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Abstract 
The phenomenon of Devotism under the title of 

rape of the disabled has not been researched and 

studied much. To verify whether devotees have 

characteristics suggestive of a paraphilia 

behavior, an ad hoc internet questionnaire was 

developed to study a population of 209 subjects 

enrolled from online devotee communities. In 

the first observations, we found that the vast 

majority of these people committed this act 

because of sexual activity. The other group was 

led to this act by encouraging the stimulation of 

the disabled person, this group of people, unlike 

the previous group, will have a healthy sexual 

intercourse without any discomfort due to sexual 

preferences in having sex with disabled people. 

Future research is necessary to confirm the 

information obtained from this research. This 

article has been written in the form of translation 

and analytically and statistically, and it aims to 

answer the question of how the rape of the 

disabled is and at what level the statistics of this 

rape will be in the language of statistics. 

Keywords: Devotism, Sexual Impotence, Rape. 

  چکیده

پدیده دیوتیسم تحت عنوان تجاوز به معلولین زیاد مورد تحقیق و 

مطالعه قرار نگرفته است. براي بررسی و تحقیق درباره این که آیا 

روحی یا روانی هستند یک نظرسنجی هاي  این افراد دچار اختالل

یست و نه نفري صورت گرفته و اینترنتی از یک جمعیت آماري دو

در ارتباط با این موضوع ثبت شد. در ها  آن هاي نظرات و واکنش

پی بردیم که اکثر قریب به اتفاق این افراد به خاطر ، اولین مشاهدات

شدند. گروه دیگر به واسطه  می فعالیت جنسی مرتکب این عمل

 ،کردند می تشویق تحریک شخص معلول به این اقدام سوق پیدا

این گروه از افراد برخالف گروه قبلی به خاطر ترجیحات جنسی در 

ایجاد رابطه جنسی با افراد معلول یک مقاربت جنسی سالم و بدون 

 تأییدهیچ گونه ناراحتی خواهند داشت. تحقیق آینده جهت 

اطالعات به دست آمده از این تحقیق ضرورت دارد. این مقاله در 

و آماري به نگارش در آمده است  قالب ترجمه و به صورت تحلیلی

و در صدد پاسخ به این سوال است که تجاوز به معلولین چگونه و 

  آمار این تجاوز به زبان آمار در چه سطحی خواهد بود.

  تجاوز جنسی.، ناتوانی جنسی، دیوتیزم: واژگان کلیدي

اله
 مق
ت
یاف
در

 :
0

5
/

0
8

/
1

4
0

1
 

–
اله
 مق
ي
گر
ازن
ب

 :
0

1
/

1
1

/
1

4
0

1
- 

اله
 مق
ش
ذیر

پ
 :

0
9

/
1

2
/

1
4

0
1

  

  از ”The sexual attraction toward disabilities: a preliminary internet-based study“ ۀمقاله حاضر ترجمه مقال

E. Limoncin; R. Carta; GL. Gravina; E. Carosa; G. Ciocca; S. Di Sante; AM. Isidori; A. Lenzi and 

EA. Jannin  نشریهاست که در International Journal of Impotence Research  منتشر شده است. 2013در سال  
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  مقدمه

شود که نوع احساس جنسی متفاوت باشد. معلولیت اثري  می تواند جسمی یا ذهنی باشد و این باعث می معلولیت

توانند یک فعالیت جنسی شاد و لذت بخش را تجربه کنند. تجاوز  می جنسی ندارد بنابراین افراد معلول در عالقه

و یا معلولیت اند  ل با درصد پایین مانند افرادي که انگشت خود را از دست دادهافراد معلو( جنسی به افراد معلول

نامند و افرادي که به طور خاص عالقمند تجاوز به  می را دیوتیزم) با درصد باال از قبیل افراد نابینا یا قطع عضو

دهند که به  می را معلول نشان افرادي هستند که خودها  این نامند. در کنار می افراد نامعلول م باشند را دیوتیز

  دهند. می واناسی معروفند و افراد سالمی که با استفاده از وسایل توانبخشی خود را معلول نشان

در قرن نوزدهم تجاوز به معلولین با عنوان : شد می از نظر تاریخی اصطالح دیوتیزم شامل عناوین زیر

افراد ناتوان بود. بعدها یک گزارش تحلیلی این آکروتوموفیل معروف شده بود. این عنوان تنها مختص 

تفسیر کرده بود. دیوتیزم  یک شاخص اختالل عنوان بهنوع تجاوز را تحت عنوان ناتوانی غیرطبیعی نامید و 

از نظر مفهومی با سادیسم اشتراك معنایی دارد. فعالیت جنسی با معلول به خاطر احساس روحی روانی که 

انی است. اگر چه این ترجیحات جنسی یک پدیده واحد در نظر گرفته نشده در پی دارد یک اقدام هیج

یک رفتار جنسی قراردادي و رفتار جنسی غیرعادي و در نهایت  عنوان بهتوان به آن  می بلکه از منظر دیگر

فراد رفتار پارافیلیک یا روانی نگاه کرد. این نقطه نظر مبین این مفهوم است که درست است که پارافیلیاها ا

  غیرعادي هستند اما دچار اختالل جنسی نیستند.

جزئی ارائه هاي  دیوتیزم تحت مطالعه و بررسی وسیعی تا به االن قرار نگرفته تنها در ادبیات گزارش



  503  معلول افراد به تجاوز با مرتبط ینترنتیا پژوهش نیاول: نیمعلول به تجاوز  

 

شده است. توجه بیشتر به معلولیت از نوع قطع عضو صورت گرفته شده است. اولین تحقیق در این مورد 

کرده انجام شده است. پنجاه و دو نفر از افراد وانابیس و  می عکس تهیه توسط شرکتی که از این افراد

در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. اولین فرضیه این بود که  کردند می افرادي که تظاهر به معلولیت

 افرادي که فعالیت جنسی با معلولین دارند دچار یک رفتار پارافیلیک یا روانی هستند. طبق این فرضیه

  کنیم که بفهمیم که آیا تمام دیوتیزها دچار این چنین رفتار هستند. می تالش

  مواد و متدها -1

در یک مقاله انتشار یافته  2010و جوالي  2009بین ژوئن هاي  یک جمعیت آماري از دیوتیزها که در سال

 ع مقاله استفاده شد.مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته شدند. در این مقاله از عنوان دیوتیزم براي موضو

عنوان دیوتیزم اگرچه یک اصطالح خاص است اما در ادبیات علمی به آن اشاره شده است. مضافا این که 

نیست از ها  هیچ اصطالح جایگزینی براي آن در ادبیات وجود نداشته و اگر هم بوده شامل تمام معلولیت

ع عضو اختصاص دارد. این جمعیت آماري را جمله عنوان اکروتومیلقیا که تنها به معلولیت از نوع قط

اینترنتی شرکت  داد که به صورت داوطلبانه در این تحقیق می از سرتاسر جهان تشکیل افرادي از مردان

شدند. با آوري  اسپانیایی و ایتالیایی گروه یاهو جمع، آلمانی، کرده بودند. این اطالعات از بخش انگلیسی

ند که یک گروه تشکیل داده و محتویات کپی رایت را منتشر نکرده و ثبت نام در سایت همه ملزم بود

جنسی را تنها در بخش محدودیت سنی سایت بارگزاري کنند. لغت دیوتیزم را جهت هاي  همچنین فایل

  نشان دادیم. تر بزرگجنسی براي بارگزاري اماردر مقیاس هاي  انگیزه

ویلچیر و یا اصطالحات ، نابینایی، نقص عضو، از قبیل ناتوانی بنابراین ما عنوان دیوتیز را در کنار اصطالحاتی

تماس ها  آن بعد از شناسایی افراد احتمالی از طریق ایمیل با ایم. واحدي مانند دیوتیزها و نقص عضوها به کار برده

یق مشارکت درخواست شد تا در این تحقاند  برقرار شد. از افرادي که تجربه فعالیت جنسی با افراد معلول داشته

کنند. هر شخصی که مرتکب این اقدام نشده از تحقیق حذف شد. افرادي که موافق مشارکت در تحقیق بودند 

خواسته شد تا فرم رضایت نامه ها  آن را از برنامه طرح و هدف مطالعه مطلع ساختیم. قبل از شرکت در تحقیق از

و به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. از  ردهپرداخت نکاي  هیچ گونه هزینه کنندگان را پر کنند. شرکت

ورود افراد زیر هجده سال در تحقیق ممانعت شد. یک پرسشنامه چند زبانه در دانشگاه اکویال تهیه شده و به 

ارسال شد از این تعداد سیصد و چهل و هشت پرسشنامه برگشت داده شد.  کننده چهارصد و سی و پنج شرکت

تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی نگاه داشتیم. اگرچه تعداد هجده نفر از  یکصدونوزده پرسشنامه
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ی که خود را خانم توصیف کرده بودند به خاطر عدم انجام اقدامات خاص از تحقیق حذف کنندگان شرکت

چهل ( و تعداد یکصد و سی و چهار پرسشنامه) شصت درصد( کردیم. تعداد کلی دویست و نه پرسشنامه

هاي  تکمیل نشده بودند. پادمانها  وهش حذف شدند به طوري که تعداد زیادي از پرسشنامهاز پژ) درصد

  اخالقی طبق توافقنامه و به طور محرمانه لحاظ شد.

  پرسشنامه ساختاریافته -2

روان درمانگرها و متخصصین امر در دانشکده سکسولوژي دانشگاه اکویال درخواست شد تا ، از روانشناسان

افراد دیوتیزم ارائه دهند. شناسی  و روان جنسیشناسی  سانه خود را در ارتباط با موضوع جامعهنظرات کارشنا

مقیاس گیري  پرسشنامه از منابع ادبی و تجارب اشخاص تهیه شده بود. نسخه نهایی از چهارده سوال جهت اندازه

بسته بودند. سواالت باز  جنسی تشکیل شده بود. پرسشنامه پنج بخش داشت که هر کدام حاوي سواالت باز و

نمایه ، ها اطالعات مرتبط طراحی شده بودند. بخشآوري  جهت کمک به محققین در راستاي جمع

، کیفی روابط اجتماعی و جنسیهاي  مشخصه، رویدادهاي مهم جهت دیوتیزم، گرایش جنسی شناسی، جمعیت

شده از بندي  طبقههاي  ح کرده بود. دادهاولویت معلولیت شخصی و نگرانی به وجود آمده توسط دیوتیز را تشری

طریق فراوانی مطلق و یا نسبی تفکیک شدند. متغیرهاي متوالی در زمان مناسب از نظر میانگین و انحراف معیار 

  تجزیه و تحلیل شدند. spssآماري توسط نرم افزارهاي  محاسبه شدند. تمامی تحلیل

  آمار -3

به ها  آن پاسخ ندادند بنابراین لزوما تعدادها  به کل پرسشنامه نکنندگا باید خاطرنشان کرد که همه شرکت

رسد. تمام افرادي که در تحقیق نهایی شرکت کردند خود را متجاوز مرد معرفی کردند. بر  نمی صد درصد

 عنوان بهدگرجنسگرا معرفی کردند. برخی  عنوان بهاساس تحلیل اکثریت قریب به اتفاق خود را 

وجنسگرا و برخی نیز گرایش جنسی خود را توصیف نکردند. جالب این که بخش همجنسگرا و برخی د

خاطرات مربوط به فعالیت جنسی خود را به یاد آوردند. به طور مشخص  کنندگان اعظمی از شرکت

در دیدن فرد معلول و تحریک شدن ها  آن اولین رابطه جنسی: کردند تأییدموارد زیر را  کنندگان شرکت

دوستان و آشنایان ندارد. ، فت سالگی اتفاق افتاده است. هیچ شخص معلولی در خانوادهدر سن شش یا ه

یک فرزند مورد محبت  عنوان بهشروع رابطه جنسی با معلولین بین شش تا چهارده سالگی بود. 

  اند. خود قرار گرفتههاي  خانواده
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کردند که مقاربت  تأییدافراد  اگرچه نیمی از افراد بیشتر از دوازده رابطه جنسی نداشتند ولی اکثر

این مبین ویژگی رفتار پارافیلیک خاص شناخته شده بود. ویژگی دیگر که  جنسی با افراد غیرمعلول داشتند

پذیرد. به طور کلی برخی از تجاوز به  می این رفتار احساس ناراحتی که در یک شرایط خاص صورت

افراد در رابطه جنسی با شخص غیرمعلول هیچ گونه معلولین احساس ناراحتی داشتند. کمتر از نیمی از 

در مقابل برخی از مردان احساس ناراحتی خود را گزارش کرده ، احساس ناراحتی تجربه نکرده بودند

  اند. بودند. بخش اعظمی از افراد اعالم کرده بودند که هیچ گونه رابطه جنسی با فرد معلول ذهنی نداشته

شده حاکی است تعدادي از افراد عالقمند ایجاد رابطه با آوري  ه جمعآمارهاي مهمی که در این رابط

رابطه جنسی با افراد معلول به خاطر عمل جراحی یا پروتز و تعدادي مند  برخی عالقه، افراد نقص عضو

شود. در نقطه مقابل برخی از نوع روش و رفتاري که معلولین داشتند به  می معلولین عصا به دست را شامل

مردانی که از این طریق وارد رابطه شدند در مقایسه با افراد دیگر از ویژگی  اند. جنسی تن دادهرابطه 

کردند که با شخص غیرمعلول رابطه جنسی  تأکیدخاصی بر خوردار هستند. اکثر قریب به اتفاق افراد 

صرفاً رابطه جنسی  تعدادي هرگز اند. برخی یک رابطه جنسی پایدار با شخص معلول برقرار کرده اند. داشته

این که تعداد کمتري از این افراد اقرار کردند که در طول مقاربت جنسی تر  جالب اند. با فرد معلول نداشته

  اند. و چه غیرمعلول احساس ناراحتی کرده چه با افراد معلول

  نتیجه

 اند سی با معلولین داشتهما در این پژوهش این بود که اکثر افرادي که رابطه جنهاي  یافتهترین  یکی از جالب

در این ( هستند. این افراد بدون وجود یک شی پارافیلیک) روانی( دچار یک نوع رفتار پارافیلیک) دیوتیزها(

. این افراد را به خاطر عدم برقراري رابطه کنند مین تحریک نشده و رابطه جنسی برقرار) جا شخص معلول

قرار دادیم. این یک ) روانی ها( در زمره افراد پارافیلیا DSMجنسی با افراد غیرمعلول را بر اساس معیار 

درصد از افراد با افراد غیرمعلول رابطه جنسی برقرار  8/71استدالل منطقی است که اعالم کنیم که به میزان 

اگرچه هفتادویک نفر از نودویک نفر گروه اول احساس ناراحتی خود را به خاطر عدم رضایت  اند. کرده

گیریم که این افراد ترجیحا توسط افراد معلول  می ابطه جنسی با افراد غیرمعلول اعالم کردند. نتیجهخود از ر

  دچار رفتار پارافیلیک هستند. کردند می اگرچه بعضی از افرادي که احساس ناراحتیاند  جذب شده

DSM-IV-TR  یل جنسی شدید م کننده یک عامل تشدیدکننده جنسی و تحریک عنوان بهپارافیلیا را

 اذیت و آزار خود و شریک جنسی و اذیت فرزندان، کند که باعث رفتارهاي غیرانسانی می تعریف
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افتد. براي بعضی از افراد عامل پارافیلیا جهت  می شود که در یک دوره حداقل شش ماهه اتفاق می

 یک دوره خاص تحریک شدن و ایجاد رابطه جنسی ضروري است. در موارد دیگر عامل پارافیلیا تنها در

وجود دارد و در مواقع دیگر این افراد بدون وجود عامل پارافیلیا تحریک شده و ) در دوره فشار و استرس(

کردند که اختالف بین اختالل ذهنی با عالقه جنسی  تأکیدبعضی از محققین  .کنند می رابطه جنسی برقرار

ه این باور وجود داشت که افراد پارافیلیا به به نوع و شکل رابطه جنسی نه شدت آن بستگی دارد. در گذشت

و ها  و درست در شروع روابط اجتماعی خود در رابطه جنسی واکنشاند  خودي خود مشکلی نداشته

  شود. می شروعها  آن مشکالت روانی

DSM-5 است. اکثر افراد با ) روانی( یک تعریف خاص ارائه کرده که پارافیلیا یک اختالل پارافیلیک

بر اساس این تعریف اختالل پارافیلیا . نسی لزوما داراي معلولیت ذهنی با اختالل پارافیلیک نیستندعالقه ج

شود. یک پارافیلیا به تنهایی  می یک نوع واکنش روانی است که سبب آسیب رساندن به خود و دیگران

 رت خود به خودشود و در نتیجه سبب اختالل درمانی در افراد به صو نمی باعث ایجاد اختالل روانی

شود. اگرچه هدف ما از این پژوهش بررسی کیفیت و شدت رابطه جنسی نیست ولی بر اساس آمار به  نمی

دهند. اگرچه رابطه جنسی  می پارافیلیا را بر داشتن رابطه جنسی قراردادي ترجیح، دست آمده از دیوتیزها

 گیرند. مجموعه دوم شامل افرادي می ارولی به هر حال در گروه اولویت پارافیلیا قراند  مرسوم داشته

هایی  بلکه به واسطه رفتارها و واکنش، کردند مین شود که به خودي خود به افراد معلول گرایش پیدا می

و تحریک جنسی  تشویق شوق و اشتیاق جهت رابطه جنسی، که یک فرد معلول دارد از قبیل سازگاري

رساند که یک رابطه جنسی تنها با یک  می ز ما را به این باورشوند و این ویژگی متمای می وارد رابطه جنسی

توانند یک  می فرد معلول صورت نگرفته و رفتار پارافیلیک تنها اثر نداشته است. مضافا این که این افراد

رابطه طوالنی و بدون هیچ گونه سختی و ناراحتی چه با افراد معلول و چه غیرمعلول داشته باشند. بر طبق 

جنسی غیرمعمول را با چیزي صرفاً اهد این افراد مرز بین یک اختالل پارافیلیک جنسی تا اولویت این شو

  .کنند می که در عرف به نام رابطه جنسی مرسوم است را مشخص

شرایط زندگی ، پژوهش اینترنتی به واسطه عدم وجود نظارت بر محیط، تحقیقاتی دیگرهاي  مانند روش

اشتباه و شرایط غیرطبیعی حاکم بر کل افراد مورد انتقاد قرار هاي  به واکنشي پذیر و آسیب کنندگان شرکت

در مقایسه با متدهاي ها  ولی با توجه به ثبات یافته، رسد می گرفت. اگرچه بعضی از این انتقادات منصفانه به نظر

ر که بعضی از تکراري مشکل دیگري بود به این خاطهاي  پاسخ، اساس بودند بی سنتی بعضی از انتقادات
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اینترنتی  توسط افراد ناشناس تکمیل شده بودند. یادآوري این نکته حائز اهمیت است که پژوهشها  پرسشنامه

از آن جایی که باعث برقراري ارتباط با جمعیت ، نسبت به کارهاي پژوهشی دیگر یک تفاوت اساسی دارد

 نادر بتوان اطالعات کسب کرد.سبتاً نشود تا براي یک موضوع  می وسیعی از افراد در سرتاسر دنیا

به گروه یاهو شامل  کنندگان آن است که اطالعات ارسالی شرکت نتیجه احتمالی ما از این پژوهش

ما شرکت  معلولیت در پژوهشهاي  شود و این احتمال نیز وجود دارد که تمام گونه نمی کل افراد دیوتیز

ا یک جمعیت وسیعی را دربرگرفته است. باید خاطرنشان م نکرده اگرچه ما بر این باور هستیم که پژوهش

کرد که بسیاري از روابط نامعمول جنسی قابل بیان نیستند. همچنین باید اذعان کرد که بعضی سواالت 

روابط جنسی افراد دیوتیزم کافی نیستند. به هر حال طبق متد جدید باید جوانب هاي  براي بررسی ویژگی

و به صورت آگاهانه اطالعات به دست آمده را مورد تحلیل و تفسیر قرار داد و در احتیاط را در نظر گرفته 

  است. نهایت طرح پرسشنامه غیراستاندارد شاهدي دیگر بر وجود ایراد بر این پژوهش

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 ت گردیده است.مقاله تماماً رعای

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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