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 خالصه 

 مقدمه

 امریكایي -جامعه ایراني و اروپایيدو  جنسي در  کشیدگي هدف این پژوهش، مقایسه میزان محرومیت

-مقایسهاین پژوهش از نوع کاربردی و به روش عليبود.  و رابطه آن با میزان افسردگي و انگیزه پیشرفت

 رویدادی انجام گرفت.ای پس

 روش کار

 مرد و 61 ، شاملبا سطوح تحصیلي متوسطه به باال ،ساله 55تا  25آزمودني  219 برای این منظور تعداد 

پرسشنامه به  داوطلبانهبه روش یي، امریكا -از کشورهای اروپایي زن 57مرد و  50و  ،ایراني ن ز  51

پرسشنامه سنجش شدت »از در دو گروه تحقیق،  «محرومیت جنسي»متغیر  پاسخ دادند. برای سنجش

 . استفاده شد ASSD« عوامل بسترساز محرومیت جنسي

 نتایج

مقایسه میانگین و انحراف معیار شدت عوامل بسترساز محرومیت جنسي در دو گروه پژوهش نشان داد 

از جامعه امریكایي ـ  ،در نتیجه میزان محرومیت مزبور در جامعه ایرانيکه میزان شدت این عوامل و 

های ایراني که نمونه نشان داد. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (p<01/0) اروپایي بیشتر است

 . (001/0معناداری  )سطح ندداشت ها نمرات بیشتریتمام مؤلفه در

 نتیجه گیری

ها نتیجه فرهنگ منحصربفرد ایراني است تبعاتي در بینش الگوها و درکهناین نوع محرومیت محصول 

های . کاربرد یافتهی با دستورات و ارزشهای دین اسالم ندارداهبطار ودربرداشته  و رفتارهای جامعه ایراني

 ریزی های بلند مدت آموزشي و فرهنگي است.این پژوهش، منظور نمودن مفاهیم بدست آمده در برنامه

 کلمات کلیدی

 کهن الگوی ایراني، محرومیت جنسي، افسردگي، انگیزه پیشرفت. 
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 مقدمه

سالمت جسم زنان رکن اصلي خانواده را تشكیل مي دهند و 

و روان خانواده و تربیت فرزندان آنها اثر مستقیم دارد. سازمان 

بهداشت جهاني سالمت زنان را از شاخص های رشد یافتگي 

(. براساس تعریف سازمان 1کشورها معرفي نموده است )

بهداشت جهاني، سالمت جسماني، رواني و اجتماعي دارد و 

شود ر بر سایر ابعاد ميتغییر در هر یک از این ابعاد موجب تاثی

ای نیمي از جمعیت آن (. علیرغم اینكه زنان در هر جامعه2)

دهند، مع الوصف بسیاری از تحقیقات در جامعه را تشكیل مي

اند که جدا از سطح توسعه یافتگي چند دهه گذشته نشان داده

جوامع، زنان هم به عنوان یک گروه اقلیت و هم به مثابه یک 

(. یكي از 3اند )پذیر مطرحوابسته و آسیبطبقه فرودست، 

های مهم مفهوم سالمت، سالمت روان است و در این جنبه

ای از سالمت رواني است، میان سالمت جنسي نه تنها نشانه

بلكه اختالل در آن سالمت بدني را نیز به شدت تحت تاثیر 

(. نیاز انسان به محبت و نوازش از جانب 4دهد )قرار مي

تر و حادتر از احتیاج او به غذا است و سیار ژرفهمنوعش ب

ضرورت آن برای بقا و پایداری انسان امری غیرقابل انكار 

-ترین احساسات و عمیق(. تمایالت جنسي دروني5است )

ها در معنا بخشیدن به یک ارتباط ترین آرزوهای قلبي انسان

است. اختالل فعالیت جنسي در زنان شایع است و در هر سني، 

کند و به فرهنگي و وضعیت اجتماعي و اقتصادی بروز مي

طور وسیع بر کیفیت زندگي، اعتماد به نفس، خلق و خوی و 

 (.6گذارد )ارتباط با همسر اثر مي

گردد. عوامل متعددی موجب بروز اختالل جنسي در زنان مي

بعضي از این عوامل عبارتند از وضعیت سالمت عمومي فرد، 

های مزمن فاکتورهای ي، ابتال به بیماریشناختاختالل روان

ترین (. افسردگي یكي از شایع7بین فردی و مسائل اجتماعي )

شناختي موثر در بروز اختالل جنسي است. نعوامل روا

ترین اختالل رواني شناخته شده که به امروزه افسردگي رایج

دلیل گستردگي و شیوع فراواني که دارد، سرماخوردگي 

                                                           
1 - libido 

شود. زنان بیشتر از مردان در معرض امیده ميروانپزشكي ن

افسردگي به دلیل زیست شناسي  8خطر افسردگي قرار دارند )

گذارد. این کار با مواد شیمیایي مغز به نام بر جنسیت تأثیر مي

شود. هنگامي که مغز شما های عصبي آغاز ميانتقال دهنده

های کند، بدن شما با افزایش جریان خون به اندامفكر مي

دهد. افزایش جریان خون باعث جنسي واکنش نشان مي

 فرد در .شودتحریک از طریق نعوظ یا روان سازی واژن مي

 تعادل جنس با مرتبط شیمیایي مواد افسردگي، به مبتال

 سطح در نتیجه، میل جنسي کم یا از بین مي رود.. ندارند

لذت  تاحساسا تواند مي نیز شیمیایي مواد این از برخي پایین

زنان و مردان هر دو به دلیل افسردگي  .بخشي را مختل کند

مي توانند در شروع رابطه جنسي و لذت بردن از آن دچار 

مشكل شوند. هنوز هم تفاوت هایي در تأثیر افسردگي بر زنان 

 انگیزشي نیروی به عنوان را جنسي سائق .و مردان وجود دارد

محدود نشده و  کند که به ارضای تناسليمي معرفي مداوم

( تمام بدن را دربرگرفته و منشاء انگیزشي 1انرژی آن )لیبیدو

انسان است. اما این منبع انرژی انگیزشي، مي تواند توسط فرد 

و به دالیل محیطي یا اجتماعي در جهتي مغایر با انگیزش فرد 

(. چنین تغییری در اثر عوامل محیطي و توسط 9تغییر یابد )

رواني محقق مي شود. اساسي ترین و های دفاعي مكانیزم

ها برای تغییر دادن واقعیتهای رواني، متداول ترین مكانیزم

سرکوبي است. برای مثال، اگر فكر کردن به مسائل جنسي 

باعث شود که فرد احساس گناه کند، به جای آن به 

موضوعاتي مي اندیشد که باعث مي شود احساس خوبي 

« بازگشت»دلیل که افراد از  داشته باشد. اما اخیرا به این

 این پایۀ بر و دهند،مي خبر خود ۀخاطرات سرکوب شد

 امكان کنند،مي ناکارآمد رفتارهای به مبادرت خاطرات

انگیزه . (10) است گرفته قرار سؤال مورد کامل سرکوبي

پیشرفت، یعني گرایش به تالش برای انتخاب فعالیت هایي 

(. 11که هدفش رسیدن به موفقیت یا دوری از شكست است )

انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایش فرد برای گذر از 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

سدها، تالس برای دست یابي به گونه ای برتری، و حفظ 

ند مي معیارهای سطح باال، کساني که انگیزه پیشرفت باال دار

خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند. آنان 

دهند کارهایي را انجام دهند که وظیفه شناس اند و ترجیح مي

چالش برانگیز باشد و به کاری دست بزنند که ارزیابي 

ای، خواه در مقایسه با پیشرفت دیگران پیشرفت شان به گونه

شد. این افراد از های دیگر شدني بای مالکیا خواه بر پایه

دهند عزت نفس برخوردارند، مسئولیت فردی را ترجیح مي

ای ملموس از نتایج کار خودآگاه و دوست دارند که به گونه

 (. 12شوند )

ای، رود که وقتي جامعهبا عنایت به موارد فوق، انتظار مي

عنوان نیروی انگیزشي مداوم ه نیازی طبیعي و اساسي که ب

های مختلف زندگي یک فرد را جنبه معرفي شده و تمام

گیرد را، مغایر با معیارهای فردی و در مخالفت با دربرمي

 غیراخالقي امور ۀموازین اجتماعي قلمداد کند، و در زمر

مكانیسم فوق الذکر  سه طریق از پنهان، و مانا اضطرابي بیاورد،

شود. همان اضطرابي که بصورت مزمن در او راه اندازی مي

-های اجتماعي و بيهای عمر منشأ بازداریام سالو در تم

ای امور مختلف زندگي و باالخص در امور حرفه انگیزگي در

 کمبود یا وجود، عدم بصورت آن ۀشود که نتیجو شغلي مي

تغییرات مثبت در آن  ایجاد یا و هانوآوری مالحظۀ قابل

 بحث پژوهش، این در دوم لهمسئ جامعه مشاهده خواهد شد.

، و تابوهای کهن الگویي است. الگوها کهن تابوها، بارۀ در

این موارد از آن جهت حائز اهمیت هستند که نقش مهمي در 

ها(، رفتارها، و ها )اضطرابها، هیجانشكل دهي به انگیزه

ای است از زبان تابو کلمه سرنوشت یک جامعه دارند. نهایتاً

 .پولینزی است

ها و سپس ختلف احساسبسیاری از قیودی که در جوامع م

ها و رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار داده و شكل انگیزه

دهند، ناشي از قیودی هستند که تابوها در ذهن افراد جامعه مي

اند. گاهي این قیود به اشتباه ایجاد و در طول زمان تثبیت کرده

شود، حتي اگر آن قیود به دستورات دیني نسبت داده مي

ستورات دیني آن جامعه وجود نداشته باشند. بهیچوجه در د

در واقع انتساب به دین، از سوی ناخودآگاه جامعه، برای 

 دهد.الگویي، بطور اتوماتیک رخ ميحفظ ارزشهای کهن

کند. از یک طرف بر دو معنای متضاد داللت مي« تابو»برای ما 

اضطراب »و از سوی دیگر مفهوم « مختص»، «مقدس»مفهوم 

قیود »رساند. را مي« پلید»و « ممنوع»، «خطرناک»، «انگیز

تابویي، اموری جدا از منهیات صِرف مذهبي و اخالقي است. 

محدودیتهای مذکور به اوامر الهي منسوب نیستند، بلكه 

خودبخود پا گرفته اند. و آنچه تابوها را از نهي های اخالقي 

بطور کند این است که در شمار قواعدی نیستند که متمایز مي

کلي بر ضرورت پرهیزکاری تكیه دارند. محرمات تابویي در 

که برای ما غیرقابل فهم هستند از نظر کساني که تحت  حالي

-مي وونت. کندمي جلوه طبیعي کنند،مي زندگي آنها ۀسیطر

 غیرمدون قوانین ۀترین مجموعگوید تابوها عبارت از کهن

 ماقبل دوران به مربوط و ترقدیمي دین از که هستند بشر

(. اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن 13) هستند مذهبي

توانیم با ایجاد پذیرش، ابتدا جهت قابل توصیف است که مي

در قشر تحصیل کرده و دانشگاهي و همچنین فالسفه و مبلغین 

های ناهشیار دیني و سپس سایر اقشار جامعه ایراني، تكانه

 هشیار ۀرنده را به حیطناشي از کهن الگوهای نادرست و بازدا

ه انتقال دهیم. هشیارسازی ذهن جامعه نسبت به جامع ذهن

ها و هایي که طي هزاران سال منجر به تولید سنتوجود تكانه

هایي در جامعه شده که مسبب بي انگیزگي ایجاد محدودیت

و مانع رشد خالقیت بوده و همچنان با استحكام تمام پابرجا 

گر های سرکوبجامعه را از ارزش تواند فرهنگهستند، مي

های علمي و دیني و محدودگر به سوی فرهنگي با ارزش

سوق داده، و از این طریق موجبات کاهش اضطراب، 

 را جامعه در پیشرفت ۀشكوفایي خالقیت و بازگشت انگیز

چنانكه گفته شد تاریخچه و شرح ایجاد و بقای  .آورد فراهم

 صورت این به باال ۀارتباط دو مسئلالگویي، اما تابوهای کهن

 شكل خاستگاه و منشأ الگویي کهن هایارزش که است

 موجب جامعه ذهن در مذکور تابوهای. هستند تابوها گیری

حصل آن عدم امكان دسترسي به ما که شودمي بستری ایجاد

جنس مخالف قبل از ازدواج دائم خواهد بود. این شرایط نیز 
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 و جنسي کشیدگي محرومیت شیوع به منجر خود به به نو

 و افراد برای خاص اجتماعي و شناختيروان عواقب سپس

 .گرددمي جامعه نهایتاً

 

 روش کار

جامعه ای پس رویدادی بود. طرح تحقیق از نوع علي مقایسه

 شامل زنان و مردان ایراني و اروپایي ـ امریكایي بود. آماری

سال با  55تا  25نفر آزمودني  219عبارت بود از  نمونه حجم 

نفر از   112سطح تحصیلي متوسطه  به باال. از این جمعیت 

-از زنان و مردان امریكایي نفر 117زنان و مردان ایراني و 

در این پژوهش شرکت  هبه صورت داوطلبان بودند که اروپایي

ت رضای در پژوهش عبارت بودند از های ورودمالک کردند.

داشتن حداقل مدرک ، داوطلب برای شرکت در پژوهش

، سال سن 25داشتن حداقل  ،سیكل )ابتدای دوره متوسطه(

ایراني نبودن حتي یكي از والدین آزمودنیهای خارجي و 

 والدین والدین آنها.

پرسشنامه های پژوهش با طراحي فرمي با استفاده از گوگل 

لیسي تهیه گردید. فرمز در دو نسخه به زبانهای فارسي و انگ

پرسشنامه ها برای افراد که در کشورهای ایران، امریكا، لینک 

کردند و در کانادا، آلمان، فرانسه و انگلیس زندگي مي

مشاغل مختلف دانشگاهي، اداری، کادر درماني فعالیت مي 

کردند، ارسال گردید. این لینک از طریق اپلیكیشن های 

راد ارسال شد. در راهنمای واتساپ، تلگرام و ایمیل برای اف

ابتدای پرسشنامه در هر دو نسخه فارسي و انگلیسي، 

توضیحات کامل در خصوص مالک های ورود به پژوهش 

توضیح داده شد و همچنین توضیحات مربوط به نحوه 

پاسخگویي به سواالت شرح داده شد. از افراد درخواست شد 

به  با دارا بودن مالک های پژوهش و در صورت تمایل

شرکت در پژوهش، پرسشنامه ها را پاسخ دهند. سپس داده 

های به دست آمده از اجرای پژوهش که در گوگل جمع 

 آوری شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ابزار پژوهش

پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس: 

 1970انگیزه پیشرفت تحصیلي توسط هرمنس در سال 

و تاکنون مورد استفاده قرار مي گیرد و ( 14طراحي شده )

توسط تمنایي فر و همكاران به فارسي ترجمه شده است این 

جمله ناتمام است و به دنبال هر جمله چهار  29پرسشنامه شامل 

گزینه دارد. این گزینه ها بر حسب این که شدت انگیزه 

پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد نمره دهي مي شود. 

ي سواالت به صورت مثبت و برخي دیگر به صورت برخ

و دامنه تغییرات  4تا  1منفي مي باشد و دامنه اختیار هر سوال 

است. تفسیر آزمون نیز براساس  116تا  29نمره کل سواالت 

نمره کل مي باشد. بدین معني که تمامي پرسش ها در جهت 

ردید. محاسبه گ 116تعیین انگیزه پیشرفت بوده و معیار آن از 

هرمنس برای برآورد روایي آزمون ضریب همبستگي دو 

پرسش آن را با رفتارهای پیشرفت گرا برآورد کرد 

(88/0=r برای برآورد پایایي، دو روش آلفای کرونباخ و .)

هفته به کار گرفته شد که نتایج  3بازآزمایي پس از گذشت 

 (. 15بود ) 85/0و  82/0به ترتیب 

مقیاس افسردگي بک برای سنجش : پرسشنامه افسردگی

توسط بک تدوین شده بود.  1978شدت افسردگي در سال 

توسط بک، استیر و براون مورد  1996این پرسشنامه در سال 

ماده مي باشد و  21تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس شامل 

گیرد. هر یک از مواد این مي 3تا  0ای بین هر ماده نمره

افسردگي را مي سنجد، فتي،  پرسشنامه یكي از عالئم

( مشخصات 16( )1382بیرشک، عاطف وحید  و دابسون )

روان سنجي این پرسشنامه را در ایران بدین شرح گزارش 

، ضریب همبستگي 91/0نموده اند؛ ضریب فاصله یک هفته 

، ضریب بازآزمایي به فاصله یک هفته 89/0میان دو نیمه 

فسردگي بک ویرایش ، همبستگي آن نیز با پرسشنامه ا94/0

 بود.  93/0(، 17اول )

پرسشنامه سنجش شدت عوامل بسترساز محرومیت 

ابزار سنجش در این کشیدگی جنسی در جامعه ایران: 

محقق ساخته با عنوان پرسشنامه سنجش پرسشنامه پژوهش، 

شدت عوامل بسترساز محرومیت کشیدگي جنسي در جامعه 

شدت  ، برای اندازه گیریایگویه 17پرسشنامه بود. این  ایراني

 ،عواملي که بسترساز این نوع از محرومیت در جامعه هستند
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ساخته  بعنوان شاخصي برای سنجش میزان محرومیت مذکور

رغم  مورد از تابوهایي که تمامي اقشار جامعه، به 6در ابتدا  د. ش

سبک زندگي، تفاوتهای خرده فرهنگي، اختالفات عقیدتي و 

ای متعصبانه و کامالً مشابه، به بي، به گونهتفاوت در نگرش مذه

آنها پایبند هستند، شناسایي و سؤاالتي برای سنجش هر یک از 

گویه بود  43این شش تابو طراحي شد. تعداد این سواالت ابتدا 

گویه از پرسشنامه حذف و  7که با انجام عملیات تحلیل عاملي، 

رم بلند به دست ای بعنوان فگویه 36روایي و پایایي پرسشنامه 

آمد. سپس برای تسهیل پاسخگویي شرکت کنندگان تعداد 

گویه کاهش و مجددا محاسبات آماری انجام  19سواالت به 

به این دلیل  که  14و  3گرفت که در این مرحله نیز سؤاالت 

در مرحله دوم از  ،با نمره کلي داشتند 3/0همبستگي پایین تر از 

دو سؤال کرونباخ پس از حذف مدل خارج شدند. اجرای آلفای 

 گردید.ورد آبر 823/0برابر با  گویه باقیمانده17بر روی مذکور، 

که به عنوان عوامل بسترساز محرومیت جنسي در  مواردی

قرار استفاده  موردجامعه، برای تدوین گویه های پرسشنامه 

و سؤاالتي در فرم کوتاه از این پرسشنامه که هر یک  گرفتند،

 عبارتند از: از این موارد را مي سنجند به ترتیب 

تابوی »، 3تا  1سواالت « تابوی تک همسری در طول عمر»

تابوی »، 6تا  4سؤاالت « الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائم

، 8تا  7سواالت « در طول عمر لزوم جداسازی دو جنس

 9سؤاالت « و تملک جنس مخالف رقابت جنسيضرورت »

، 14تا  12سؤاالت « تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع»، 11تا 

 . 17تا  15سؤاالت « ناپاک دانستن موضوعات جنسي»

 نتایج

سال با  55تا  25نفرآزمودني  219حجم نمونه دراین تحقیق 

نفراز زنان و  112سطح تحصیلي متوسط به باال ازاین جمعیت 

اروپایي  –نفر از زنان ومردان آمریكایي  107مردان ایراني و 

بودند . یا فته های توصیفي بیانگرجنسیت شرکت کنندگان 

درصد( مردان  46/54نفر ) 61نفراز زنان و مردان ایراني  112

نفر از زنان و مردان  107درصد( زنان،  و  54/45نفر ) 51و 

نفر  57درصد( مردان و  73/46نفر ) 50اروپایي –آمریكایي 

درصد( زنان، سن شرکت کنندگان که میانگین سن  27/53)

و حداکثر  21که حداقل سن  9/35شرکت کنندگان ایراني 

اروپایي  –یكایي، میانگین سن شرکت کنندگان آمر 55سن 

،واز لحاظ  57و حداکثر سن  22که حداقل سن  3/36

دیپلم   -تحصیالت زنان و مردان ایراني با تحصیالت سیكل 

  50لیسانس –درصد(،  فوق دیپلم  71/35نفر) 40پایان کالج –

 36/5نفر ) 6درصد(، فوق لیسانس و دکتری  64/44نفر )

نفر  16ردن درصد(، و افرادیكه تحصیالتشان را مشخص نك

درصد(، واز لحاظ تحصیالت زنان و مردان  29/14)

پایان –دیپلم   -اروپایي با تحصیالت سیكل  –آمریكایي 

نفر   71لیسانس –درصد( ،  فوق دیپلم  10/27نفر ) 29کالج 

درصد(  74/3نفر ) 4درصد(، فوق لیسانس و دکتری  35/66)

 81/2نفر ) 3،و افرادیكه تحصیالتشان  را مشخص نكردن 

 درصد( بودند. 

ــاخص ــیفي آمار های ش معیار،  انحراف و میانگین مانند توص

 ( گزارش شده است 1-4کجي و کشیدگي در جدول )

 

 های آماری متغیرهای پژوهششاخص . 1جدول

 کجي        کشیدگي تعداد انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیرها

تابوی تک همسری 

 درطول عمر 

 -346/1    -279/0 نفر جامعه ایراني 112 11/1 804/1 3 0

تابوی الزام به حفظ 

 بكارت تاازدواج دائم

نفر  112 94/0 31/1 3 0

 جامعه ایراني

261/0      781/0- 

تابوی لزوم 

جداسازس دو جنس 

 در طول عمر 

نفر  112 72/0 62/0 2 0

 جامعه ایراني

736/0     754/0- 
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ضرورت رقابت 

جنسي و تملک 

 جنس مخالف 

نفر  112 72/0 61/0 2 0

 جامعه ایراني

736/0     754/0- 

تابوی ظاهر شدن 

 زنان درمجامع 

نفر  112 95/0 455/1 3 0

 جامعه ایراني

260/0     845/0- 

ناپاک دانستن 

 موضوعات جنسي

نفر  112 94/0 02/1 3 0

 جامعه ایراني

561/0       641/0- 

نفر  112 27/3 64/13 21 7 افسردگي 

 جامعه ایراني

041/0-      837/0 

نفر  112 01/4 87/85 95 77 انگیزش پیشرفت  

 جامعه ایراني

069/0       565/0- 

تابوی تک همسری 

 درطول عمر 

نفر  107 252/0 047/0 2 0

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

985/0   448/0 

تابوی الزام به حفظ 

 بكارت تاازدواج دائم

نفر  107 166/0 028/0 1 0

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

800/0   238/0 

تابوی لزوم جداسازی 

دو جنس در طول 

 عمر 

نفر  107 292/0 093/0 1 0

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

833/0   142/0 

ضرورت رقابت 

جنسي و تملک 

 جنس مخالف 

نفر  107 41/0 150/0 2 0

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

804/0   686/0 

تابوی ظاهر شدن 

 زنان درمجامع 

نفر  107 46/0 30/0 1 0

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

804/0  686/0 

ناپاک دانستن 

 موضوعات جنسي

نفر  107 36/0 10/0 2 0

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

779/0   675/0 

نفر  107 64/2 57/15 22 9 افسردگي 

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

066/0-  469/0- 

نفر  107 99/5 34/99 127 90 انگیزش پیشرفت  

 –جامعه آمریكای 

 اروپایي

812/0   432/0 

 در نمونه آماری ایراني  دهد که مينشان ( 1) نتایج جدول

 مربوط به مؤلفهین میانگین محرومیت کشیدگي جنسي  باالتر

انحراف  با 804/1میانگین با تابوی تک همسری در طول عمر 

محرومیت کشیدگي کمترین میانگین متغیر و 11/1 معیار

ضرورت رقابت جنسي و تملک جنس مربوط به مؤلفه جنسي 

، میانگین 72/0معیارو انحراف 61/0میانگین با مخالف 
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، میانگین 27/3معیار انحراف و 64/13میانگین با افسردگي 

 01/4معیارانحراف و  87/85میانگین با زش پیشرفت انگی

 است.

در نمونه آماری امریكایي  دهد که مينشان ( 1) نتایج جدول 

ین میانگین محرومیت کشیدگي جنسي باالتر اروپایي  –

میانگین با تابوی ظاهر شدن زنان درمجامع  مربوط به مؤلفه

متغیر  کمترین میانگین و 46/0 معیارانحراف  با 30/0

تابوی لزوم مربوط به مؤلفه محرومیت کشیدگي جنسي 

و انحراف 028/0میانگین با جداسازی دو جنس در طول عمر 

انحراف و 57/15میانگین با ، میانگین افسردگي 166/0معیار

و 34/99میانگین با ، میانگین انگیزش پیشرفت  46/2معیار

 است.   99/5معیارانحراف 

 

 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق –جدول آزمون کولموگروف . 2جدول

نتیجه           سطح معني داری  کلموگروف اسمیرنوف          Z متغیرها

 آزمون

تابوی تک همسری 

درطول عمردرنمونه 

 ایراني 

 نرمال  058/0 267/1

تابوی تک همسری 

 درنمونهدرطول عمر

  اروپایي  –امریكایي 

 نرمال 214/0 144/1

تابوی الزام به حفظ 

بكارت تاازدواج دائم 

 درنمونه ایراني

 نرمال 235/0 112/1

تابوی الزام به حفظ 

بكارت تاازدواج دائم 

 –درنمونه امریكایي 

  اروپایي 

 نرمال 162/0 176/1

تابوی لزوم جداسازی دو 

جنس در طول عمر 

 درنمونه ایراني

 نرمال 108/0 179/1

تابوی لزوم جداسازی دو 

جنس در طول عمر 

 –درنمونه امریكایي 

  اروپایي 

 نرمال 248/0 102/1

ضرورت رقابت جنسي و 

تملک جنس مخالف 

 درنمونه ایراني

 نرمال 111/0 177/1
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ضرورت رقابت جنسي و 

تملک جنس مخالف 

 –درنمونه امریكایي 

  اروپایي 

 نرمال 161/0 199/1

تابوی ظاهر شدن زنان 

 درمجامع درنمونه ایراني

 نرمال 241/0 803/1

تابوی ظاهر شدن زنان 

درمجامع درنمونه 

  اروپایي  –امریكایي 

 نرمال 173/0 184/1

ناپاک دانستن 

موضوعات جنسي 

 درنمونه ایراني

 نرمال 164/0 148/1

ناپاک دانستن 

موضوعات جنسي 

 –درنمونه امریكایي 

  اروپایي 

 نرمال 203/0 159/1

 نرمال 132/0 166/1 افسردگي درنمونه ایراني

افسردگي درنمونه 

  اروپایي  –امریكایي 

 نرمال   372/0 915/0

انگیزش پیشرفت 

 درنمونه ایراني 

 نرمال 272/0 998/0

انگیزش پیشرفت  

 –درنمونه امریكایي 

  اروپایي 

 نرمال 073/0 299/1

(مقدار سطح معني داری متغیرها 2-4جدول) به توجه با

شده است که نشان از پذیرش فرضیه صفر مي  05/0بزرگتر از

باشد یعني متغیرهای مورد نظر از توزیع نرمال پیروی مي کند، 

 لذا مي توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد. 

 

تابوی الزام به  تابوی تک همسری درطول عمر،محرومیت کشیدگي جنسي )های متغیرماتریس همبستگي پیرسون بین   . 3جدول

ازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی دو جنس در طول عمر، ضرورت رقابت جنسي و تملک جنس مخالف، تابوی  حفظ بكارت تا

  با افسردگي و انگیزه پیشرفتمجامع، ناپاک دانستن موضوعات جنسي(  ظاهر شدن زنان در

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
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تابوی تک 

همسری 

 درطول عمر

1 **650/0 **238/0 **299/0 **310/0 **323/0 **244/0 **576/0- 

تابوی الزام به 

حفظ بكارت 

 تاازدواج دائم

- 1 **644/0 **615/0 **530/0 **474/0 **196/0 **581/0- 

تابوی لزوم 

جداسازی دو 

جنس در طول 

 عمر

- - 1 **884/0 **494/0 **560/0 **195/0 **381/0- 

ضرورت 

رقابت جنسي 

و تملک جنس 

 مخالف

- - - 1 **490/0 **573/0 **200/0 **323/0- 

تابوی ظاهر 

شدن زنان 

 درمجامع

- - - - 1 **699/0 **368/0 **539/0- 

ناپاک دانستن 

موضوعات 

 جنسي

- - - - - 1 **367/0 **472/0- 

 -256/0** 1 - - - - - - افسردگي

انگیزش 

 پیشرفت  

- - - - - - - 1 

**01/0 p< 

( نشان داد که بین مولفه محرومیت 3جدول ) های یافته

تابوی  تابوی تک همسری درطول عمر، کشیدگي جنسي )

الزام به حفظ بكارت تاازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی 

دو جنس در طول عمر، ضرورت رقابت جنسي و تملک 

جنس مخالف، تابوی ظاهر شدن زنان درمجامع، ناپاک 

رابطه معني داری افسردگي  بادانستن موضوعات جنسي( 

 وجود دارد؛ چرا که در سطح معناداری مشاهده شده

(0001/0=sigاز ) ( 01/0) مقدار خطای پیش بیني شده

درصد اطمینان مي توان قضاوت  99لذا با  کوچكتر مي باشد.

ی  پژوهش تأیید مي نمود که رابطه مورد نظر در  فرضیه

بودن مقدار همبستگي مي  مثبتگردد. همچنین با توجه به 

تابوی محرومیت کشیدگي جنسي )توان نتیجه گرفت که بین 

 عمر، تابوی الزام به حفظ بكارت تاطول  تک همسری در

ازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی دو جنس در طول عمر، 

ضرورت رقابت جنسي و تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر 

 باشدن زنان در مجامع، ناپاک دانستن موضوعات جنسي( 

 داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنيافسردگي 

مولفه محرومیت ( نشان داد که بین 3) جدول های یافته

تابوی تک همسری در طول عمر، تابوی کشیدگي جنسي )

ازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی  الزام به حفظ بكارت تا

دو جنس در طول عمر، ضرورت رقابت جنسي و تملک 

جنس مخالف، تابوی ظاهر شدن زنان درمجامع، ناپاک 

رابطه معني انگیزش پیشرفت  بادانستن موضوعات جنسي( 

 وجود دارد؛ چرا که در سطح  معناداری مشاهده شده داری

(0001/0=sig( از مقدار خطای پیش بیني شده )01/0 )

درصد اطمینان مي توان قضاوت  99لذا با  کوچكتر مي باشد.
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ی  پژوهش تأیید مي نمود که رابطه مورد نظر در  فرضیه

بودن مقدار همبستگي مي  منفيگردد. همچنین با توجه به 

تابوی محرومیت کشیدگي جنسي )توان نتیجه گرفت که بین 

تک همسری درطول عمر، تابوی الزام به حفظ بكارت تا 

ازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی دو جنس در طول عمر، 

تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر  وضرورت رقابت جنسي 

ا  بات جنسي( شدن زنان در مجامع، ناپاک دانستن موضوعا

 داری وجود دارد.رابطه منفي  و معنيانگیزش پیشرفت 

برای بررسي شدت عوامل بسترساز محرومیت کشیدگي 

اروپایي بیشتر  –جنسي در جوامع ایراني ازجامعه امریكایي 

است ازآزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( استفاده 

چند متغیره شده است. قبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس 

پیش فرض های )عدم همخطي میان متغیرهای وابسته )با 

استفاده ازآزمون ضریب همبستگي متقابل بین متغیرها(، 

های متغیرهای وابسته )با استفاده از آزمون برابری واریانس

کوواریانس )با  –های واریانس لون(، همگني ماتریس

که نتایج استفاده از آزمون باکس( مورد بررسي قرارگرفت، 

نشان داد که تمامي مفروضه ها )مانوا( رعایت شده است و 

پژوهشگر اجازه دارد از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 

 )مانوا( استفاده کند. 

 

 

زنان و مردان  مقایسه مولفه های متغیر محرومیت کشیدگي جنسي چند متغیرهتحلیل حاصل از تحلیل وواریانس  .4جدول 

  اروپایي، زنان و مردان ایراني –آمریكایي 

 منبع پراش
مجموع 

 SS مجذورات

 درجه آزادی
df 

میانگین 

 مجذورات
MS 

F 
سطح 

 P معناداری

 اندازه اثر

 

735/25 898/168 1 898/1168 تابوی تک همسری درطول عمر  

3 

0005/0 539/0 

    666/0 217 445/144 خطا

حفظ بكارت تاازدواج تابوی الزام به 

 دائم

282/90 1 282/90 103/19

4 

0005/0 472/0 

    465/0 217 978/100 خطا

تابوی لزوم جداسازی دو جنس در 

 طول عمر

946/14 1 946/14 008/48 0005/0 181/0 

    311/0 217 556/67 خطا

ضرورت رقابت جنسي و تملک 

 جنس مخالف

911/11 1 911/11 964/33 0005/0 135/0 

    351/0 217 099/76 خطا

914/12 163/73 1 163/73 تابوی ظاهر شدن زنان درمجامع

9 

0005/0 374/0 

    563/0 217 207/122 خطا

 291/0 0005/0 908/88 820/45 1 820/45 ناپاک دانستن موضوعات جنسي

    515/0 217 833/111 خطا

2
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 

مولفه های میانگین نمرات بین  دهدمينشان  (4)نتایج جدول 

تابوی تک همسری درطول محرومیت کشیدگي جنسي )

عمر، تابوی الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائم، تابوی لزوم 

جداسازی دو جنس در طول عمر، ضرورت رقابت جنسي و 

تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر شدن زنان درمجامع، 

ان و مردان زنگروه ناپاک دانستن موضوعات جنسي( 

تفاوت معناداری از  اروپایي، زنان ومردان ایراني –آمریكایي 

یسه های ( و با مقا >01/0pلحاظ آماری وجود دارد )

تابوی محرومیت کشیدگي جنسي )های مولفه های میانگین

تک همسری در طول عمر، تابوی الزام به حفظ بكارت تا 

ول عمر، ازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی دو جنس در ط

ضرورت رقابت جنسي و تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر 

زنان  شدن زنان در مجامع، ناپاک دانستن موضوعات جنسي( 

اروپایي، زنان ومردان ایراني که در تمام  –ومردان آمریكایي 

محرومیت مولفه ها میانگین نمرات تمامي مولفه های 

مردان زنان ومردان ایراني بیشتر از زنان و کشیدگي جنسي

 اروپایي است. –آمریكایي 

تابوی محرومیت کشیدگي جنسي )برا ی بررسي رابطه بین 

تک همسری درطول عمر، تابوی الزام به حفظ بكارت 

تاازدواج دائم، تابوی لزوم جداسازی دو جنس در طول عمر، 

ضرورت رقابت جنسي و تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر 

زنان  شدن زنان درمجامع، ناپاک دانستن موضوعات جنسي( 

اروپایي، زنان و مردان ایراني با  –ومردان آمریكایي 

گي و انگیزه پیشرفت  ازآزمون رگرسیون چندگانه افسرد

 )گام به گام( استفاده شد. 

 ( با ابعادYافسردگي ) جهت بررسي و ارائه مدل بین

تابوی تک همسری درطول محرومیت کشیدگي جنسي )

تابوی الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائم، تابوی لزوم  عمر، 

جنسي و جداسازی دو جنس در طول عمر، ضرورت رقابت 

تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع، 

( پس از بررسي شاخصx)ناپاک دانستن موضوعات جنسي( 

( آمده است به ارائه مدل 5های کفایت مدل که در جدول )

 پردازش یافته پرداخته مي شود.

 

متغیرهای ورودی و خروجي با استفاده از . 5جدول

  رگرسیون گام به گام

 مدل

متغیر 

مستقل وارد 

 شده

متغیرهای 

 خروجي
 گام ها

1 

2 

 

تابوی ظاهر 

شدن زنان 

 درمجامع 

ناپاک 

دانستن 

موضوعات 

  جنسي

 

- 

- 

 

 اول

 دوم

 

 

 2 تا رگرسیون تحلیل آیدبرمي (5) جدول از که طورهمان

تابوی ظاهر شدن  متغیر اول است. مرحله رفته پیش مرحله

 همبستگي ضریب میزان که شود مي مدل واردزنان درمجامع 

( شده است.در این مرحله 368/0برابر با )افسردگي با  آن

( و ضریب تعیین تعدیل شده 135/0ضریب تعیین برابر )

( بدست آمده است. در گام دوم با وارد شدن دومین 131/0)

همبستگي  ناپاک دانستن موضوعات جنسيمتغیر یعني 

ضریب ( و 158/0و ضریب تعیین به ) (398/0چندگانه به )

( افزایش یافته است. به عبارت 151/0تعیین تعدیل شده به )

( درصد 1/15دیگر براساس ضریب تعیین تعدیل شده )

تابوی  ( به وسیله دو متغیرافسردگيتغییرات متغیر وابسته )

 ناپاک دانستن موضوعات جنسي، ظاهر شدن زنان در مجامع

 تبیین مي شود. 

  های کفایت مدلشاخص. 6جدول

ضریب  گام ها 

 همبستگي 

ضری

ب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

انحرا

 ف خطا

آماره 

دوربین 
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تعدیل 

 شده

واتس

 ون

/131 135/0 368/0 گام اول

0 

91/2 611/1 

 گام دوم

  

398/0 

   

158/0 

 

151/

0 

 

88/2 

 

 

 

 که مدلي دو  برای واریانس آنالیز جدول زیر قسمت در

 شده است.  آورده شد عنوان

 

آنالیز واریانس جهت معنادار بودن آزمون  . 7جدول 

 رگرسیون

 F sig مدل 

تابوی 

ظاهر شدن زنان 

 درمجامع

825/33 0001/0 

ناپاک 

دانستن 

موضوعات 

 جنسي

229/20 0001/0 

 

به  توجه با رگرسیون بودن دار معني از (حاکي7جدول)

05/0= a> 001/0=sig   مرحله است.2برای 

 ترتیب به رگرسیوني ضرایب معناداری نیز( 8)جدول در

 است. شده داده نشان مدل در ورود

 

 

  معنادار بودن ضرایب رگرسیوني . 8جدول 

 مدل
مجموع 

 مربعات
 ضریب استانداردشده ضریب غیراستاندارد

t sig 
 مفروضه هم خطي

B Std.Error Beta Tolerance VIF 
       669/15 مقدار ثابت

ظاهر شدن زنان تابوی 

 درمجامع
217/1 209/0 368/0 816/5 0001/0 1 1 

       678/15 مقدار ثابت

تابوی ظاهر شدن زنان 

 درمجامع
728/0 289/0 220/0 512/2 0001/0 511/0 965/1 

ناپاک دانستن موضوعات 

 جنسي
778/0 321/0 212/0 423/2 0001/0 511/0 965/1 

 زیر شرح به2 مدل به توجه با توان مي را رگرسیوني معادله

 کرد : محاسبه

(+) ناپاک دانستن موضوعات جنسي ()778/0) 

 افسردگي  (  =تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع()728/0

 هستند، معنادار همه که دارند وجود متغیرهایي( 8)جدول  در

 هر متغیر بر تاثیر سهم مورد در قضاوت برای نتیجه در

به ستون ضرایب بتای استاندارد شده در مدل آخر افسردگي 

مؤلفه موجود  2شود در هر کنیم. مشاهده مي( توجه مي2)

ناپاک دانستن موضوعات ، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع)

باشند. افسردگي توانند پیش بین مناسبي برای ( ميجنسي

دارای ، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامعهمچنین متغیر 

تابوی بیشترین اثر است؛ زیرا به ازای یک واحد تغییر در متغیر 

( واحد تغییر در متغیر 368/0)، ظاهر شدن زنان در مجامع

در نتیجه کلي با توجه به معنادار شود. افسردگي ایجاد مي

، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع)های شدن رابطه بین مولفه

احتمال  99/0با افسردگي با ( ناپاک دانستن موضوعات جنسي



 

 و همكاران زنوزیمسعود حسین پور           شرفتیپ زهیو انگ يافسردگ زانیو رابطه آن با م  یيكایـ امر یيو جامعه اروپا يرانیدر جامعه ا يجنس يدگیکش تیمحروم زانیم سهیمقا-1042

 مصطفي دریادار  و همكاران

تابوی ظاهر شدن زنان در )آید که این نتیجه بدست مي

ی پیش بیني کننده( ناپاک دانستن موضوعات جنسي، مجامع

 افسردگي است. مناسبي برای 

 ( با ابعادYانگیزه پیشرفت ) جهت بررسي و ارائه مدل بین

تابوی تک همسری درطول محرومیت کشیدگي جنسي )

عمر، تابوی الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائم، تابوی لزوم 

جداسازی دو جنس در طول عمر، ضرورت رقابت جنسي و 

تملک جنس مخالف، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع، 

( پس از بررسي x)ناپاک دانستن موضوعات جنسي( 

به ارائه ( آمده است 9های کفایت مدل که در جدول )شاخص

 مدل پردازش یافته پرداخته مي شود.

 

متغیرهای ورودی و خروجي با استفاده از . 9جدول

  رگرسیون گام به گام

 مدل
متغیر مستقل 

 وارد شده

متغیرهای 

 خروجي
 گام ها

1 

2 

 

3 

تابوی الزام به 

حفظ بكارت 

 تاازدواج دائم 

تابوی ظاهر 

شدن زنان 

 درمجامع

تابوی تک  

همسری 

 درطول عمر

- 

 

- 

- 

 اول

 

 دوم

 سوم 

 

 3 تا رگرسیون تحلیل آید برم (10) جدول از که طورهمان

تابوی الزام به حفظ  متغیر اول است. مرحله رفته پیش مرحله

 میزان که شودمي مدل واردبكارت تا ازدواج دائم در مجامع 

( شده 581/0برابر با )انگیزه پیشرفت با  آن همبستگي ضریب

( و ضریب 338/0است. در این مرحله ضریب تعیین برابر )

( بدست آمده است. در گام دوم با 335/0تعیین تعدیل شده )

تابوی ظاهر شدن زنان درمجامع وارد شدن دومین متغیر یعني 

( و 412/0و ضریب تعیین به ) (642/0همبستگي چندگانه به )

( افزایش یافته است. در 406/0ضریب تعیین تعدیل شده به )

تابوی تک همسری گام سوم با وارد شدن سومین متغیر یعني 

و ضریب تعیین  (698/0همبستگي چندگانه به ) در طول عمر

( افزایش 480/0( و ضریب تعیین تعدیل شده به )488/0به )

یافته است. به عبارت دیگر براساس ضریب تعیین تعدیل شده 

( به وسیله انگیزه پیشرفتغیر وابسته )( درصد تغییرات مت48)

)تابوی الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائم، تابوی  سه متغیر

ظاهر شدن زنان در مجامع، تابوی تک همسری در طول عمر( 

 تبیین مي شود. 

  های کفایت مدلشاخص. 11جدول

ضریب  گام ها 

 همبستگي 

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

انحراف 

 خطا

آماره 

دوربین 

 واتسون

 663/1 88/6 335/0 338/0 581/0 گام اول

 گام دوم

گام 

 سوم           

642/0 

698/0 

 

412/0 

488/0 

 

406/0 

480/0 

 

50/6 

08/6 

 

 

 

 که مدلي دو  برای واریانس آنالیز جدول زیر قسمت در

 شده است.  آورده شد عنوان

 

بودن  آزمون  آنالیز واریانس جهت معنادار. 12جدول 

 رگرسیون

 F sig مدل 

تابوی الزام به 

حفظ بكارت تاازدواج 

 دائم

595

/110 

0001/0 

تابوی ظاهر 

 شدن زنان درمجامع

تابوی تک 

 همسری درطول عمر

586

/75 

 

 

               

199/68 

0001/0 

 

 

0001/0 

 

به  توجه با رگرسیون بودن دار معني از ( حاکي12جدول )

05/0= a> 001/0=sig   مرحله است.4برای 

 ترتیب به رگرسیوني ضرایب معناداری نیز( 13)جدول  در

 است. شده داده نشان مدل در ورود
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  معنادار بودن ضرایب رگرسیوني . 13جدول 

 مدل
مجموع 

 مربعات

ضریب 

 غیراستاندارد
 ضریب استانداردشده

t sig مفروضه هم خطي 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 
       033/96 مقدار ثابت

تابوی الزام به 

حفظ بكارت 

 تاازدواج دائم

234/5- 498/0 581/0- 
516/10

- 

0001/

0 
1 1 

       531/97 مقدار ثابت

تابوی الزام به 

حفظ بكارت 

 تاازدواج دائم

702/3- 554/0 411/0- 667/6- 
0001/

0 
719/0 390/1 

تابوی 

ظاهر شدن زنان 

 درمجامع

 

862/2- 549/0 321/0- 217/5- 
0001/

0 
719/0 390/1 

       571/98 مقدار ثابت

تابوی الزام به 

حفظ بكارت 

 تاازدواج دائم

490/1- 650/0 165/0- 292/2- 
0001/

0 
458/0 185/2 

تابوی 

ظاهر شدن زنان 

 درمجامع

تابوی تک 

همسری درطول 

 عمر

018/3- 

556/2- 

514/0 

452/0 

339/0- 

363/0- 

873/5- 

643/5- 

0001/

0 

0001/

0 

711/0 

575/0 

395/1 

738/1 

 زیر شرح به2 مدل به توجه با توان مي را رگرسیوني معادله

 کرد : محاسبه

-490/1(+)تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع ()-018/3) 

انگیزه  (  =تابوی الزام به حفظ بكارت تاازدواج دائم()

 پیشرفت  

 (+تابوی تک همسری درطول عمر ()-556/2)

 معنادار همه که دارند وجود متغیرهایي( 13)جدول  در

هر متغیر  تاثیر سهم مورد در قضاوت برای نتیجه در هستند،

به ستون ضرایب بتای استاندارد شده در انگیزه پیشرفت  بر

مؤلفه 3 شود. در هرکنیم. مشاهده مي( توجه مي3مدل آخر )

تابوی الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائم، تابوی موجود )

( ظاهر شدن زنان در مجامع، تابوی تک همسری در طول عمر
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 مصطفي دریادار  و همكاران

باشند. انگیزه پیشرفت توانند پیش بین مناسبي برای مي

، تابوی الزام به حفظ بكارت تا ازدواج دائمهمچنین متغیر 

واحد تغییر در متغیر  دارای بیشترین اثر است؛ زیرا به ازای یک

( واحد تغییر در -581/0)، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع

در نتیجه کلي با توجه به شود. متغیر انگیزه پیشرفت ایجاد مي

تابوی الزام به حفظ )معنادار شدن رابطه بین مولفه های 

بكارت تا ازدواج دائم، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع، 

 99/0با انگیزه پیشرفت با ( ل عمرتابوی تک همسری در طو

تابوی الزام به حفظ )آید که احتمال این نتیجه بدست مي

بكارت تا ازدواج دائم، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع، 

ی مناسبي پیش بیني کننده( تابوی تک همسری در طول عمر

 انگیزه پیشرفت است. برای 

 

 بحث و نتیجه گیری

جنسي  کشیدگي میزان محرومیتهدف این پژوهش، مقایسه 

و رابطه آن با میزان  امریكایي -جامعه ایراني و اروپایيدو  در 

های پژوهش حاضر یافته بود. افسردگي و انگیزه پیشرفت

دهد که های پژوهش حاضر نشان ميدهد که یافتهنشان مي

میانگین و انحراف معیار شدت عوامل بسترساز محرومیت 

به ترتیب عبارتند از که های آن کشیدگي جنسي و مؤلفه

زام به حفظ ـال»، تابوی «همسری در طول عمر تک» تابوی

 دو جداسازی ضرورت»، تابوی «بكارت تا ازدواج دایم

ظاهر شدن » ، تابوی«ضرورت رقابت جنسي»، تابوی «جنس

 ،«ناپاک دانستن موضوعات جنسي» و تابوی« زنان در مجامع

موارد بیشتر از این مقادیر در برای نمونه های ایراني در همه 

های خارجي است و این بدان معناست که افراد جامعه نمونه

در محرومیت  ،ی مورد سنجش مقابلایراني نسبت به جامعه

 همچنین از طرفيکنند. کشیدگي جنسي بیشتری زندگي مي

جامعه ایراني و دو جنسي در  کشیدگي رومیتدر رابطه مح

ه آن با میزان افسردگي مي توان و رابط امریكایي -اروپایي

، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع)ی گفت که مولفه ها

پیش بیني با افسردگي با ( ناپاک دانستن موضوعات جنسي

تابوی الزام به حفظ ) افسردگي است وی مناسبي برای کننده

بكارت تا ازدواج دائم، تابوی ظاهر شدن زنان در مجامع، 

ی مناسبي پیش بیني کننده( عمرتابوی تک همسری در طول 

 انگیزه پیشرفت است. برای 

که در این  از آنجائيتوان گفت که در تبیین این یافته مي

گیری شدت پژوهش میزان محرومیت جنسي از طریق اندازه

شِش تابوی مهم در جامعه ایراني سنجیده شده است، یک بار 

کنیم: وجه ميای در مورد تابوها از زبان فروید تدیگر به نكته

قیود تابویي، اموری جدا از منهیات صِرف مذهبي و اخالقي »

های مذکور به اوامر الهي منسوب نیستند، است. محدودیت

های اند و آنچه تابوها را از نهيخود پا گرفتهبهبلكه خود

کند این است که در شمار قواعدی نیستند اخالقي متمایز مي

پرهیزکاری تكیه دارند و دالیل که بطور کلي بر ضرورت 

سازند. محرّمات تابویي، بر هیچ این ضرورت را مشخص مي

 دلیلي مبتني نیستند و منشأ آنها مجهول است. تابوها در حالي

 ۀکه برای ما غیرقابل فهم هستند از نظر کساني که تحت سیطر

 از عبارت تابو. کندمي جلوه طبیعي کنند،مي زندگي آنها

 دین از که است بشر غیرمدون قوانین موعۀمج ترینکهن

 (.13)هستند  مذهبي ماقبل دوران به مربوط و ترقدیمي

با در نظر گرفتن نكته فوق، پیش بیني ما این خواهد بود که 

جامعه ایراني، گرایشي افراطي به تبعیت از قیود تابویي 

 داشته( پژوهش این در سنجش مورد ۀ)تابوهای شش گان

 زمان در مردم زندگي سبک و باستاني تاریخ البته و باشد،

 ماندگاری و گیری شكل تواندمي هخامنشي و مادها حكومت

. کند توجیه را ایراني جامعه الگویي کهن هایسنت و تابوها

-نویسد: کهن الگوها به روش خاصي تعدیل ميمي یونگ

شوند، و از آن پس دیگر محتویات ناخودآگاه نیستند بلكه به 

ت، آنها را به دآگاهي تبدیل مياَشكال خو شوند که سُـنَـّ

اگر صحت استنتاج فوق را بپذیریم،  (.18آموزد )دیگران مي

قاعدتاً اقشار مذهبي و غیرمذهبي ایراني نیز در چنین 

نظر از شكل سطحي و ظاهری در سبک گرایشاتي با صرف

 ۀزندگيِ هر یک و صرفنظر از رفتارهای برآمده از حیط

 انتظار یعني. باشند داشته یكدیگر با تفاوتي نباید خودآگاه،

 کننده، محدود هایروش از استفاده با قشر دو هر رودمي

. این کنند عمل جامعه و خانواده حیطه در یكسان بطور
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مصادیق عیني در جامعه ایراني، نه تنها موجود است، بلكه 

طور مشترک مورد تأیید ه حتي در مواردی که نقض تابوها، ب

ین اسالم و علم و دانش نوین باشد نیز، آشكارا در همه اقشار د

شود. البته این واپسراني و اجتناب جامعه ایراني، واپسراني مي

های باستاني بر آن تأکید تنها در مواردی است که آموزه

های شش گانه مورد سنجش در این اند که مؤلفهداشته

 پژوهش از مهمترین آنهاست.

صورت غیرمدون و ه ها باین نوع از آموزهبا وجود اینكه 

ها منتقل مي شوند رسد از طریق سنتنانوشته بوده و به نظر مي

توانیم برخي از نمونه هایي که در متون تاریخي، ( مي18)

علمي ـ پژوهشي، و یا منابعِ مذاهب باستاني هنوز در دسترس 

آثار بجای هستند را بیابیم. با کندوکاو در تاریخ ایران باستان و 

مانده از آن دوران که اغلب مردمان در آن کیش زرتشتي 

آید که زنان ایران از دیرباز با صفاتي داشتند چنین بدست مي

تشویق و « پاکدامني»و « اخالق نیكو»و « حجاب»همچون 

شود که شده و به این ترتیب این حقیقت روشن ميتكریم مي

ان نشده است بلكه با ورود اسالم به ایران، حجاب وارد ایر

(. جایگاه 19اند )بانوان ایران از قدیم االیام حجاب داشته

« نجیب»فرهنگى پوشش زنان که در ایران زمین با صفت 

تكریم مي شدند به گونه اى بوده است که در دوران سلطه 

دستور « وشى»کامل شاهان، هنگامى که خشایارشاه به ملكه 

مخصوص ملكه به  داد که بدون پوشش موی سر و با تاج

مجلس بزم بیاید تا حاضران، زیبایى او را شاهد باشند، وى 

امتناع نمود و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد و به خاطر این 

داد را ازدست« ملكه ایران»سرپیچى، به حكم دادوَران، عنوان 

(20.) 

پس از داریوش مقام زن تنزل پیدا کرد و گوشه نشیني زمان 

یشان واجب بود، رفته رفته ادامه پیداکرد، حیض که بر ا

گرفت و این امر،  سراسر زندگي اجتماعي ایشان را فرا

بخودی خود مبنای پرده پوشي مسلمانان به شمار مي رود 

. در زمان ساسانیان که پس (21) (1380)دورانت و دورانت، 

از نبوت زرتشت و قبل از ظهور اسالم است افزون بر چادر، 

(. به 22نیز در میان زنان اشراف معمول بود )پوشش صورت 

گفته ویل دورانت در جلد اول از مجموعه تاریخ تمدن، تحت 

نان ز داریوش، از پس ،«تمدن ۀمشرق زمین، گاهوار»عنوان 

طبقات باالى اجتماع، جرأت نداشتند که جز در تخت روان 

دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده روپوش

مى شد که آشكارا با مردان، آمد و رفت کنند )حجاب ن

رفتاری و گفتاری(. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردى 

که  هایىحتى پدر و یا برادرشان را تنها مالقات کنند. در نقش

-جا مانده است، هیچ صورت زنى دیده نمىاز ایران باستان به

(. 21شود و نامى از ایشان نیامده است )حجاب پوششي( )

بندی کلي، حجاب در آیین زرتشت اندیشمندان در یک دسته

 بندیرا در سه نوع رفتاری، گفتاری و پوششي تقسیم

اند، که از نظر نگارنده هنوز هر سه نوع با قوام قابل کرده

مالحظه همچنان در جامعه ایراني پابرجاست. تجلیات پوشش 

گیری از هرهدر میان زنان ایران آنچنان چشمگیر است که با ب

آثار تاریخي و اسناد باستان شناسي موجود در داخل کشور و 

نیز خارج از مرزهای فعلي که در زماني بخشي از قلمرو 

حكومتي ایران بوده، همچون منطقه ارگیلي در ترکیه )یكي 

توان با اطمینان عنوان داشت های هخامنشیان( مياز ساتراپ

-جهان بوده است. یافتهکه ایران منبع اصلى ترویج حجاب در 

-دهد که زنان ایراني در تمامي دورانهای پژوهشي نشان مي

های تاریخي شامل مادها، هخامنشي، اشكاني و ساساني، 

 (.23اند )حجابي کامل داشته

شدت تأکید شده که یک ه هاى دوران زرتشت بدر آموزه

مؤمن، باید از نگاه ناپاک به زنان دورى جوید و حتى از به 

زرتشت انسان  (.24) گیرى چنین مردانى خوددارى کندکار

داند که برای رسیدن به را موجودی هوشمند و خردمند مي

های انساني )عفت ظاهری و باطني( و دوری از ارزش

کند. شریعت های حیواني )امورجنسي( تالش ميخصلت

و « گفتار نیک»، «اندیشه نیک»زرتشت، بر سه اصل اساسي، 

استوار گشته است. موبدان در تفسیر اندیشه و « کردارنیک»

یک زرتشتي مؤمن، باید از نگاه »گویند: کردار نیک مي

البته پلید دانستن زنان و  (.19« )ناپاک به زنان دوری جوید

ناپاک دانستن موضوعات جنسي تنها در زُروان و زرتشت 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

نبوده است، بلكه در تمامي ادیان، به استثنای دین اسالم چنین 

یدگاهي را به وضوح داریم. برتراندراسل در کتاب زناشویي د

-و اخالق مطلبي آورده که عالوه بر موضوع گفته شده، اشاره

ای هم به نقش ایران باستان در ترویج چنین دیدگاهي در 

در قطعاتي که به کتاب مقدس مسیحیان نسبت »جهان دارد: 

شود. البته ای نسبت به زن مشاهده ميدهند، تلقي مُرتاضانهمي

 مسیحیان از کمي دست نیز افالطوني نوین ۀهواخواهان فلسف

 است، پلیدی و زشت چیز مؤنث جنس که عقیده این. ندارند

 که آورد را عقیده این خود با و رسید زمین مغرب به ایران از

 حد در نظر همین. است کثیفي و ناپاک چیز جنسي رابطۀ

یونگ  (.25« )هست نیز کلیسا نظر نقطه و تلقي خود متعارف

تواند کامالً مطمئن باشد که هیچ گونه نویسد: انسان ميمي

تواند آنقدر از طبیعت عقیده مذهبي ندارد، اما هیچكس نمي

انساني دور گردد که هیچ نوع نمود جمعي غالبي نداشته باشد. 

با شناختي که ما از انسان داریم، پي برده ایم که او همیشه و 

غالب است. اگر کسي ادعا کند که  ثیر عقایدهمه جا تحت تأ

از این قاعده مستثني است، بالفاصله باید حدس زد که او 

چهارچوب شناخته شده باورهای رایج را تنها در ظاهر، با 

قالبي دیگر که برای خودش و دیگران چندان شناخته شده 

نیست عوض کرده است. مثال به جای خداشناسي خود را 

کرده است. یا بجای دیونیوس، میتراس را وقف کفر ورزیدن 

تر است برگزیده است. کهن الگویي که در پس که مدرن

باوری مذهبي وجود دارد مانند سایر غرایز، انرژی مخصوصي 

دارد که حتي اگر ذهن خودآگاه هم آن را نادیده بگیرد، 

 (.18دهد )ناخودآگاه آن انرژی را از دست نمي

نجاست که بتوانیم تكانه های کاربرد نتایج این پژوهش آ

ناهشیار ناشي از کهن الگوهای نادرست و بازدارنده را به 

 به نسبت جامعه ذهن هشیارسازی. دهیم انتقال هشیار ۀحیط

 و سنتها تولید به منجر سال هزاران طي که هایي تكانه وجود

 و انگیزگي بي مسبب که شده جامعه در محدودیتهایي ایجاد

رسد بازشناسي و تفكیک هستند. بنظر ميانع رشد خالقیت م

های برآمده از کهن الگوها و افتراق آنها از اینگونه تكانه

دستورات دیني و اخالقي، در وهله اول باید در قشر فرهیخته 

توانند با درک و دانشگاهي رخ دهد زیرا این افراد مي

های اولیه در انتقال مفاهیم ریشه ای چندهزار موضوع، گام

بردارند و کهن الگوهایي که منشأ گرایشات و بازداری ساله 

های مخرب در جامعه ایراني هستند و به اشتباه در جامعه به 

دین اسالم نسبت داده مي شود را با زمینه سازی فرهنگي و 

 ذهن خودآگاه ۀبرنامه ریزی های تربیتي بتدریج به حیط

 .دهند انتقال جامعه
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 Abstract 
Introduction: The aim of this study was to compare the rate of sexual 

deprivation in Iranian and European-American societies and its relationship 

with the rate of depression and achievement motivation. This research was 

applied and post-event comparative method. 

Materials and Methods: For this purpose, 219 subjects aged 25 to 55 years, 

with upper secondary education levels, including 61 Iranian men and 51 

women, and 50 men and 57 women from European-American countries, 

voluntarily answered the questionnaire. To measure the variable of "sexual 

deprivation" in the two research groups, the "ASSD" questionnaire was used 

to assess the severity of the factors that underlie sexual deprivation. 

Results: Comparison of the mean and standard deviation of the severity of 

the factors underlying sexual deprivation in the two groups showed that the 

severity of these factors and consequently the amount of deprivation in Iranian 

society is higher than the American-European community (p <0.01). Also, 

the results of multivariate analysis of variance showed that Iranian samples 

had higher scores in all components (significance level 0.001.)  

Conclusion: This type of deprivation is the product of archetypes and as a 

result of the unique Iranian culture. It has consequences in the insights and 

behaviors of the Iranian society and has nothing to do with the commands and 

values of Islam. The application of the findings of this study is to include the 

concepts obtained in long-term educational and cultural planning. 

Key words: Iranian archetype, sexual deprivation, depression, motivation for 

progress. 
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