرحضوری رف  گردید دسته بنـدی مقـاالت   

از  پس از اجما  تـیم تحقیـق نهـایی گردیـد. پـژوهش حاضـر پـس       

دریافت تاییدیه روش شناسی و مالحاات اخالقی در گـروه سـالمت   

اجتمــاعی فرهنگســتان علــوم پزشــکی و تصــوی  نهــایی در ســی و 

یکمین جلسه گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی انجـام شـد. از   

مقالـه بـه علـت     234مقاله یافت شده در جسـتجوی اولیـه،    1183

رو،  ار گذاشته شـدند. از ایـن  تکراری و در حوزه غیر انسانی بودن کن
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مقاله با هدف مرور موضوعی و مورد بررسی قرار گرفتند )شکل  951

 (.  1شماره 

کلیه مقاالت بررسی شده اعم از مقاالت فارسی و انگلیسـی بـه سـه    

پزشکی، روانشناختی، و جامعه شناختی تقسیم بندی -حیطه زیست

مقالـه در حیطـه    481، مقالـه  951شدند. بر این اساس از مجمـو   

مقالـه در   123مقاله در حیطه روانشـناختی و   347پزشکی، -زیست

مقاله فارسـی از سـه    814حیطه جامعه شناختی قرار گرفتند.تعداد 

نتــایج حاصــل از پایگــاه اطالعــاتی وارد بررســی نهــایی شــدند کــه 

آمده از پایگاه اطالعـاتی   دست موضوعی مقاالت فارسی به یبند دسته

SID یهـا  طهیسه دسته اصلی از مقاالت در ح یریگ جر به شکلمن 

بررسی دانش جنسی، نگرش جنسی و عملکرد یا رفتار جنسی شـد.  

مقالـه   118مجمـو    قرار گرفتنـد. در  یبند مقاله در این دسته 224

پزشکی قرار گرفتند. این مقاالت عمدتاً بـه بررسـی   -در دسته زیست

پزشـکی پرداختـه   -زیسـت از مناـر   عملکرد/اختالل عملکرد جنسی

مقاله از مجمو  مقاالت یافت شده در دسته روانشـناختی   75بودند. 

ها رضایت جنسی بود. ایـن در حـالی    قرار گرفتند که محور عمده آن

قـرار گرفتنـد    یشناخت جامعه یبند مقاله در دسته 31است که فقط 

آمـوزه هـای   که این مقاالت از زوایای مختلف فرهنگـی، اجتمـاعی،   

عـالوه بـر   ی و حقوقی به بررسی مسا ل جنسی پرداختـه بودنـد.   دین

ــاتی  آن، ــاه اطالع ــوزه زیســت  Magiran 50از پایگ ــه در ح -مقال

مقالــه در حــوزه  40مقالــه در حــوزه روانشــناختی و  100پزشــکی، 

یافــت شــد. تعــداد مقــاالت یافــت شــده از پایگــاه  یشــناخت جامعــه

مقاله، در  200ی پزشک-نیز در حوزه زیست IranMedexاطالعاتی 

مقالـه   50 یشـناخت  مقاله و در حوزه جامعه 150حوزه روانشناختی 

مقـاالت بـا توجـه بـه کلیـد       یبنـد  می. تقسـ  (1 شـماره )جدول  بود

اختصاصی دانش جنسی، نگرش جنسی، عملکـرد جنسـی،    یها واژه

رفتار جنسی، رضایتمندی جنسی و اختالل/اختالل عملکرد جنسـی  

، 3، 90، 5، 6دهنـده   نشان  یبه ترت Magiran یاطالعات گاهیدر پا

ــه و در پا 40و  8 ــاهیمقال ــات گ ــه ترت IranMedex یاطالع ــب   ی

 .  مقاله بود 50و  6، 15، 100، 10، 3دهنده  نشان

بـر   موضـوعی مقـاالت انگلیسـی    یبند همانند مقاالت فارسی، دسته

 در بـازه  مقاله 137اساس عنوان، چکیده و کلید واژه منجر به یافتن 

پزشکی، روانشـناختی و  -در سه حیطه زیست 2015تا  2010زمانی 

ــه ــناخت جامعــ ــد یشــ ــدول  شــ ــماره)جــ ــاه  (.2 شــ از پایگــ

PubMed/Medline ــو   در ــته زیســت  42مجم ــه در دس -مقال

ــکی،  ــناختی و   10پزش ــوزه روانش ــه در ح ــوزه   1مقال ــه در ح مقال

ایـن مقـاالت بـر اسـاس      یبنـد  . دسـته به دست آمد یشناخت جامعه

 sexualمقالـه بـا کلیـد واژه     23نشـان داد کـه    ن کلیـدی  واژگـا 

function ،23  مقالــه بــا کلیــد واژهsexual dysfunction، 3 

مقالـه بـا کلیـد واژه     sexual satisfaction ،3مقاله با کلیـد واژه  

sexual behavior ،1   مقاله با کلیـد واژهsexual attitude  1و 

یافــت شــد. بــا کلیــد  sexual knowledgeمقالـه بــا کلیــد واژه  

 یا مقالـه  sexual performanceو  sexual practice یها واژه

مقـاالت   یبند حاصل از دسته یها افتهی .(3د)جدول شماره یافت نش

مقالـه در   70دهنـده   نشان Scopusدر پایگاه اطالعاتی  شده یبررس

مقالـه در   1مقاله در حوزه روانشناختی و  12پزشکی، -حوزه زیست

این مقاالت بر اسـاس واژگـان    یبند بود. دسته یشناخت جامعهحوزه 

، sexual functionمقاله بـا کلیـد واژه    33کلیدی منجر به یافتن 

مقالـه بـا کلیـد     sexual dysfunction، 12مقاله با کلید واژه  56

ــا کلیــد واژه  sexual satisfaction ،14واژه  ــه ب  sexualمقال

behavior  ژه مقاله با کلید وا 1وsexual knowledge    شـد. بـا

 sexualو  sexual attitude ،sexual practice یها کلید واژه

performance آمـده از پایگـاه    دست مقاالت به یافت نشد. یا مقاله

ــاتی  ــاتی   Science Directاطالع ــاه اطالع ــا دو پایگ ــدهیب  ادش

، مرتبط یرتکراریفقط یك مقاله غ که یطور به ،همپوشانی نشان داد

ــا حــوزه زیســتی ــ -ب ــد واژه اختصاص ــا کلی  sexualیپزشــکی و ب

function  .بررسـی پایگـاه اطالعـاتی     ، به دسـت آمـدProQuest 

موجـود در حـوزه    زبـان  یسـ یانگل یهـا  نامـه  انیـ هـا و پا  بیانگر کتا 

بود که مستندی از کشـور مـا در ایـن پایگـاه یافـت نشـد.        جنسینگی

مدنار در این پـژوهش   یاه بر اساس کلید واژه یا ضمن اینکه مقاله

 .نیز در این پایگاه اطالعاتی یافت نشد
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 و فاطمه زارعی                                                                                                                                ...      روند پژوهش رفتار جنسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

: فلوچارت بررسی مقاالت1شکل شماره   

بر اساس عنوان، شده مقاالت مرور 

 چکیده و کلیدواژه

 (1083)تعداد= 

 مقاالت حذف شده به علت تکرار 

 )  134=  تعداد(

پس از  مطالعهمقاالت وارد شده به 

 بررسی کل مقاله

 (951)تعداد= 
 

 

کلیدواژه ها مقاالتی که از جستجوی اولیه 

 )1183عداد=ت(بدست آمدند

مقاالت حذف شده به علت 

 سکچولتی غیر انسانی

 )100تعداد=(
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 مختلف یها اطالعاتی در حوزه یها گاهیتعداد مقاالت فارسی پا :۱جدول 

 شناختیعهحوزه جام حوزه روانشناختی پزشکی-حوزه زیست پایگاه جستجو

SID 118 75 31 

Magiran 50 100 40 

Iran Medex 200 150 50 

 

 مختلف یها اطالعاتی در حوزه یها گاهیتعداد مقاالت انگلیسی پا :۲جدول 

 یشناخت حوزه جامعه یشناخت حوزه روان پزشکی-حوزه زیست پایگاه جستجو

PubMed/Medline 42 10 1 
Scopus 70 12 1 

Science Direct 1 - - 

 

 

 جستجو شده مقاالت بر اساس واژگان کلیدی  یبند دسته:  3جدول 

 تعداد  واژگانن کلیدی  ردیف

1.  sexual function 23 مقاله 
2.  sexual dysfunction 23 مقاله 
3.  sexual satisfaction 3 مقاله 
4.  sexual behavior 3 مقاله 
5.  sexual attitude 1 مقاله 
6.  sexual knowledge 1 الهمق 
7.  sexual practice هیج مقاله  ای یافت نشد 
8.  sexual performance هیج مقاله  ای یافت نشد 

 

 

 

 گيري بحث و نتيجه

گفت برخالف تصور عمـومی،   توان یآمده، م دست با توجه به نتایج به

جنسـی در   رفتارها و مقاالت به چاپ رسیده در حوزه  میزان پژوهش

دهنده درک ضرورت پرداختن بـه ایـن    نو نشابوده توجه  کشور قابل

، چنـد  حـال  نیا حوزه از سوی محققان و پژوهشگران کشور است. با

جملـه نقـدهای    از اسـت. گرفته وارد  انجام یها نقد عمده به پژوهش

 واژگـان تخصصـی سکسـولوژی    به کار بـردن مطالعات،  نیوارده به ا

 ضـعف گرفتـه از   کـه نشـمت  به جای یکـدیگر بـود    )کامش شناسی(

نکتـه قابـل   اسـت.   کامش شناسی ین به علم دانشگاهااشراف محقق

 عمـده تممل دیگر در بررسی مستندات موجود این موضو  بـود کـه   

و مقـاالت  متمرکز بود  متمهل افراد نمقاالت بر زندگی جنسی زوجی

 عنـوان   بـه ) محدودی بر رفتار جنسی در سایر مقاط  زندگی انسـان 

ــال  ــودکی، نوجــوانی و  مم ــا پــیش از    دوران ک ــوانی ت و  ازدواجج

-از مقـاالت زیسـتی   یتـوجه  تعـداد قابـل  . پرداخته بودند سالمندی(

این در حالی است که رفتار جنسی را بنـا بـر ماهیـت و     .پزشکی بود

جانبـه و جـام  اسـت، بایـد      ریشه اصلی آن یعنی که مفهومی همـه 

بـر  گرفـت.   ناـر  در اجتمـاعی -روانـی -صورت زیستی و به یچندبعد

در اقلیت بـود. بـا    یشناخت تعداد مقاالت با نگاه جامعهاساس، همین 

توجه به این امر، پرداختن به موضو  در مفهوم عام و رفتـار جنسـی   

و تم یرپـذیری   یشناخت در مفهوم خاص این پژوهش، از منار جامعه

ضـروری بـه ناـر     فرهنگـی و اجتمـاعی   یهـا  این مفـاهیم از سـازه  

پـژوهش هـای انجـام شـده در      پرواضح اسـت کـه رویکـرد    .رسد یم

نیـز از همـان رونـد علمـی در دنیـا      جنسـینگی  در حـوزه   کشورمان

-زیستی ی حوزه مقاالترجو  به به همین دلیل، . ]21 [تبعیت کند

زیسـت  پزشکی یافت شده نشان داد کـه عمـدتاً مسـا ل جسـمی و     

 کشور مؤلفاننویسندگان و  توجه موردبیشتر حوزه جنسی  شناختی

حوزه روانشناختی نیز بـر همـین    مستنداتاست. بررسی گرفته  قرار

بیشـتر مطالعـات بـه    رفت،  طور که انتاار می الگو استوار بود و همان

موضوعاتی نایر رضایت جنسی، رضایت زناشویی و عوامـل ارتبـاطی   

زوجین پرداخته بودند. ایـن در حـالی اسـت کـه در پاسـخ بـه ایـن        

ظهـور رفتارهـای    پرسش اساسی که چـه عوامـل غالـ  دیگـری بـر     

دیگر اساسـاً چـه عـواملی در     عبارت جنسی در جامعه ما مؤ رند یا به
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 و فاطمه زارعی                                                                                                                                ...      روند پژوهش رفتار جنسی

برداشت تابویی از رفتارهای جنسی در جوامعی ممل جامعه ما نقـش  

دارند، ذکر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه همـه جوامـ  حصـارها و         

شـده بـرای ایـن موضـو       شده و از قبل تعیـین  هایی تعریف چارچو 

 (Sexual Scripts)طـرح واره جنسـی     ان از آن بهتو دارند که می

نام برد. چارچو  های تابو محور در جامعه نسبت به رفتار جنسی از 

 & Bergerبرگـرو الکمـن   منار پارادایم سـاختگرایی اجتمـاعی    

Luckmann  سـاختارگرایی   در قابل تببین اسـت.    1966در سال

 ها انسانه تجار  و هم اجتما  است بر ساختهاجتماعی هر واقعیتی 

تجـار  انسـان    میتنااجتماعی جامعه هستند و  -محصول فرهنگی

توسط جهان اطراف، درک و احساس جهان پیرامون از طریق زبان و 

کس  تجار  زندگی روزانه از طریق مسیرهای مشابه سازمان دهـی   

می شود این ادعا در مورد مسا ل مرتبط بـا جنسـینگی انسـان نیـز     

ی که برگر و الکمن در تشریح عوامل مـو ر بـر   ا نهگوصادق است به 

جنسیت عالوه بر تاکید بر نقش بیولوژی به تا یرپذیری عمیق آن از 

عوامل اجتماعی و فرهنگی اذعان داشـتند. در تاییـد ایـن نگاه،جـان     

در تبیـین   1973گاگنون و ویلیام سیمون زیست شناختی در سـال  

د که در آن اساس و مبنـای  رفتار جنسی به ارا ه یك ناریه پرداختن

با انتقاد  ها آنی اجتماعی معرفی نمودند. ها برساخترفتار جنسی را 

از رویکرد ذات گرایانه، ادعا نمودند که جنسیت و رفتارهای متـا ر از  

-آن در چارچو  فرهن  هر جامعه و متناس  بـا شـرایط فرهنگـی   

ه . ارا ـه ناریـ  گـردد  یمـ اجتماعی حاکم بـر همـان جامعـه تعریـف     

توسط این (Sexual Script Theory) واره یا کلیشه جنسیطرح

دو محقق رویکرد سـاختارگرایی اجتمـاعی را در حـوزه جنسـینگی     

طــرح واره  جنســی یــا . از ایــن رو، ]20،2[قــوت بیشــتری بخشــید

اجتمـاعی هـر   -های جنسی عمدتاً توسط ساختار فرهنگـی  کشی خط

بر اسـاس  . گردند یشده و درگذر زمان بازتعریف م ای مشخص جامعه

مستندات علمی فعلی، هرچقدر دانش جنسی فرد بیشتر باشد و هـر  

تری نسبت به مسا ل جنسـی برخـوردار باشـد،     چه از نگرش مناس 

 تـر و باکیفیـت بهتـری خواهـد داشـت؛      تر، ایمـن  رفتار جنسی سالم

بنابراین الزمه رفتـار جنسـی سـالم، برخـورداری از دانـش جنسـی       

س  با سن و نیز برخورداری از نگـرش مناسـ    صحیح، کافی و متنا

نسبت به مسا ل جنسی است که هـر دوی ایـن امـور در نهادینـه و     

فقـدان  اجرایی کردن تربیت و آموزش جنسی محقق خواهنـد شـد.   

هـای اصـلی    جمله دغدغه موق  و کافی در امور جنسی از  آموزش به

 .  [27، 28]زنان و دختران در هر مقط  سنی است  ژهیو  جامعه ما به

در این پژوهش عالوه بر بررسی متون موجود از کشورمان به بررسی 

تطبیقی موضو  با سایر کشـورها نیـز پرداختـه شـد. در مطالعـات و      

پزشـکی و روانشـناختی،   -شـده در حـوزه زیسـتی     انجام یها یبررس

عمومًا از نقطه مقابـل رفتـار جنسـی سـالم یعنـی شـاخص اخـتالل        

شده  ت عملکرد و نیز رفتار جنسی استفادهجنسی برای تبیین وضعی

است. در اینجا نیز منطبق بر همان روند و بـر اسـاس تعریـف رفتـار     

جنسی سالم و انوا  اختالالت جنسـی کـه در قسـمت قبـل بـه آن      

عنوان شـاخص تطبیقـی بـرای     اشاره شد، میزان اختالالت جنسی به

هـای   ، نتـایج حاصـل از پـژوهش   رو نیـ مقایسه در نار گرفته شد. ازا

 30-65گونـه اخـتالالت را    گرفته در زنان آمریکایی، شیو  این انجام

 ژهیـ و  که این میزان با افزایش سن به یا گونه درصد گزارش کردند به

هـای   های خاص و نیز مصـرف گـروه   پس از یا سگی، ابتال به بیماری

اسـت کـه انـزال    این در حالی  .[29]یابد خاصی از داروها افرایش می

تـرین اخـتالالت    عنـوان شـای    زودرس و اختالل عملکـرد نعـوظ بـه   

 % در افـراد سـنین  31جنسی مردان بـه ترتیـ  بـا شـیو  تقریبـی      

شده اسـت   سال گزارش 40-70% در افراد سنین 52سال و  59-18

بررسی تطبیقی سالمت جنسی و اختالالت جنسی در در ایران  .[9]

 یهـا  انجام پـژوهش  رغم از این است به  حاکی ایران و سایر کشورها

تك مرکزی اما به علت فقدان مطالعات مبتنی بـر جمعیـت، شـیو     

 حـال  نیـ ا دقیقی از میزان اختالالت جنسی در دسترس نیسـت. بـا  

شـده بیـانگر شـیو      هـای حاصـل از برخـی از مطالعـات انجـام      یافته

طبیقی در بررسی ت .[30-34]% متغیر است 51تا  26توجه و از  قابل

نیـز نتـایج نشـان داد کـه      یشـناخت  از منار جامعـه  سالمت جنسی

سـالم در همـه جوامـ  و     یحدومرز رفتار جنس زیوجه تما نیتر مهم

امـور   زیـ و ن تیبر جنس یمسا ل مبتن یریرپذیازجمله جامعه ما، تم 

کـامش  است کـه در حـوزه    یاجتماع-یفرهنگ یاز هنجارها یجنس

 گـر ید عبـارت  . بـه شـود  یم ادی یجنس یها واره از آن به طرح شناسی

افـراد در   یحدود و  غور بعد جنسـ  زیگفت تفاوت ظهور و ن توان یم

 رونــد و یاجتمــاع ســاختار تفــاوت در شــهیجوامــ  مختلــف ر 

عنــوان  . در جامعـه مـا بـه   [35]دارد  شــانیا یجنسـ  یریپـذ  جامعـه 

 احتمـاالً  یا نـده یسنتی، حالِ در دوران گـذار و آ  ای با گذشتهجامعه

در سـاختار اجتمـاعی مـرتبط بـا      جادشدهیمدرن توجه به تغییرات ا

درک حساسـیت   گرید عبارت سکچوالیتی بسیار حا ز اهمیت است. به

توجـه و   و مسا ل جنسی قابل جنسینگیفرهنگی جامعه ما نسبت به 

 تممل است. البته این حساسیت منحصر به جامعه ما نیست بلکه در  
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ــر فرهن  ــه ازنا ــورها ک ــد ولوژی دارای  برخــی کش ــی و ای ــی، عرف گ

مشاهده است.  های مشابه کشور ما هستند نیز این موضو  قابل زمینه

. در ایـن  اسـت نتایج یك مطالعه در کشور غنا تمییدی بر این یافتـه  

های آفریقایی حساس بـه موضـوعات جنسـی     مطالعه، عموم فرهن 

ؤ ر عنوان سـه نهـاد مـ    و نقش خانواده، دولت و مذه  به شده یمعرف

 یموردبررسـ  جنسـینگی  نهیزم گیری نگرش فرد دردر فرآیند شکل

همچنین به سکوت حاکم بـر مسـا ل جنسـی     [35]قرارگرفته است 

اشاره گردیـده و الزمـه فرآینـد اجتمـاعی شـدن جنسـی مطلـو ،        

 شکستن سکوت حاکم بر جامعه در این زمینه معرفی گردیده اسـت 

 جنسینگی یشناس جامعهناران حوزه  یکی از صاح « پارکر» .[35]

نیز به این نو  سکوت در حوزه مسا ل جنسی اشاره نمـوده اسـت و   

ساختارگرایی اجتماعی بر افراد یك  الگووارهآن را برگرفته از سیطره 

. بـر ایـن اسـاس، مسـا ل جنسـی از زاویـه       [21] پنـدارد  جامعه می

کننـده هنجارهـای    اجتمـاعی کـه مـنعکس   -استانداردهای فرهنگـی 

 ی، نیز باید موردبررسـ استای  ساختار اجتماعی هر جامعه فرهنگی و

ایـن مسـوله حتـی در    « پـارکر »و تحلیل دقیق قرار گیرد. از دیدگاه 

 نـه یگرفتـه در طـی سـه دهـه اخیـر درزم      های انجام رویکرد پژوهش

کـه   یا گونـه  دهـد؛ بـه   نشـان مـی   یخوب مسا ل جنسی نیز خود را به

در ایجاد نگـرش و باورهـای    امروزه نقش فرهن  و ساختار اجتماعی

در مطالعـه دیگـری کـه     .[21]تر از سابق اسـت   جنسی افراد پررن 

باهدف بررسی درک زنان امروزی از زنانگی خویش در بریتانیا انجـام  

طـور وسـیعی    گرفت، نشان داده شد که ادراک افراد در این زمینه به

نتـایج   .[36] متم ر از اید ولوژی و فرهن  بستر پرورشی ایشان است

یك مطالعه در ترکیه نیز که باهدف بررسـی رضـایتمندی جنسـی و    

های  شیو  مشکالت جنسی در زوجین انجام گرفت، در تحلیل یافته

حاصله که شیو  باالیی از نارضایتی و اختالالت جنسی را نشان داد، 

شده در  به تفاوت فرهنگی میان جامعه موردپژوهش و مطالعات انجام

. از دیدگاه ایـن محققـان، ازدواج در فرهنـ     [37] غر  اشاره نمود

غر  عموماً پس از یك مقط  زمانی از باهم بـودن طـرفین و ایجـاد    

دهد اما در فرهنـ  حـاکم بـر     یك صمیمیت و رابطه عاطفی رخ می

، برخـی  رو نیها بوده و ازا ترکیه ازدواج عمدتاً بر مبنای توافق خانواده

گردنـد؛   مجبـور بـه ازدواج مـی    از زنان بدون رضـایت و عالقـه خـود   

ازدواج یکی از عوامل مؤ ر در رضایتمندی جنسـی   الگوهایبنابراین، 

. اسـت است که خود متم ر از چـارچو  فرهنگـی حـاکم بـر جامعـه      

تـوان   افراد هرگز نمی جنسینگی، در بررسی مسا ل مرتبط با رو نیازا

دور نقش هنجارها و چارچو  فرهنگـی خـانواده و جامعـه را ازناـر     

با مروری بر متون پژوهشی سـایر کشـورهای اسـالمی     .[38]داشت 

نایر مالزی، پاکستان و کشورهای عربی ازجمله عربسـتان سـعودی   

ــ  ــر م ــه نا ــد یب ــروه    رس ــاروری در دو گ ــالمت جنســی و ب ــه س ک

مهم و در اولویـت   یها نوجوانان/جوانان و سپس زنان ازجمله دغدغه

در مقالـه  « موحامـد »و « پموتالیـ »پژوهشگران این کشورها اسـت.  

آموزش جنسی در مالزی: »و با عنوان  2012پژوهشی خود در سال 

ــا رد شــده  ــه ی ــان  « پذیرفت ــن موضــو  در می ــه بررســی ای  152ب

آموز پرداختند. نتـایج مطالعـه ایـن دو محقـق نشـان داد کـه        دانش

و مسا ل مربوه به آن در  جنسینگیاینکه تعبیر عمومی از  رغم یعل

نیز همانند سایر کشورها تابو اسـت، امـا در ایـن مطالعـه     این کشور 

کننـدگان در مطالعـه دربـاره لـزوم آمـوزش       حدود نیمی از مشارکت

جنسی به ویژه در دوران نوجوانی نار ممبت داشتند و درصد زیادی 

از این افراد وجود یك بسته آموزشی در برنامه درسـی را بـرای دوره   

تقـاد ایـن افـراد، آمـوزش جنسـی      نوجوانی ضروری برشمردند. به اع

منجر به کس  دانـش الزم و ایجـاد بیـنش و کسـ  مهـارت بـرای       

های اجتمـاعی خواهـد شـد.     حفاظت نوجوان از خود در برابر آسی 

تابو بودن این موضـو  در کشـور مـالزی، دولـت ایـن کشـور        رغم به

ت جنسی، دسـتور بـه گنجانـدن واحـد     امح  افزایش آمار تجاوز به

برای نوجوانان و جوانان در سطح وسی  نمود. این در  آموزش جنسی

حالی است که قبل از اجرایی نمودن این تصمیم، دیـدگاه و ناـرات   

نفعان این حوزه ازجملـه معلمـان، مربیـان،     ذی ژهیو افراد جامعه و به

و تحلیـل   یدانش آموزان و دانشجویان و همچنین والدین موردبررس

هـای  امـر منجـر بـه ایجـاد دیـدگاه     دقیق قرار نگرفته بـود و همـین   

جدی در این حوزه در کشور مـالزی شـد    ینارها مختلف و اختالف

بـه اهمیـت و نقـش سـاختار      تـوان  یدر تحلیل این یافتـه مـ   .[39]

اجتماعی و تم یرگذاری هنجارهای فرهنگی کشور مالزی در پـذیرش  

ایــن برنامــه آموزشــی اشــاره کــرد. اگرچــه آمــوزش جنســی فوایــد 

از این جنس کـه بـا    ییها خواهد داشت اما اجرای برنامه یهتوج قابل

 یهـا  رساختیهای یك جامعه ارتباه دارد نیازمند زهنجارها و ارزش

 ازنار مقبولیت اجتماعی است. ژهیو الزم به

کشور پاکستان نیز همانند کشور مالزی ازجمله کشـورهای اسـالمی   

 یتـوجه  ابـل اجتماعی تشابهات ق-آسیایی است که به لحاظ فرهنگی

با کشور مـا دارد. بررسـی یـك مسـتند در قالـ  رسـاله دکتـری از        

ــا عنــوان  ــان بریتانیــایی»دانشــگاه لنــدن ب -ســالمت جنســی جوان

نشان داد که جوانان پاکستانی « اجتماعی-پاکستانی: عوامل فرهنگی

نسبت بـه   یا کارانه سکونت در بریتانیا عمدتاً نگرش محافاه رغم یعل
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ممال، در فاز کمی ایـن پـژوهش کـه     عنوان د بهمسا ل جنسی داشتن

جوان انجام شد، نشـان داده   365باهدف بررسی نگرش جنسی روی 

کنندگان رابطه جنسی قبل از ازدواج را امری  شد که بیشتر مشارکت

ها تا اولین رابطه جنسی خود  آن 3/2. همچنین دانستند ینادرست م

نسی دیگـری نداشـتند؛   که زمان ازدواج تجربه کرده بودند، رابطه ج

نفـر از همـان جوانـان     30کیفی پژوهش که محقق بـا  مرحله اما در 

مصاحبه فردی عمیق انجام داد، مشخص گردیـد کـه ایـن افـراد بـه      

از هنجارهای فرهنگـی و   شان یعلت تم یرپذیری عمیق نگرش جنس

اجتماعی جامعه مبدأ خود، از افشای مسا ل جنسی ابا کرده و عمدتاً 

. از سویی با توجه به اینکه سطح دانـش  آورند یروی م یکار به پنهان

جنسی این افراد نیز غالباً پایین تبیین گردید، ایـن افـراد بیشـتر در    

. در این مطالعـه نیـز نقـش    هستندمعرض رفتارهای پرخطر جنسی 

رفتار جنسـی افـراد تحـت     یریگ اجتماعی در شکل-عوامل فرهنگی

ـ   .[39] توجـه و تممـل اسـت    مطالعه قابـل  در رسـاله   یاحـالم ازهران

سـالمت جنسـی بـرای زنـان در      یهـا  دکتری خود با عنوان مراقبت

انجـام داده اسـت، بـه    مـردم نگـاری   عربستان سعودی که بـه روش  

بررسی سالمت جنسی و دسترسی زنان به خدمات سـالمت جنسـی   

زنـان و   یهـا  دگاهیـ در کشور عربستان سعودی بر اساس تجار  و د

خدمات سالمت اعم از پزشـکان، پرسـتاران و مـدیران    دهندگان  ارا ه

در ایـن پـژوهش    یمهم ازهران یها افتهیپرداخت. ازجمله  ها كینیکل

این بود که زنان یکی از علل تمخیر در پیگیری مشکل جنسی خـود  

و  جنسـینگی را سایه سنگین هنجارهای اجتمـاعی جامعـه بـر روی    

نی بـودن زمـان انتاـار    زنان ذکر کرده بودند. طوال جنسینگی ژهیو به

برای درمان و نیـز کیفیـت پـایین خـدمات ایـن بخـش از سیسـتم        

عنـوان موانـ     بهداشتی ازجملـه عوامـل دیگـری بـود کـه زنـان بـه       

 ها اشاره کردند. پزشکان و   دسترسی به خدمات سالمت جنسی به آن

دهنده خدمات بهداشتی که در این پژوهش شرکت  سایر اعضای ارا ه

 موماً اذعان داشتند کـه بـه علـت سـیطره هنجارهـای      داشتند نیز ع

 

تابو بـودن و  )اجتماعی و فرهن  غال  جامعه عربستان در این حوزه 

احساس شرم و خجالت درباره گفتگو نسبت به این مسا ل( از گفتگو 

. روند یتا حد امکان طفره م شان یبا بیماران خود درباره مسا ل جنس

وهش خـود بـه نقـش بسـزای     پـژ  یهـا  افتـه یاین محقق در تحلیـل  

در جامعه عربستان سـعودی   جنسینگیفشارهای اجتماعی در حوزه 

پرداخته و معتقد است نگرش و رفتارهـای جنسـی افـراد در جامعـه     

طور عمده تحت هدایت هنجارهای فرهنگـی   زنان به ژهیو عربستان به

 .[40] و اجتماعی غال  جنسی و جنسیتی این جامعه است

ی از وجود مسـتندات نسـبتاً خـوبی در حـوزه     حاک ی موجودها افتهی

رفتار جنسی در کشورمان اسـت. قـوت ایـن مسـتندات از دو زاویـه      

سـاختار  ی است این در حالی اسـت کـه   روانشناختپزشکی و -زیست

چگونگی  نقش بسزایی در تعیین نو ، اجتماعی یك جامعه-یفرهنگ

سـی از  دارد. لـذا بررسـی رفتـار جن   رفتار جنسـی  تااهرات و حدود 

-منار جامعه شناختی و با تامل بیشـتر بـر نقـش عوامـل فرهنگـی     

ی،  زیـ ر برنامهاجتماعی بر رفتار جنسی در ایران جهت سیاستگذاری، 

، نیتمم هدف باطراحی و اجرای مداخالت  بومی و مبتنی بر فرهن  

ی مختلـف سـنی و جنسـیتی    ها گروهحف، و ارتقای سالمت جنسی 

 .گردد یم در پژوهش های آتی پیشنهاد
 

 سهم نويسندگان

 راضیه معصومی: مجری طرح و نگارش مقاله

 فاطمه زارعی: مجری طرح و نگارش مقاله و تحلیل داده ها

 همکاری در نگارش مقاله سید علی آذین:

 سپیده علمی: همکاری در استخراج دادها
 

 تشكر و قدرداني

این مطالعه به سفارش و بـا حمایـت فرهنگسـتان علـوم پزشـکی 

 ایران،گروه علمی سالمت اجتماعی انجام شده است
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Objective (s):  This study aimed to perform a review of the literature to examine sexual behavior in Iran. 

Methods: A review of Iranian literature covering all full publications in both Persian (2001- 2015) and English language 

(2010-2015) on sexual behavior was carried out. The search strategy included a combination of keywords ' 'Jensi'[Sexuality], 

Jema'[Coitus], Nazdiki[Coition], 'Mogharebat' and 'sexual attitude','sexual practice', "sexual performance','sexual 

function','sexual dysfunction',’sexual satisfaction', 'sexual behavior in English language. All papers were filtered by 

'Hamkhabegi/Hambastari'[Intercourse], in Persian language and 'Sexual', Sexual knowledge', keywords in title, abstract and 

keywords. The databases we used to search the publication in Persian language were Iran Medex, Magiran and SID. 

Furthermore, in English language PubMed/Medline, Scopus, Science Direct and ProQuest were used. A total of 1182 abstracts 

were identified and after exclusion of 234 duplicates and irrelevant papers, 951 abstracts were reviewed by 2 investigators. 

Results: All scientific documents were categorized in three bio-medical, psychological and sociological domains. According 

to the data pool, 481 articles were classified in bio-medical, 347 in psychological and 123 articles in sociological domain.   

Conclusion: There was relatively acceptable evidence on bio-medical and psychological issues. However, providing enough 

evidence on sociological perspective need further well designed investigations. 
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