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Abstract 
The present study seeks to review three decades of premarital relationship research 
focusing on Western sources. This research has studied about 200 internal and mostly 
external sources by content analysis method and 74 sources have been used in various 
screenings. Given the early formation of premarital relationships in the West, this study 
examines the stages of its evolution in the West. Has examined the formation factors and 
the consequences of these relationships. Self-control has introduced the effective factors, 
results and programs. The final finding indicates that premarital relationships in the West 
have gone through the stages of open relationships, safe relationships and self-indulgence, 
and today self-restraint in premarital relationships has been introduced as a healthy and 
100% safe method. This method has many physical, psychological, family and socio-
cultural benefits, and its programs are widely taught. The word "abstinence" in sexual 
matters in Latin sources is equivalent to "chastity" in religious sources, which is 
emphasized in the Qur'an and hadiths. Based on the findings of psychology in line with 
Islamic teachings, self-control and chastity education is recommended. Finally, in line with 
Islamic strategy, it is recommended to promote easy marriage and sexual restraint in
regulating sexual behaviors. 
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چکیده
روابط پیش از ازدواج با تمرکز بر منابع غربی است. این پژوهش با   پژوهش حاضر درصدد مرور سه دهه تحقیقات

قرار داده است. در  موردمطالعهمنبع (کمتر داخلی و بیشتر خارجی) را  ۲۰۰روش تحلیل محتوا، حدود 
گیری و پیامدهای  شده است. در این پژوهش مراحل، عوامل شکل مورداستفادهمنبع  ۷۴های متعدد، از  غربالگری

داری، عوامل مؤثر، نتایج و  روابط پیش از ازدواج در غرب، بررسی شده است. در پژوهش پیش رو نیز خویشتن
های نهایی حکایت از آن دارد روابط پیش از ازدواج در غرب، مراحل روابط  های آن معرفی شده است. یافته برنامه

ای سالم و کامًال  داری در روابط پیش از ازدواج، شیوه ی را طی کرده و امروزه خویشتنمهارگراد، روابط ایمن و خودآز
مطمئن معرفی شده است. این شیوه، فواید جسمانی، روانی، خانوادگی و فرهنگی ـ اجتماعی فراوانی به دنبال داشته 

در امور جنسی، » Abstinence«ت. در منابع التین، واژه گسترده، در حال آموزش اس صورت بههای آن  و برنامه
کید قرآن است. » عفت«معادل واژه  های  شناسی همسو با آموزه های روان یافته بر اساسدر منابع دینی بوده و مورد تأ

و  داری و عفاف توصیه شده که درنهایت، همسو با راهبرد اسالم به ترویج ازدواج آسان اسالمی، به آموزش خویشتن
 شود. داری جنسی در تنظیم رفتارهای جنسی توصیه می خویشتن
، عفاف.داری خویشتنروابط پیش از ازدواج، : کلیدواژه
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مقدمه
یری این فرهنگ ناپذ باوجودهای اخیر است.  از ازدواج و علل و پیامدهای آن، مسئله درخور توجه سال رابطه پیش

)، ۱۳۸۴گلزاری، دار فرهنگ دینی ( جنس در ایران با پیشینه ریشه ا ناهمیرفتنی بودن دوستی بنپذبا توجه به پدیده و 
آموز  دانش ٨٠٠٠در بررسی حدود  .ها حکایت از گسترش نامحسوس این روابط در قشر جوان و نوجوان دارد یافته

درصد از پاسخگویان ضمن  ٧٠تا  ٣٠های دانشجویی شهر تهران،  دختر ساکن در خوابگاه ١٣٠٠شهرهای گوناگون و 
های اخیر، آمارهای باالتری  برخی یافتهنیز قرار عاشقانه داشتند که البته  ها آنجنس، با  اظهار به ارتباط صمیمی با ناهم

کنندگان، تجربه ارتباط با  درصد از شرکت ۳/۷۲دهد  ) نشان می۱۳۸۹و اصغری ( لو رجباند. پژوهش  نیز گزارش داده
) ١٣٩٤( گلزاريو  مرادیانی، زارعیهستند.   دارای تجربه دوستی ها آندرصد از  ۱/۲۶جنس را داشتند که  ناهم

بااند. منظور از رابطه را تجربه کردهجنس  کنندگان در پژوهش، رابطه دوستانه با ناهم درصد از شرکت ٥٥دریافتند 
درمعمولیآشنایییاوهمکاریهمکالسی،ارتباط در حدقانونی، شرعی،  عقدنامزدی،ازخارج  ارتباطجنس، ناهم

ارتباطخانواده باشد کهچشمازدور،معموالً وصمیمانهی،عاطفاست که موردنظرای رابطه، آندرواقعفامیل بوده و 
بیشتر روابط پیش از ازدواج در فرهنگ غرب،  هرچند). ١٣٩١(رفاهی، شود  میشاملراجنسیارتباطتایرحضوریغ

، )۲۰۱۱، ٤و یوکر ٣رگنروس؛ ۲۰۰۹و همکاران،  ٢وانگ؛ ٢٠٠٥و همکاران،  ١(رکتور شود به روابط جنسی اطالق می
معاشرت بدون مسئولیت ازدواج، افزایش منزلت هایی مانند تفریح و سرگرمی، همراهی و  اما این روابط نیز با انگیزه

 )١٣٨٤پذیرد. (گلزاری،  پذیری، تجربه جنسی، صمیمت، تعیین و انتخاب همسر صورت می اجتماعی، جامعه

در آغاز، این روابط امری زشت و مذموم تلقی  ای ندارد. روابط پیش از ازدواج در فرهنگ غرب، چندان پیشینه
با گذشت زمان، تا جایی تغییرات نگرشی و فرهنگی  )، اما٢٠٠٣، ٧و جانکس ٦هاردینگ؛ ٢٠٠١، ٥(کب شد می

). امروزه در غرب، ۲۰۰۹، ٨الهگ( گردید چشمگیری رخ داد که روابط پیش از ازدواج، مقبول و طبیعی، قلمداد 
ض ناشی های داخلی و خارجی فراوانی در مورد روابط پیش از ازدواج، مراحل و سیر تحول، عوامل و عوار پژوهش

رکتور و ؛ ٢٠٠٤همکاران، هلر والف، ب؛ ٢٠٠٣(رکتور و همکاران،  از آن و خودمهارگری جنسی انجام شده است

.................................................................................................................................................................
1. Rector. 

2. Wang. 

3. Regnerus. 

4. Uecker.

5. Cobb. 

6. Harding. 

7. Jencks. 

8. Elhage. 



اسالمی) هاي روابط پیش از ازدواج (همراه با تأمالت مرور سه دهه پژوهش

125

، ٣و باسل ٢بس ؛٢٠١٣و همکاران،  ١میدلتون؛ ۲۰۱۱، رگنروس و یوکر؛ ۲۰۰۹وانگ و همکاران، ؛ ٢٠٠٥همکاران، 
آزاد ارمکی و همکاران، ؛ ۱۳۹۰؛ زارعی، ۱۳۸۹لو و اصغری،  رجبیعقوب  ؛١٣٨٤گلزاری،  ؛۲۰۱۳، ٣باسل
؛ بنابراین، )١٣٩٤؛ زارعی و همکاران، ١٣٩١؛ حامدی و همکاران، ١٣٩١خوانی و فتحی، ؛ ١٣٩١؛ موسوی، ١٣٩٠
ان عنو ویژه در غرب ـ به ها به ها و یافته بندی موضوع، با توجه به اهمیت آن ضرورت دارد؛ زیرا بررسی پژوهش طبقه

ریزان، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و خانواده و جوانان را دارد تا  برنامه  ـ توانایی یاری پیشگامان روابط پیش از ازدواج 
های روابط پیش از  رو، پژوهش حاضر درصدد مرور پژوهش درستی با این پدیده نوظهور، رویارو شوند؛ ازاین به

اند از: مراحل تحول روابط  کند به هفت پرسش پاسخ دهد که عبارت میازدواج با تمرکز بر منابع غربی است و تالش 
گیری روابط پیش از ازدواج چیست؟ پیامدهای روابط پیش از  پیش از ازدواج در غرب چگونه است؟ عوامل شکل

جنسی  داری خویشتنجنسی مؤثر است؟ نتایج و پیامدهای  داری خویشتنازدواج کدام است؟ چه عواملی بر 
کدام است؟ دیدگاه اسالم درباره مسائل جنسی چیست؟ داری خویشتنهای  نامهچیست؟ بر

روش
نظران، نوعی از  در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا به اعتقاد بیشتر صاحب

شود و متن  فاده میای از متون است های معین در یک متن و یا مجموعه روش پژوهش است که برای بیان مفاهیم یا واژه
هایی از یک کتاب، نوشته، مقاله یا اسناد تاریخی باشد. پژوهشگر با استفاده از  تواند شامل کتاب، فصل یا فصل می

های موجود در متن، نویسنده آن،  ها و یا مفاهیم را تحلیل کرده و درباره پیام تحلیل محتوا، وجود مفهوم و ارتباط بین واژه
دیگر، تحلیل  عبارت )؛ به١٣٨٧کند (ضیغمی و همکاران،  گیری می و دوره زمانی اثر، نتیجهمخاطب و حتی فرهنگ 

ها، مضامین، عبارات و جمالت خاصی از درون یک  محتوا روشی است که برای بررسی و تبیین کلمات، مفاهیم، واژه
تحلیل محتوای کیفی، واحد تحلیل ). اولین مرحله ١٩٨٢، ٤گیرد (برگر قرار می مورداستفادهای متون  متن یا مجموعه

های  داخلی و بیشتر خارجی) مطالعه و در غربالگری منبع (کمتر ٢٠٠حدود ). در این پژوهش، ٢٠٠٧، ٥است (ریدر
منبع نیز استفاده شده که پس از تحلیل منابع، نتایج استخراج گردیده است. ٧٤متعدد 

مراحل تحول روابط پیش از ازدواج در غرب
، مرحله ها آندهد در غرب، چهار مرحله برای روابط پیش از ازدواج وجود دارد که اولین از  ان میها نش پژوهش
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در چارچوب  جنس ناهمپیش از دهه اول قرن بیستم، روابط با پایبندی به حدود و مرزهای اخالقی ـ مذهبی است. 
کردند و والدین در  صحبت می باهمه گرفت. دختر و پسر برای ازدواج، همدیگر را دیده و چند جلس ازدواج شکل می

گرفت و اولین ارتباط در  فرهنگ و سنت شکل می بر اساسروابط  ).٢٠٠١نقشی پررنگ داشتند (کب،  ها آنازدواج 
باره معتقدند در  یندرا )٢٠٠٣هاردینگ و جانکس (). ۲۰۱۱، رگنروس و یوکرپذیرفت ( چارچوب ازدواج صورت می

 یکاییان به زشتی و مذموم بودن رابطه پیش از ازدواج، معتقد بودند. درصد آمر ٧٥بیش از  ١٩٦٩سال 

تغییر فاحشی کرد  ها آننگرش  ، مرحله دوم روابط پیش از ازدواج در غرب شکل گرفت و۱۹۷۰از سال 
الگوهای یی قوت گرفت و تا جاگیرانه نسبت به روابط پیش از ازدواج  نگرش سهل ).٢٠٠٣(هاردینگ و جانکس، 

درصد از مردم آمریکا معتقد به زشتی و  ٣٣تنها  ١٩٨٠) که در دهه ٢٠١٣و همکاران،  ١تغییر یافت (الیاسارتباطی 
تنها بد  با گذشت زمان، روابط پیش از ازدواج در فرهنگ غرب نهمذموم بودن رابطه جنسی پیش از ازدواج بودند. 

بسیاری از روابط جنسی پیش از ازدواج ابتدا ). ۲۰۰۹الهگ، ( گردید و طبیعی نیز قلمداد  قبول قابلارزیابی نشد که 
 ٢هسوو  وانگ) و ۲۰۱۱( یوکرو  رگنروسرفته به روابط جنسی کشیده شد.  با انگیزه دوستی شروع و رفته

افتد که دوستی را بر  جنسی اتفاق می گونه روابط، تصادفی نیست، بلکه معموًال با دوستان ناهم ینادریافتند رخداد 
) نشان داد در روابط عاشقانه ۲۰۱۰، ٣های (مؤسسه رشد جوان یافتهیی بنا گذاشته بودند. و آشناو صمیمیت  آرامش

تواند  ویژه برای دختران، می افتد و کشیده شدن به روابط جنسی به گذاری عاطفی اتفاق می پیش از ازدواج، سرمایه
های گوناگون  زا تبدیل شده و آسیب معیوب و آسیب تواند به یک چرخه راهی برای جستجوی عشق باشد و این امر می

های جسمی، روانی، خانوادگی و  نتایج آزادی جنسی و روابط آزاد پیش از ازدواج، منجر به آسیب .در پی داشته باشد
وانگ و ؛ ٢٠٠٥رکتور و همکاران، ؛ ٢٠٠٤همکاران، وهلرالف، ب؛  ٢٠٠٣(رکتور و همکاران، اجتماعی شد. 

بس و باسل) ؛٢٠١٣میدلتون و همکاران، ؛ ۲۰۱۱، رگنروس و یوکر؛ ۲۰۰۹همکاران، 

با مشاهده عوارض گوناگون این روابط در غرب، مرحله سوم سیر روابط پیش از ازدواج در غرب شکل گرفت و 
آموزش روابط جنسی سالم بیش از سه برنامه آموزش روابط ایمن پیش از ازدواج وارد دستور کار شد که در پی آن، 

وجود، تعدادی از  ینباامتحده به کار گرفته شد و در بیشتر مدارس سراسر کشور آموزش داده شد؛ اما  یاالتاهه در د
های ارتباط جنسی ایمن  آموزش شیوه اگرچه). ۲۰۰۹الهگ، ( طور چشمگیری افزایش یافت های مقاربتی به بیماری

شناختی، خانوادگی و اجتماعی روابط پیش وارض روانهای بهداشتی مفید بود، اما نتوانست ع تا حدی برای مراقبت
 )۲۰۱۲و همکاران،  ٤از ازدواج را از بین ببرد. (اپونته
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مطرح شد.  ١)AUMجنسی تا زمان ازدواج ( داری خویشتندر مرحله چهارم، برنامه جدیدی تحت عنوان 
). ۲۰۱۲خطر و مطمئن معرفی شد (اپونته و همکاران،  درصد بی ۱۰۰جنسی تنها روش پیشگیری  داری خویشتن

دهد تنها  های الزم در مدارس لوئیزیانای مرکزی، نشان می بازداری جنسی و ارائه مهارت ساله پنجهای  نتایج آموزش
و  ٢جنسی است (یو داری ویشتنخبارداری،  ازجملههای روابط پیش از ازدواج و  راه مطمئن جلوگیری از آسیب

جنسی  داری خویشتنای از آموزش  استقبال گستردهمتحده  یاالتاهای  ). با ارائه این برنامه، خانواده۲۰۰۴همکاران، 
کم  درصد والدین، خواهان آموزش نوجوانان برای امتناع از روابط جنسی، دست ٩٠پیش از ازدواج، داشتند. بیش از 

درصد والدین خواهان آموزش جدی نوجوانان در خودداری از روابط جنسی تا  ٨٤ند. حدود تا پایان دبیرستان هست
جنسی  داری خویشتنهای آموزشی  درصد نوجوانان نیز خواهان شرکت در دوره ٩٠زمان ازدواج هستند. بیش از 

جنسی تا پیش از  یدار خویشتنبرنامه ). بنابراین، ٢٠٠٥کم تا پایان دبیرستان هستند (رکتور و همکاران،  دست
). ۲۰۰۹به اجرا در آمد (الهگ، کارولینای شمالی ویژه ایالت  متحده، به یاالتادر مدارس مختلف  )AUMازدواج (

دارند. این جنسی  داری خویشتننوجوانان در دنیای سراسر فرهنگ جنسی، نیاز به برنامه این برنامه معتقد است 
» سکس یک هدف دارد و بهترین راه ارضای آن ازدواج است«د و شعارهای کن برنامه قطع کامل روابط را پیشنهاد می

را  »شوند؛ اگر صبر کنند ارزشمند می ها آن«و » های جنسی را دارند نوجوانان توانایی به تعویق انداختن فعالیت«و 
نتایج این برنامه نشان داد فعالیت جنسی دانش آموزان دبیرستانی در سراسر کشور، ). ۲۰۰۹(الهگ، کند  ترویج می

 کاهش یافته است.  ٢٠٠٧درصد در سال  ٨/٤٧به  ١٩٩١درصد در سال  ١/٥٤از 

درصد فعالیت جنسی دانش آموزان دبیرستانی که شرکای جنسی متعددی دارند، کاهش یافته  ٢٠چنین،  هم
داری جنسی تا  پژوهش انجام شده بر کارآمدی آموزش خویشتن ٢١پژوهش از  ١٦نتایج ). ۲۰۰۹(الهگ، است 

توجه مانند تأخیر در شروع روابط جنسی و کاهش میزان فعالیت  دهد آثار مثبت و قابل پیش از ازدواج، نشان می
 ٥٠دهد  میچنین مطالعه انجام شده توسط مجله آمریکایی رفتار سالمت، نشان  جنسی زودرس به دنبال دارد. هم

اند،  جنسی تا زمان ازدواج شرکت کرده داری خویشتنهای آموزشی  درصد از فعالیت جنسی نوجوانانی که در برنامه
دهد از مجموع  نشان می ٢٠٠٩داری جنسی در آوریل  کم شده است. گزارش نشریافته انجمن ملی آموزش خویشتن

مطالعه،  ٢٦طالعه، کاهش در رابطه جنسی نوجوان و م ١٤های آموزشی کنترل محور،  مطالعه بررسی برنامه ٤٠
تغییر رفتار  کننده بینی یشپدهد که این امر  تغییرات مثبت در نگرش به تعویق انداختن فعالیت جنسی را نشان می

فعالیت جنسی دانش دهد  نشان می وپرورش آموزشتوسط  آمده عمل بهنتیجه پژوهش خواهد بود. از سوی دیگر، 
کاهش یافته و این  ٢٠٠٧درصد در سال  ٤٧.٨به  ١٩٩١درصد در سال  ٥٤.١تانی در سراسر کشور از آموزان دبیرس

ین، همراه است جن سقطمیزان بارداری نوجوانان و نرخ  توجه قابلبا کاهش  شدت بهکاهش فعالیت جنسی نوجوانان، 
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ارگری جنسی مورد تأیید ) و دیگر فواید جسمی و روانی و خانوادگی و اجتماعی این خودمه۲۰۰۹الهگ، (
؛ ۲۰۱۱و  ۲۰۰۹، ٢و ریس ١؛ سابیا۲۰۰۹الهگ، ؛ ٢٠٠٥رکتور و همکاران، های فراوانی قرار گرفت. ( پژوهش
)۲۰۰۹الهگ، 

شوند:  تقسیم می دودستههای آموزش جنسی به  المللی، اغلب برنامه امروزه در مجامع غربی و نهادهای بین
که افزون بر آموزش  ٤های آموزش جامع جنسی و برنامه ٣ن ازدواجداری جنسی تا زما های خویشتن برنامه

داری مطرح  شود. اشکالی که طرفداران برنامه خویشتن داری، روابط جنسی ایمن نیز آموزش داده می خویشتن
کنند این است که برنامه جامع جنسی با آموزش پیشگیری از روابط جنسی عمًال منجر به رفتارهای جنسی در بین  می
از  ها آنیل پیشگیری، وساکنند استفاده از  ها نوجوانان تصور می شود و از طرفی، در این برنامه وانان و نوجوانان میج

های روانی،  که آسیب های پزشکی است. افزون این برخالف واقعیت ها آندارد، اما باید گفت تصور  خطر مصون می
وجود، وجه مشترک  ینباا). ۱۳۹۸، و چراغیان دهد (زارعی میخانوادگی، اجتماعی و معنوی، روابط آزاد را کاهش ن

کید دارد.  هر دو برنامه، بر مزیت خویشتن داری جنسی در بین نوجوان و جوانان تأ

گیري روابط پیش از ازدواج عوامل شکل
های پیش از ازدواج، عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلفی ذکر کرده که  های پژوهشی برای معاشرت یافته
اند از:  عبارت

های  نشان داد صالحیت ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۴نوجوان آمریکای مرکزی از سال  ۶۹۰۲مطالعه بر  عوامل فردی:
). برخی عوامل فردی ۲۰۱۰و همکاران،  ٥یرزرفتارهای جنسی نوجوانان دارد (گوت نوعمهم در   شخصی، نقشی

؛ رایت و همکاران، ٢٠٠٩و همکاران؛  ٦های شخصیتی ناکارآمد و ضعف کارآمدی (وانگ د از: ویژگیان عبارت
؛ ٢٠٠٩؛ وانگ و همکاران، ٢٠١٣؛ میدلتون و همکاران، ٢٠٠٥های شخصیتی (رکتور و همکاران،  )؛ آسیب٢٠١٣
)؛ هوش هیجانی پایین ٢٠٠٩گیری (وانگ و همکاران،  ده و تصمیم)؛ ضعف ارا٢٠٠٤همکاران، وهلر

)، اختالالت جنسی (ساهی و ٢٠١٣و همکاران،  ٧های روانی (رایت )؛ آسیب١٣٩٠(خوانساری و سلیمانی،

.................................................................................................................................................................
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؛ رایت و ٢٠١٢)، رفتارهای پرخطر مانند مصرف مشروبات الکلی و سیگار (چیاو و همکاران، ۲۰۱۳همکاران، 
و  ٣های جنسی. (بدی ) ناآگاهی از آسیب٢٠١٣، بس و باسل؛ ۲۰۱۱، ٢و فایمی ١والدپو؛ ا٢٠١٣همکاران، 
 )٢٠١٣؛ ساهی و همکاران، ٢٠١٢؛ سوث و همکاران، ٢٠٠٨همکاران، 

) دریافتند عوامل خانوادگی در نوع ۲۰۱۱( فایمیو  اوالدپو) و ۲۰۱۰و همکاران ( گوتیرز عوامل خانوادگی:
های خانوادگی (بوگارات و  از: آسیب اند عبارترفتارهای جنسی نوجوانان تأثیرگذار است که برخی از این عوامل 

؛ ساهی و همکاران، ۲۰۰۸یردوستانه والدین با نوجوانان و جوانان (بدی و همکاران، غارتباطات ، )۲۰۰۷همکاران، 
والدین به روابط انگارانه سهل)، نگرش ٢٠١٢مکاران، و ه ٤ـ دختر (کریچتون عاطفی ضعیف مادر )؛ ارتباط ۲۰۱۳

 )٢٠٠٦و ترنتون،  ٥پیش از ازدواج و طالق. (سنینگام

های پیش از ازدواج داشته و بر  گیری معاشرت این عوامل نیز نقشی مهم در شکل عوامل فرهنگی ـ اجتماعی:
اند از: باور و پایبندی ضعیف به مذهب و  عبارت ها آنانان تأثیرگذارند که برخی از رفتارهای جنسی جوانان و نوجو

های  ؛ نگرش)٢٠١١و همکاران،  ٩کاگیمو ؛۲۰۰۸، ٨و کاواهارا ٧؛ کافی۲۰۰۷و همکاران،  ٦ها (بوگارات ارزش
همکاران،  و ١١ترای ؛۲۰۱۲و همکاران،  ١٠چیاو؛ ۲۰۱۱و گرایش به فرهنگ غربی (اوالدپو و فایمی، لیبرالیسمی 

؛ ۲۰۰۷، ١٣و ازه ١٢عنوان پیشایندهای قوی روابط جنسی (کبیرو جنس به عاطفی و عاشقانه با ناهم )؛ روابط٢٠١٣
)؛ بیکاری ۲۰۱۰)؛ پوشش نامناسب بانوان (مؤسسه رشد جوانان، ۲۰۱۱؛ اوالدپو و فایمی، ۲۰۰۶وانگ و هسو، 

ساهی و ؛ ٢٠١٢ ؛ سوث و همکاران،۲۰۰۸و همکاران،  )، آموزش نامناسب (بدی۲۰۱۳و همکاران،  ١٤(میر
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)؛ ۲۰۱۳و همکاران،  دیدگی جنسی (ساهی )؛ بزه٢٠١٠گوتیرز و همکاران، )؛ گروه همساالن (۲۰۱۳همکاران، 
ها روابط جنسی  ) اذعان دارند در رسانه۲۰۰۰ ١چاپین،؛ ۲۰۱۱ها و نهادهای اجتماعی (اوالدپو و فایمی،  رسانه

شود که مخاطب را به  فرا ازدواج، بدون کنترل، لذت بخش، طبیعی و امری شخصی تبلیغ می صورت بهعاشقانه 
 )۲۰۱۳و همکاران ( میر) و ۲۰۱۳و همکاران ( ساهی) و ۲۰۱۱( یوکرو  رگنروس دهد. سمت آن سوق می

 ها آنهای جنسی ، خواسته یا ناخواسته تأثیر فراوانی بر رفتار٢نگاری معتقدند دسترسی جوانان و نوجوانان به هرزه
ویژه ماهواره و سینما، نقشی مهم در تعامالت جنسی و روابط با  ها به ) دریافتند رسانه۱۳۸۹( اصغريو  رجبلودارد. 
 جنس دارند.  ناهم

پیامدهاي روابط پیش از ازدواج
ازدواج های پیش از  شناختی، خانوادگی و اجتماعی مختلفی برای معاشرت ها پیامدهای جسمانی، روان پژوهش
اند. ذکر کرده

یر مادران، استفاده از مشروبات وم مرگین، جن سقطبیمارهای مقاربتی، ایدز، بارداری ناخواسته، جسمانی: 
). ٢٠١٣میدلتون و همکاران، ؛ ۲۰۰۹؛ الهگ، ۲۰۱۳الکلی از پیامدهای این ارتباط است (بس و باسل، 

مطالعه ایدز) است.  های روابط جنسی (مثل ی از آسیبداری جنسی تا زمان ازدواج، بهترین راه پیشگیر خویشتن
کم  متحده، دست یاالتاسال) در ١٩تا  ١٤دهد از هر چهار زن جوان ( نشان می ٢٠٠٨یافته در مارس سال انتشار

سازمان ملی توسعه خانواده، اعالم کرده زنانی  ).۲۰۰۹(الهگ،  های مقاربتی شایع، مبتال هستند یک نفر به بیماری
، اند سالگی منتظر مانده ٢٠اند، نسبت به زنانی که تا  سال فعالیت جنسی داشته١٤یا  ١٣جنسی بین سنین  ظرازنکه 

در  توجه قابلاستفاده از کاندوم، به میزان  ١٩٩٠از اوایل ). ۲۰۰۹(الهگ،  اند بیش از سه بارداری ناخواسته داشته
(الهگ، طور چشمگیری افزایش یافته  های مقاربتی به یوجود، تعدادی از بیمار ینباانوجوانان افزایش یافته که 

میدلتون و همکاران، (عوارض رابطه جنسی پیش از ازدواج است  ازجملههای جنسی  ) و همچنان عفونت۲۰۰۹
های زخم تناسلی و ایدز از طریق مناطقی از پوست آلت تناسلی زن و مرد که تحت پوشش ؛ زیرا بیماری)٢٠١٣

یس را کاهشسفلتناسلی و  خال تبکند و استفاده دائمی از کاندوم فقط خطر ابتال به  میکاندوم نیست، سرایت 
 )۲۰۰۹(الهگ،  دهد. می

شناختی گوناگونی  وارد شدن در روابط جنسی پیش از ازدواج، فرد را گرفتار عوارض روانشناختی:  روان
یوکر و (اضطراب  ؛)١٣٧، ص٢٠١١رگنروس، یوکر و (احساس گناه اند از:  عبارت ها آنکند که برخی از  می
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؛ ٢٣٧-٢٣٣، ص١٩٨٠کانتنر، وزلینكافسردگی ( ؛)١١٧، ص١٣٨٤؛ گلزاری، ١٣٧، ص٢٠١١رگنروس، 
؛ میدلتون و ٢٠٠٥های شخصیتی (رکتور و همکاران،  آسیب؛ )۲۰۰۹الهگ، ؛ ٢٠٠٣رکتور و همکاران، 

(مؤسسه رشد جوان، ضعف تحصیلی )؛ ٢٠٠٤همکاران، وهلر؛ ۲۰۰۹وانگ و همکاران، ؛ ٢٠١٣همکاران، 
 )؛۲۰۱۲آپونته و همکاران، ؛ ٢٣٧-٢٣٣، ص١٩٨٠کانتنر، وزلینكاعتمادی ( و بی سوءظن )؛٢٠١٠
هدر رفتن نیرو، وقت و نوآوری جوانان، کاهش حرمت )؛ ۲۰۰۳شادی و افزایش استرس فردی (کلسون،  کاهش
)؛ پشیمانی؛ نفرت از خود؛ ١٣٧، ص٢٠١١رگنروس، یوکر و (ی و حقیر شمردن خود ارزش کماحساس  خود،

ازحد  یشب؛ احساس استفاده شدن توسط دیگری؛ ناراحتی و نگرانی نفس اعتمادبهنشخوار فکری؛ کاهش عزت و 
احساس فریب، تزویر و خیانت. (اوود و  )؛١٣٧، ٢٠١١یوکر و رگنروس، (در مورد نقش جنسیتی و روابط آینده 

 )۲۰۱۳همکاران، 

مؤسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی با ) در ٢٠٠٣و همکاران ( رکتورتوسط  آمده عمل بهپژوهش 
دهد رابطه جنسی پیش از  متحده، نشان می یاالتانفر از نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستان سراسر  ۶۵۰۰نمونه 

در این گزارش آمده بیش از . آمریکایی داردازدواج، نقشی مهم در ایجاد افسردگی و اقدام به خودکشی در نوجوانان 
درصد از دختران نوجوان  ۷/۷جنس، افسرده بودند و در مقابل، فقط  درصد دختران نوجوان درگیر ارتباط با ناهم ۲۵

درصد از پسران نوجوان درگیر ارتباط پیش از  ۸چنین، حدود  هم .که درگیر این روابط نیستند، تجربه افسردگی داشتند
اند،  درصد از پسران نوجوانی که این روابط را نداشته ۴/۳در مقابل، تنها اند و افسردگی را تجربه کرده ازدواج،

گونه پسران، دو برابر  اند؛ بنابراین، افسردگی در دختران درگیر روابط، بیش از سه برابر و در این افسردگی را تجربه کرده
کردند تا زمان ازدواج منتظر مانده بودند  درگیر این روابط، آرزو می چهارم از دختران نوجوان تقریبًا سهمعمول است.

منجر به آشفتگی عاطفی و  طورمعمول بهداشتند. فعالیت جنسی  تأسفاز ورود به این روابط، ابراز  ها آن دوسومو 
ردگی را گردد که زمینه افس  سازی و احساس حقارت می ارزش اضطراب شده و این امر منجر به خود تحقیری، بی

اند و در  درصد پسرانی که تجربه روابط پیش از ازدواج را داشتند، اقدام به خودکشی را گزارش کرده ۶آورد.  فراهم می
ی، پژوهشگران به این نتیجه طورکل بهدرصد آمار خودکشی در مورد دیگر نوجوان گزارش گردیده است.  ۷مقابل، تنها 

 صورت بهگردد و  منجر به کاهش شادی و رضایت از زندگی میرسیدند که فعالیت جنسی پیش از ازدواج، 
تر شادی و رضایت از زندگی و سطوح باالتر افسردگی در میان نوجوانان درگیر رابطه پیش از  ، سطوح پایینتوجه قابل

ازدواج وجود دارد.

و احتمال فروپاشی  های گوناگون، پیوند زناشویی را متزلزل ساخته روابط پیش از ازدواج با شیوهخانوادگی: 
های ازدواج و  توجهی به مالک )، بی۲۰۰۱میلی به ازدواج (مارتین و همکاران،  یبدهد.  خانواده را افزایش می

)، ۲۰۱۰رشد جوان،  ؛ مؤسسه٢٠١٢احساسی (باریکانی و همکاران، همسان همسری و درگیر شدن در روابط 
افزایش احتمال خیانت  )، تعهد پایین،٢٠٠٩ازگاری (الهگ، گرایی در انتخاب همسر، فراهم شدن زمینه ناس ایدئال

)، کاهش رضایت ۲۰۱۲آپونته و همکاران، ؛ ۲۰۱۰مؤسسه رشد جوان، ؛ ۲۰۰۸کندال، و روابط نامشروع (
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میزان  ها در برخی پژوهش ی کها گونه به، )۲۰۱۰و همکاران،  ١بسبی(یی زناشوی در روابط سردمزاجزناشویی، 
، کاهش رضایت از )۲۰۱۰بسبی و همکاران، (تر بوده است  درصد پایین١٥کیفیت رابطه جنسی چنین زوجینی 
در ای که  گونه به)، ۲۰۰۸ب؛ کندال، ۲۰۰۳الف؛ ٢٠٠٣رکتور و همکاران، (  زندگی، شادی و روابط عاطفی ضعیف

تر و میزان رضایت  درصد پایین٢٢از ازدواج را های مبتنی بر روابط پیش  ها میزان ثبات دوستی ازدواج برخی پژوهش
)؛ در برخی موارد نگرش بدبینانه به ۲۰۱۰و همکاران،  بسبی(کمتر گزارش نموده است  ٢٠از دوستی خود % ها آن

) و نگرش مثبت به طالق ١٩٨٠ ،٣کانتنرو  ٢زلینك(جنس، زندگی آینده و احساس خوشبختی کمتر  ارتباطات ناهم
ساله که ٣٠چنین دخترانی پایداری ازدواج افراد  های خانوادگی و هم درگیری) ۲۰۰۱ن، و همکارا ٤مارتین(

اند، نسبت به آنهایی که این  سالگی شروع کرده١٤یا  ١٣های جنسی پیش از ازدواج خود را در سنین  فعالیت
)۲۰۰۹(الهگ، درصد کمتر بوده است. ٥٠اند،  سالگی شروع کرده٢٠ها را از  فعالیت

، ٢٠١١یوکر و رگنروس، ؛ ۲۰۰۳کلسون، ضعف روحیه مذهبی و کاهش اعمال عبادی ( اجتماعی: فرهنگی ـ
)، افزایش نرخ طالق ۲۰۱۱رگنروس و یوکر، ؛ ٢٠٠٨و همکاران،  ٥ویلیامز( ، خشونت جنسی ـ عاطفی)١٣٧ص

؛ ۲۰۱۰مؤسسه رشد جوان،  ؛۲۰۰۸کندال، ؛ ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣رکتور و همکاران، ؛ ١٩٩٤، ٧گلزر ؛٦،١٩٩٠وایت(
ی مانند ضداجتماعرفتارهای  ).۲۰۱۳؛ اوود و همکاران، ۲۰۱۲آپونته و همکاران، ؛ ۲۰۱۰بسبی و همکاران، 

ایدز، بارداری . )۲۰۱۲آپونته و همکاران، ( بندوباری جنسی یبمواد، فرار، افزایش جرم و جنایت،  سوءمصرف
میدلتون و همکاران، ؛ ۲۰۰۹الهگ، ؛ ۲۰۱۳جنین، قتل، استفاده از مشروبات الکلی (بس و باسل،  ناخواسته، سقط

گرایی  افزایش مصرف )۲۰۰۱باال رفتن سن ازدواج و سردرگمی در تعامالت جنسی (مارتین و همکاران،  .)٢٠١٣
ن افراد به لحاظ فرهنگی ـ اجتماعی به دنبال دارد.بهبود پوشش و ایجاد کشش جنسی را برای ای منظور به

داري روابط پیش از ازدواج عوامل مؤثر بر خویشتن
های شخصیتی  ویژگیای از عوامل مانند دین و معنویت، خانواده،  حکایت از آن دارد مجموعه ها پژوهش

و نوجوانان مؤثر است.جنسی در جوانان  داری خویشتن، آموزش، سالمت فردی و اجتماع در ایجاد کارآمد
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ترین میزان فعالیت جنسی در میان نوجوانانی است  ) دریافتند پایین۲۰۱۱( یوکرو  رگنروسدین و معنویت: 
ها و باورهای فردی و مسائل اخالقی و  ی تقویت ارزشطورکل بهیافته هستند.  سازمانهای مذهبی  که درگیر فعالیت

؛ ۲۰۱۲روابط پیش از ازدواج، بیشترین تأثیر را دارد (اپونته و همکاران، مذهبی در حفاظت از نوجوانان در برابر 
دهد مسلمانانی که پایبندی بیشتری به نماز دارند،  ). پژوهشی در کشور اوگاندا نشان می۲۰۱۲و همکاران،  ١پرکیدز

پیروی  د نشان دادههای متعد پژوهش). ٢٠١١شوند (کاگیمو و همکاران،  کمتر درگیر روابط جنسی پیش از ازدواج می
لونسون و همکاران، ( جنسی در نوجوانان بوده است. داری خویشتندلیل عمده از باورها و رفتارهای مذهبی، 

؛ ۲۰۱۳؛ وینتر و همکاران، ۲۰۱۱و همکاران،  ٣؛ بوهی۲۰۰۹و همکاران،  ٢بیر؛ ۲۰۰۶اوت و همکاران، ؛ ۲۰۰۴
)۲۰۱۳؛ میدلتون و همکاران، ۲۰۱۳و همکاران،  ٤مبوتو

) در تبیین تأثیر دین و مذهب در پیشگیری از ورود افراد به روابط جنسی پیش از ۲۰۱۱( یوکرو  رگنروس
جنس  ی عقالنی بین قوانین اخالقی و روابط با ناهما گونه بههای اخالقی،  ازدواج، معتقدند نوجوان پایبند به ارزش

تند پایبندی مذهبی، انگیزه و هدف را در نوجوانان چنین بسیاری از پژوهشگران دریاف کنند. هم رابطه برقرار می
را در  نفس اعتمادبهدهد. مذهب، احساس  یت قرار میموردحماکند و آنان را در شرایط آسیب،  تقویت می

و  ٦؛ هاولی۱۹۹۰، ٥سازد. (دریفوس کند که این امر آنان را برای انجام امور، توانمند می نوجوانان تقویت می
)۱۹۹۱، ١٠و زیگلر ٩؛ لوتر۱۹۸۸، ٨نز؛ هیگی۱۹۹۶، ٧دحان

؛ بس و ۲۰۰۲، ١٣و رز ١٢؛ سیلوا۱۹۹۹، ١١ارتباط خوب و صمیمی والدین با نوجوانان (راتر خانواده سالم:
حضور پدر در خانواده و نقش؛ )۲۰۱۲و همکاران،  ١٤)؛ ارتباط صمیمی مادر ـ دختر (کریچتون۲۰۱۳باسل، 
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زندگی با والدین و بستگان  )؛٢٠٠٧ ٥دیلی، ٤الن،؛ ١٩٩٣، ٣و والترز ٢پاپنفوهس ١النگ،نظارتی ـ حمایتی وی (
؛ ۲۰۱۲پرکیدز و همکاران، )؛ حمایت والدین(۲۰۱۳، ٧و ادبیی ٦؛ سنگواوا۲۰۱۰(گوتیرز و همکاران، بستگان 
و ) ۲۰۰۹بیر و همکاران، ؛ ؛ ۲۰۰۶و همکاران،  ٨الگوی مناسب والدینی (اومن )؛١٣٩١نوری، دالور،  خواجه
بیر و همکاران، گردد که نوجوانان کمتر به روابط جنسی پیش از ازدواج روی آورند. ( خانواده سبب میهای  آموزش
۲۰۰۹ ( 

ها و  جنسی پیش از ازدواج، آمادگی داری خویشتنیکی از عوامل مؤثر بر های شخصیتی کارآمد:  ویژگی
، ١٠چووو  ٩چنگ؛ ۲۰۰۹، ؛ وانگ و همکاران۲۰۰۶وانگ و هسو، های شخصی یا خودکارآمدی است ( صالحیت
)؛ داشتن حرمت خود باال ۲۰۱۳و ادبیی،  سنگواوا ؛٢٠١٣و همکاران،  میدلتون؛ ۲۰۱۰و همکاران،  گوتیرز؛ ۲۰۰۹

اراده، )؛ ۲۰۱۳(سنگواوا و ادبیی، نظم و ترتیب در زندگی ؛ )۲۰۰۵؛ ویلسون و همکاران، ۲۰۰۸(بدی و همکاران، 
داری جنسی و  نگرش مثبت به خویشتن)؛ ۲۰۰۶اوت و همکاران، ؛ ۲۰۰۵وفاداری (ویلسون و همکاران، 
دهد دخترانی که از روابط جنسی  ) نشان می۲۰۰۶( هاگلندتحقیقات . )۲۰۱۱خودکارآمدی (اوالدپو و فایمی، 

ارزیابی  سال بزرگعنوان یک  جستند، این امر را بیانگر هویت در حال رشد خود به پیش از ازدواج دوری می
کردند  های پرخطر توصیف می ها و پرهیزگر از موقعیت نان خود را افرادی وفادار، توانمند در برابر وسوسهکردند. آ می

) دریافتند افرادی که وارد ٢٠١١( رگنروسو  یوکر خواستند مانند مادران و مادربزرگانشان، زنانی قوی باشند. و می
، نفس عزتبینی،  یی، خوشگرا واقعود شکوفایی، شوند، در متغیرهای حل مسئله، خ معاشرت پیش از ازدواج نمی

اند. ی و هوش هیجانی نمره باالتری را کسب کردهخود ابرازپذیری،  کنترل تکانه، انعطاف

، ١١مهارت افزایی نوجوانان برای تغییر دیدگاه نسبت به مسائل جنسی (کوفی و کاواهارا داری: آموزش خویشتن
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؛ اوالدپو و ۲۰۱۰و همکاران، گوتیرز؛ ٢٠٠٥رکتور و همکاران، جنسی ( داری خویشتنآموزش و ترویج ، )۲۰۰۸
های فردی، ارتباطی،  آموزش آمادگی )،۲۰۱۳و همکاران،  ٢؛ نجارکوالیی۲۰۱۳و همکاران،  ١گلیبو؛ ۲۰۱۱فایمی، 
پیش ) نشان داد دانشجویانی که در روابط ۲۰۱۳های گلیبو و همکاران ( پژوهش) و ۲۰۰۶اوت و همکاران، دینی (

  اند نسبت به دیگران، اطالعات بهتری در مورد عوارض روابط جنسی (مثل ابتال به ایدز) داشتند. از ازدواج وارد نشده

دهد در نظر گرفتن پیامدهای ناشی از ارتباط آزاد پیش از ازدواج  ها نشان می برخی پژوهش سالمت فردی:
)، حفظ ۲۰۱۳میدلتون و همکاران،   ؛۲۰۰۴ان، ترس از آسیب (لونسون و همکار، )۲۰۰۸(بدی و همکاران، 

ی در دختران بدنامترس از  ) در دختران و پسران و۲۰۱۳سالمت معنوی، روانی و جسمانی (مبوتو و همکاران، 
) با بررسی نوجوانانی که ۲۰۰۶ُات و همکاران ( مؤثر بوده است. ها آنجنسی  داری خویشتندر  )۲۰۰۷، ٣(کالجی

شوند دریافت این نوجوانان بازداری از این روابط را بخشی از فرایند رشد خود  از ازدواج نمیوارد روابط جنسی پیش 
سالمت  تواند داری می خویشتنو معتقدند  اند برای ایجاد آمادگی نسبت به روابط جنسی سالم (ازدواج) دانسته

 فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

دهد ارتباط مثبت و معناداری بین روابط جنسی پیش از  های انجام شده نشان می پژوهشنتایج بهبود اجتماعی: 
میدلتون و همکاران، ؛ ۲۰۱۱، ٤؛ چیو و یی۲۰۰۸ازدواج و نگرش نوجوان به رفتارهای جنسی دوستان (بدی و همکاران، 

نبودن وقت آزاد ، )۲۰۰۵کاران، روابط دوستانه (ویلسون و هم، نوع )۲۰۱۰گوتیرز و همکاران، گروه همساالن ()، ٢٠١٣
های اوقات فراغت، اهل مطالعه بودن در خالل  نوع شغل، شیوه کسب درآمد، فعالیت )،٢٠١٣میدلتون و همکاران، (

 در خودداری از رفتار جنسی پیش از ازدواج تأثیر دارد. )،۲۰۱۳(سنگواوا و ادبیی، اوقات فراغت، درآمد هفتگی یا ماهانه 

 يدار نتایج خویشتن
در روابط پیش از ازدواج، افزون بر کنترل و جلوگیری از عوارض جسمی روابط جنسی مانند  داری خویشتن

ین و عوارض روحی و اجتماعی آن مانند اضطراب، افسردگی و طالق، از جن سقطهای مقاربتی، بارداری و  بیماری
های ازدواج، سالمت  شود که در جنبه های مختلفی موجب رشد روانی، جسمی، اجتماعی و سالمت افراد می جنبه

ی است. فواید جسمی و روانی و خانوادگی و اجتماعی خودمهارگری جنسی، بررس قابلروانی، تحصیل و اقتصاد 
و  ۲۰۰۹؛ سابیا و ریس، ۲۰۰۹الهگ، ؛ ٢٠٠٥رکتور و همکاران، های فراوانی قرار گرفت. ( مورد تأیید پژوهش

های الزم در مدارس جنوب  جنسی و ارائه مهارت داری خویشتنهای  سال آموزش ۵ ). نتایج۲۰۰۹؛ الهگ، ۲۰۱۱
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)۲۰۰۴جنسی، نتایج ارزشمندی برای نوجوانان داشته است. (یو،  داری خویشتندهد  لوئیزیانای مرکزی نشان می

اندازند،  همسرانی که رابطه جنسی را تا زمان ازدواج به تأخیر می ) نشان داد٢٠١٠و همکاران ( باسبیپژوهش 
اند، میزان  درصد باالتر از همسرانی است که رابطه جنسی پیش از ازدواج داشته١٥ ها آنمیزان کیفیت رابطه جنسی 

درصد باالتر بوده است.٢٠از دوستی خود  ها آندرصد و میزان رضایت ٢٢ ها آنثبات دوستی 

جنسی موجب ارتقای  داری خویشتنداری در روابط جنسی پیش از ازدواج نشان داده  ش خویشتننتایج پژوه
نجارکوالیی و (را به دنبال دارد   گردد و کاهش آسیب دانش و درک صحیح و خود کارآمدی دختران نوجوان می

جنسی  داری یشتنخو) معتقدند ۲۰۱۳و همکاران ( نجارکوالیی) و ۲۰۱۳و همکاران ( گلیبو). ۲۰۱۳همکاران، 
) با ۲۰۰۷و همکاران ( بوگارتهای روابط جنسی (مثل ایدز) است.  تا زمان ازدواج بهترین راه پیشگیری از آسیب

سالگی ۲۹نفر، نشان دادند نداشتن ارتباط جنسی پیش از ازدواج در  ۱۹۱۷سالگی بر ۲۹تا  ۱۳مطالعه طولی از سن 
دهد نوجوانانی که از روابط  های علوم اجتماعی نشان می دادهه است. برای زنان با میزان باالی سالمت روانی همرا

افسردگی، خودکشی،  ها آنکنند، در امور مختلف، عملکرد بهتری دارند؛  جنسی پیش از ازدواج اجتناب می
ز کند و شادکامی و رضایت باالتری ا ی خارج از ازدواج، فقر و فالکت را کمتر تجربه میدار بچهاختالالت جنسی، 

اند؛ بیشتر احتمال تجربه ازدواج پایدارتر  زندگی دارند و درنهایت نوجوانانی که روابط پیش از ازدواج را تجربه نکرده
)٢٠٠٥تری را خواهند داشت. (رکتور و همکاران،  و طوالنی

صیلی ) نشان داد پرهیز از روابط پیش از ازدواج، در موفقیت تح۲۰۱۱و  ۲۰۰۹( ریسو  سابیانتایج تحقیقات 
چنین، مطالعه طولی  دارد که البته این تأثیر برای پسران کمتر است. هم توجه قابلیل شدن دختران تأثیر التحص فارغو 

دهد نوجوانانی که از روابط پیش از  متحده، توسط سازمان ملی بهداشت نوجوانان نشان می یاالتاایالت  ۱۷در 
 درصد کمتر۶۰طور مثال  کنند؛ به موفقیت تحصیلی باالتری را تجربه میطور چشمگیر،  اند؛ به ازدواج اجتناب کرده

دبیرستان را دارند و دو برابر بیشتر، احتمال  رها کردندرصد کمتر احتمال ۵۰شوند،  از مدرسه اخراج می
)٢٠٠٥و همکاران،  (رکتوریلی از دانشگاه را دارند. التحص فارغ

رو،  ینازاشود؛  تحصیلی منجر به درآمد باالتر در طول عمر میطور متوسط، پیشرفت  با توجه به اینکه به
طور  شوند، به شوند؛ نسبت به نوجوانانی که در ارتباطات جنسی درگیر می نوجوانانی که در این روابط وارد نمی

ثبات مالی یکی از مزایای چنین،  هم ).٢٠٠٥(رکتور و همکاران، درصد باالتر خواهند داشت، ۱۶متوسط درآمدی 
جنسی پیش از ازدواج است؛ زیرا نوجوانان تمرکز خود را روی تحصیل و شغل آینده خواهند گذاشت  داری خویشتن

)۲۰۱۰(مؤسسه رشد جوان،  و زمان و پول خود را بیهوده هزینه نخواهند کرد.

داري هاي خویشتن برنامه
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داند و معتقد است نوجوانان  نقش پایبندی مذهبی را در بازداری جنسی دارای اهمیت می )۲۰۰۳( ١کلسون
 ی لذت ببرند.درست بههایش  برگزیدگان خدا هستند و باید او را ستایش کنند و از نعمت ها آنباید بیاموزند که 

و بدون  نفس عزتهای اخالقی نادیده گرفته شود و رابطه جنسی فقط تفریح و سرگرمی باشد؛ نسلی بدون  جنبه اگر
واهد یافت و در آینده باید منتظر نارضایتی، افسردگی و حتی خودکشی بود. توجه به حدود و مرزها پرورش خ

دهد کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در نوجوانان، مبتنی است بر  ) نشان می۲۰۰۲و همکاران ( پرکیدزهای  یافته
عوامل زیر است:

های دینی؛ . تقویت پایبندی دینی نوجوانان به آموزه۱

نوجوانان؛ . حمایت و نظارت والدین از۲

. برقراری ارتباط عاطفی مثبت با نوجوانان؛۳

. تجارب مثبت در مدرسه.۴

های زیر  داری جنسی نشان داد برنامه برای خویشتن اجراشدهبرنامه  ۲۱) با بررسی ۲۰۰۵و همکاران ( ویلسون
یرگذار بوده است:تأث

ری، مهارت ابراز وجود؛گی گذاری، مهارت تصمیم های رفتار جنسی مانند: مهارت هدف . مهارت۱

ها و آرزوها. مانند: وفاداری و روابط دوستانه؛ . آرمان۲

. عوامل روانی مانند حرمت خود.۳

های دولتی و  ها، مدارس، نهادهای مذهبی و سازمان کنند والدین، رسانه ) پیشنهاد می۲۰۱۱( فایمیو  اوالدپو
مهارت ابراز وجود، حل مسئله، چنین،  . همجنسی، همگرا عمل کنند داری خویشتنیردولتی در ترویج غ

نه گفتن به «های مثبت، مقابله با فشار گروه همساالن، توانایی  گیری، ارتباط بین فردی، داشتن ارزش تصمیم
) را ۲۰۰۵؛ ویلسون و همکاران، ٢٠٠١؛ کب، ١٣٨٤به نقل از گلزاری،  ١٩٩٣(استین برگ، » های ناروا خواسته

بیشتر ترویج کنند.

م و تنظیم رفتار جنسیاسال
حضرت آدم(ع)داند. امام صادق(ع) در ضمن شرح خلقت  اسالم غریزه جنسی را نعمتی از جانب خداوند می

ْهَوةَ «فرماید:  می ُه َعَلیِه الشَّ ْلَقی اللَّ
َ
). ۳۱۳/، ص۱۴ ، ج۱۴۰۸(نوری، » ؛ خداوند شهوت را در وجود او (آدم) انداختَو أ

.................................................................................................................................................................
1. Colson. 
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چارچوب ازدواج، امری معقول و مطلوب رفتارهای جنسی را در دهی متناسب داده و  اسالم به غریزه جنسی جهت
اِس ُحُب «فرماید:  کند. قرآن کریم می معرفی می یَن ِللنَّ ساِء َو اْلَبنیَن َو اْلَقناطیرِ   ُز َهواِت ِمَن النِّ محّبت امور مادی، از زنان ؛ الشَّ

فرماید:  ). امام صادق(ع) در ذیل آیه مذکور می۱٤عمران:  (آل»  است شده دادهوال ... در نظر مردم جلوه و فرزندان و ام
تر از زنان  بخش ؛ در دنیا و آخرت برای مردان چیزی لذتالّدنیا و اآلخرة بلّذة اکثر لهم من لّذة الّنساء  فی  ما تتلّذذ الّناس«

َساِء؛«فرماید:  ن میچنی ). هم٣٢١، ص٥، ج١٤٠٧(کلینی، » نیست ْشیاِء ُمَباَضَعُة النِّ
َ
َلذُّ اْأل

َ
بهترین لذت، آمیزش جنسی  أ

کدام از  یچه). دیدگاه اسالمی در موضوع رفتار و روابط جنسی با ۳۲۱، ص۵، ج۱۴۰۷(کلینی، » با زنان است
مانند های حالل  تی جنسی و آزادی جنسی سازگار نیست. پیامبر اعظم(ص) به افرادی که خود را از لذسرکوبگر
ْنُفِسُکْم «داشتند، فرمود:  می بر حذرو خوابیدن و رابطه جنسی  خوردن

َ
ْفِطُروا َو ُقوُموا َو َناُموا َفِإنِّی   َعَلیُکْم   ِإنَّ ِأل

َ
َحّقًا َفُصوُموا َو أ

َسَم َفَمْن َرِغَب َع  ْحَم َو الدَّ ُکُل اللَّ ْفِطُر َو آ
ُ
ُصوُم َو أ

َ
َناُم َو أ

َ
ُقوُم َو أ

َ
یأ ِتی َفَلیَس ِمنِّ ؛ همانا نفس شما بر شما حقی دارد؛ پس ْن ُسنَّ

گیرم  کنم گاهی روزه می گاهی روزه بگیرید و زمانی افطار کنید و گاهی به نماز بایستید و اوقاتی را بخوابید. من چنین می
روم؛ پس هر  همسرانم میخورم و نزد  خوابم. گوشت و چربی می کنم و زمانی می گیرم. گاهی عبادت می و زمانی نمی

ی و ورز عفتحال، قرآن کریم  ). بااین۱۱۲، ص۶۲، ج۱۴۰۳(مجلسی، » کس از سنت من روی گرداند، از من نیست
ذیَن ال یِجُدوَن ِنکاحاً «کند:  ی تا زمان ازدواج را بهترین گزینه برای جوانان معرفی میدامن پاک : و کسانی که َفْلیْسَتْعِفِف الَّ

گوید  (ره) در این رابطه میمطهري). شهید ۳۳(نور: » ی پیشه کننددامن پاکیابند، باید عفت و  دواج نمیامکانی برای از
کند، رها کردن و تسلیم شدن و در معرض  که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید عقده می طور همان
ما برای آرامش غریزه دو چیز الزم است: یکی ارضای   سازد. به عقیده ها قرار گرفتن، آن را دیوانه می ها و مهیج محرک

حوائج طبیعی، مانند  ازلحاظو تحریک آن. انسان غریزه در حد حاجت طبیعی و مشروع و دیگری، جلوگیری از تهییج 
آورد که در این صورت، باید گاز آن را  چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهای داخلی آن، خطر انفجار را به وجود می

اُن اإلنس«شود:  که گفته می توان سیر کرد، اما این ی زیاد نمی خارج کرد و به آتش داد، ولی این آتش را هرگز با طعمه
ورزد که هم از آن ممنوع شود  مطلبی درست، ولی نیازمند توضیح است. انسان به چیزی حرص می» َحریٌص َعلی ما ُمِنَع 

او را ممنوع سازند  آنگاه، تمنای چیزی را در وجود شخص بیدار کنند و اصطالح بهی آن تحریک شود. سو بهو هم 
برد اسالم در تنظیم رفتارهای جنسی شامل ازدواج آسان و ). بر این اساس، راه۴۶۰-۴۶۱، ص۱۹، ج۱۳۷۹(مطهری، 
داری جنسی با عنوان  ). خویشتن۲۰، ص۱۳۹۶؛ عباسی، ۹۴، ص۱۳۹۰داری جنسی است (زارعی،  خویشتن

عفت، حصول «نویسد:  می فی غریب القرآن ) در المفرداتق۱۴۱۲( راغب اصفهانی شود. از آن یاد می» عفت«
ی تا زمان ازدواج را بهترین دامن پاکی و عفت ورزقرآن کریم ». شود غلبه شهوت می حالتی برای نفس است که مانع
ذیَن ال یِجُدوَن ِنکاحاً «کند:  گزینه برای جوانان معرفی می یابند، باید  ؛ و کسانی که امکانی برای ازدواج نمیَفْلیْسَتْعِفِف الَّ

)۳۳(نور: ». ی پیشه کننددامن پاکعفت و 

گیري بحث و نتیجه
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اول پژوهش حکایت از آن دارد که روابط پیش از ازدواج در غرب پس از طی مراحل روابط آزاد و روابط   یافته
در روابط پیش از  داری خویشتنرسد،  است. به نظر می  ترین شیوه ممکن معرفی نموده ایمن، خودمهارگری را سالم
ها  است؛ البته این در حالی است که پژوهش قرارگرفتهمتحده، مورد استقبال  یاالتاویژه  ازدواج در جوامع غربی به

یداکرده است. پدهد متأسفانه این روابط در کشور ما روندی رو به رشد  نشان می

ذیَن ال یِجُدوَن ِنکاحاً «فرماید:  های اسالمی است. قرآن کریم می یافته اول همسو با آموزه ؛ و کسانی َوْلیْسَتْعِفِف الَّ
در  داری خویشتنالتین رایج  ). واژه۳۳(نور: » ی پیشه کننددامن پاکیابند، باید عفت و  واج نمیکه امکانی برای ازد
و  شناس حق(است که در فرهنگ لغت به پرهیزگاری ترجمه شده  »Abstinence«های غربی،  بسیاری از پژوهش

راغب اصفهانی، ست (در مسائل جنسی ا» عفت«و معادل پرهیزگاری جنسی در منابع دینی، ) ١٣٨٥همکاران، 
دیدگاه اسالمی، غریزه جنسی از بهترین نعمتی خدادادی است که تشکیل خانواده و تولید نسل را  بر اساس). ١٤١٢

ی جنسی و آزادی جنسی سرکوبگرتنها در موضوع رفتار و روابط جنسی با  آورد. دیدگاه اسالمی نه به ارمغان می
داری جنسی است.  فتارهای جنسی شامل ترویج ازدواج آسان و خویشتنراهبرد اسالم در تنظیم ر سازگار نیست که

)١٣٩٦؛ عباسی، ١٣٩٠(زارعی، 

ی و موردبررسبایست  سازد و می داری در غرب نکاتی دارد که آن را از دیدگاه اسالمی جدا می یشتنخوشیوه 
کند، اما با   و آن را تأیید می برگرفتهداری جنسی را در  یشتنخو اگرچهتحلیل قرار گیرد. ابتدا اینکه برنامه جامع جنسی 

های جنسی است (زارعی و چراغیان،  های پیشگیری از بارداری، خود مروج آزادی جنسی و ناهنجاری آموزش شیوه
را ترویج » عشق بدون سکس«داری جنسی، تا زمان ازدواج  های خویشتن ). از سوی دیگر، برخی مدل١٣٩٨
توان مقدمات ورود به ارتباط جنسی را آزاد گذاشت  کنند، غافل از اینکه نمی فقط آمیزش جنسی را منع میکنند و  می

داری جنسی محض تا زمان  یی خویشتنکاراهای متعدد،  ی از جوانان داشت. افزون اینکه پژوهشعفت ورزو انتظار 
ای مجاز در تنظیم رفتارها و مطالبات جنسی چنین نبودن راهبرده ). هم١٣٩٦برد (عباسی،  ازدواج را زیر سؤال می

های مذکور  های مدل ین مجاز نیاز جنسی و ازدواج، از نقصتأمداری و  یشتنخوکه شامل فقدان راهکارهای کارآمد 
که این موارد در دیدگاه اسالمی رعایت شده است.  است؛ درحالی

گیری روابط پیش  رهنگی ـ اجتماعی در شکلدهد عوامل فردی، خانوادگی و ف نتایج دیگر این پژوهش نشان می
شناختی، خانوادگی و فرهنگی ـ اجتماعی فراوانی  است که این روابط، خود پیامدهای جسمانی، روان مؤثراز ازدواج 

َهَواِت «فرماید:  ها همسو با منابع روایی است. امام علی(ع) می را به دنبال دارد. این یافته َع ِإَلی َالشَّ َع ِإلَ َمْن َتَسرَّ ِه یَتَسرَّ
؛ ِه َشْهَوُتُه َلْم َتْسِلْم َنْفُسهیَمْن َغَلَبْت َعلَ «و » ها به استقبال او خواهند آمد ی شهوات بشتابد؛ آسیبسو به؛ کسی که َاآلَْفات

به برخی پیامدهای  (ع)). امام رضا١٣٦٦(آمدی،  »ماند کسی که از شهوتش پیروی کند؛ نفسش سالم نمی
َنا ِلَما فِ «سی اشاره فرموده است: اجتماعی روابط جن ُه الزِّ َم اللَّ بِ یَحرَّ ْر ْنَساِب َو َتْرِك التَّ

َ
ْفِس َو َذَهاِب اْأل ِة یِه ِمَن اْلَفَساِد ِمْن َقْتِل النَّ

ْطَفاِل َو َفَساِد اْلَمَواِر  ْشَبَه َذِلَك ِمْن ُوُجوهِ اْلَفَسادیِلْألَ
َ
حرام شده است و قتل و  مفاسدی که دارد به خاطر؛ زنا ِث َو َما أ
(حر ». ها، فساد مواریث، ترک سرپرستی و تربیت اطفال و مفاسد دیگر را به دنبال دارد خونریزی، از بین رفتن نسب
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)٢٠، ص١٤٠٩عاملی، 

های شخصیتی کارآمد، آموزش، سالمت فردی و جامعه از  های دیگر اینکه دین و معنویت، خانواده، ویژگی یافته
هم موجب سالمت و رشد جسمانی و هم باعث  داری خویشتن جنسی است. داری خویشتنعوامل تأثیرگذار بر 

های سالمت روانی، ازدواج، تحصیل و اقتصاد  گردد که در جنبه سالمت و رشد روانی، معنوی و اجتماعی افراد می
های الزم به جوانان تا  ز آموزش مهارتشود که ا های منسجم می نیازمند برنامه داری خویشتنگنجد. از سویی،  می

ها همسو با منابع روایی است. امام علی(ع)  د. این یافتهشو مدیریت خانواده، فرهنگ و اجتماع را شامل می
َهوات َتسَلْم ِمن اآلفاِت «فرماید:  می (آمدی، ». ؛ نفست را از شهوات برحذر دار تا سالم بمانیِامَنْع َنفَسَك ِمن الشَّ

۱۳۶۶(

های گوناگونی همراه است و  گیری کرد که روابط پیش از ازدواج با افزایش آسیب توان چنین نتیجه می جموعدرم
های  که با نتایج بررسی بسیاری از پژوهش یناای داشته است. یافته مذکور، افزون بر  نتایج ارزنده داری، خویشتن

خوان است که بر این اساس، تا  دین مبین اسالم نیز هم ویژه های ادیان الهی به داخلی و خارجی همسو بوده، با آموزه
عنوان بهترین راهبرد در تنظیم رفتار جنسی نظر  داری جنسی به زمان ازدواج و ترویج ازدواج آسان، خویشتن

که روابط جنسی را  یناهای صورت پذیرفته در غرب، افزون بر  است. الزم به ذکر است بسیاری از پژوهش شده گرفته
عنوان پیشایند روابط روابط عاطفی را به هرچندنموده، اما کمتر به عوارض روابط عاطفی پرداخته است؛  مطالعه

 رو، الزم است نتایج با دقت بیشتری تحلیل گردد.  ینازااند.  جنسی ذکر نموده

ها روابط ببهترین راه مطمئن برای جلوگیری از آسیداری  خویشتن تا زمان ازدواج،های پژوهش،  یافته بر اساس
شود: می طلبد. بر این اساس توصیه پیش از ازدواج است و مدیریت آن عزم جمعی را می

های جمعی و مدارس و  ریزان، رسانه همسویی متولیان امور فرهنگی، برنامهیی و افزا همـ همگرایی، همکاری، 
قرار گیرد و پروتکل واحدی برای همه  موردتوجهداری جنسی، باید  یشتنخوها در ترویج  دانشگاه
های مذکور تدوین گردد؛ مجموعه

های دینی نوجوانان و جوانان از خانواده و مدرسه، درخور توجه باشد؛ ـ توجه به تقویت بنیان

ها ارائه گردد تا با ارتباط مناسب و تربیت صحیح، زمینه پرورش  های الزم به خانواده ها و آموزش ـ مهارت
ی شخصیت رشدیافته در نوجوانان فراهم آید؛ها ویژگی

ی پیگیری شود؛طورجد بهها  جنسی در مدارس و دانشگاه داری خویشتنـ آموزش برنامه 

و امید  نفس اعتمادبه، نفس عزتورزی، افزایش احترام به خود و  دهی، خودکنترلی، جرأت های شناخت ـ مهارت
در دستور کار قرار گیرد؛ به آینده از خانواده و مراکز آموزشی ابتدایی 



اسالمی) هاي روابط پیش از ازدواج (همراه با تأمالت مرور سه دهه پژوهش

141

ها و  های الزم به خانواده ی مدیریت شود و آموزشدرست بههای نوین مانند ماهواره، فضاهای مجازی  ـ فناوری
باشند؛ نوجوانان ارائه گردد تا افزون بر استفاده مناسب، از خطرات احتمالی نیز در امان

طور معقول و منطقی مدیریت گردد و  اجتماعی بههای  جنس در فضاهای آموزشی و محیط ـ اختالط با ناهم
جنس آموزش داده شود و بین روابط معقول و منطقی با روابط عاطفی  های ارتباطی استاندارد با ناهم مهارت

مخرب، تمایز قائل شود.

دواج های از های سواد همسرگزینی، مشاوره مانند کارگاه خطر کمهای معقول و  ـ ازدواج آسان ترویج شود و راه
جهت آشنایی جوانان در آستانه ازدواج فراهم شود تا از درگیر شدن در روابط پیش از ازدواج مصون بمانند.

های روابط پیش داری جنسی برای نوجوانان و جوانان تشریح شود تا از درگیر شدن با آسیب ـ پیامدهای خویشتن
از ازدواج ایمن بمانند.

 منابع
یم-  .(ع)طالب ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی )، ترجمه١٣٧٨، (قرآن کر

شناختی روابط جنسی آنومیک در  تبیین جامعه«)، ۱۳۹۰آزاد ارمکی، تقی و محمدحسین شریفی ساعی، (-
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.۴۹۲-۴۳۵، ص۲۸، سال هفتم، شماره خانواده پژوهی، »ایران

، قم: انتشارات دفتر تبلیغات.الکلمغررالحکم و درر )، ١٣٦٦آمدی، عبدالوهاب بن محمد، (-

البیت. ، قم: مؤسسه آلالشیعه وسائلق)، ١٤٠٩حر عاملی، محمد بن حسن، (-

عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان «)، ۱۳۹۱نوری، بیژن و مریم السادات دل آور، ( خواجه-
-۴۱سال بیست و سوم، شماره دوم، ص، شناسی کاربردی جامعه، »شدن شهر شیراز با تأکید بر فرایند جهانی

۶۴.

مقایسه هوش هیجانی دو گروه مجرد دارای ارتباط و «)، ۱۳۹۰خوانساری، مینا سادات و علی سلیمانی، (-
-۱۴۵، سال سوم، شماره دوم، صهای تربیتی اسالم و پژوهش، »جنس در شهر تهران بدون ارتباط با ناهم

۱۵۹.

شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران:  هانیج«)، ۱۳۸۹رجبلو، علی و سارا اصغری، (-
، سال هشتم، شماره دوم، شناختی زنان مطالعات اجتماعی روان، »مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

.۹۲-۷۳ص

، چاپ هشتم، قم: مؤسسه امام خمینی(ره).حجاب و نقش آن در سالمت روان)، ۱۳۹۰رجبی، عباس، (-

گیری  بررسی عوامل مؤثر بر شکل«)، ۱۳۹۱ی، محمود و مرتضی میرزائی چهارراهی، (رفاهی، ژاله؛ گودرز-
، سال سوم، شناسی زنان جامعه، »رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان

.۱۳۳-۱۱۷شماره اول، ص

، »شناسی های دینی و روان آموزهروابط آزاد زن و مرد از دیدگاه «)، ۱۳۹۰زارعی توپخانه، محمد، (-
.۹۶-۸۱، ص۱۶۳، سال بیستم، شماره معرفت

های  بررسی تفاوت ویژگی«)، ۱۳۹۴زارعی توپخانه، محمد؛ مرادیانی، خدیجه و محمود گلزاری، (-
، سال هشتم، شناسی و دین روان، »جنس آموزان مرتبط و غیر مرتبط با ناهم شخصیتی و امید در میان دانش

.۶۶-۵۱، ص۲شماره 

، قم: انقالب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب)، ۱۳۹۸زارعی توپخانه، محمد و حدیث چراغیان، (-
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

گاهی و«)، ۱۳۸۴الزمانی، محمد؛ صفوی، محبوبه و سیده ربابه ریاضی، ( صاحب-  بررسی تأثیر آموزش بر آ
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مجله علوم ، »١٣٨٤جنس در سال  دوستی با ناهمتهران نسبت به  ١٤های منطقه  نگرش دختران دبیرستان
.۳۱۳-۲۰۷، دوره پانزدهم، شماره چهارم، صپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

روش،  یادآور نیک دوست اسکویی، سیده فاطمه و منصوره حق معصومه؛ ضیغمی، رضا؛ باقری نسامی،-
.٥٢-٤١، ص٥٣اره ، فصلنامه پرستاری ایران، دوره بیست و یکم، شم»تحلیل محتوا«)، ١٣٨٧(

، قم: دارالحدیث.الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسالمی)، ١٣٩٦عباسی، مهدی، (-

، »آن بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسالم و آثار تربیتی«)، ۱۳۸۸عظیمیان، مریم و سعید بهشتی، (-
.۱۰۳-۷۵، ص۸، سال چهارم، شمارهتربیت اسالمی

بررسی تأثیر معاشرت با «)، ۱۳۹۲پور، شهال و علی رحیمی، ( کاظمیفراهانی خلج آبادی، فریده؛ -
، سال خانواده پژوهی، »های تهران جنس بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه ناهم

.۲۸-۷، ص۳۳نهم، شماره 

کتب االسالمی.اإلسالمیة)، چاپ چهارم، تهران: دارال -(ط  الکافیق)، ١٤٠٧کلینی، محمد بن یعقوب، (-

رابطه حجاب با سالمت روانی و مصونیت «)، ۱۳۸۹حسین انتصار فومنی، ( کاوندی، سحر و غالم-
.۶۳-۴۷، ص۲۵، سال هفتم، شماره بانوان شیعه، »اجتماعی

، سال دوازدهم، فصلنامه پایش)، ۱۳۹۲کرامت، افسانه؛ موسوی، سید عباس؛ وکیلیان، کتایون و رضا چمن، (-
.۲۴۲-۲۳۳شماره سوم، ص

جنس در دانش آموزان دختر راهنمایی تحصیلی  بررسی علل رابطه با ناهم)، ١٣٧٣کوثری، محمدرضا، (-
نامه  ، پایان٧٢-٧٣های مسئله در سال تحصیلی  حل وپرورش شهر تهران و ارائه راه آموزش ١٨منطقه 

شناسی. کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روان

 شناسی ، روان»جنس آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با ناهم«)، ١٣٨٤گلزاری، محمود، (-
 .١٢٢-١٠٥، ص١تربیتی، شماره 

 نامه ، پژوهش»ها پژوهشی در ارتباط دختر و پسر و نقد دیدگاه«)، ١٣٩١ماهینی، انسیه و عزت دیره، (-
 .١٠٩-٨٦اخالق، سال پنجم، شماره شانزدهم، ص

، بیروت: داراالحیاء التراث العربی.بحاراالنوارق)، ۱۴۰۳ی، محمدباقر، (مجلس-

.، چاپ دوم، تهران: صدرامجموعه آثار)، ١٣٧٩مطهری، مرتضی، (-



)5(پیاپی  1400، بهار و تابستان 1، شماره 3هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

144

)، ١٣٨٨مظاهری، علی؛ صادقی، منصوره السادات؛ نصرآبادی، ام لیلی؛ انصاری نژاد، فاطمه و مریم عباسی، (-
.٧١-٥٥، راهبرد فرهنگ، شماره پنجم، ص»پایداری ازدواجینی با کیفی و همسرگز های  رابطه سبک«

تأثیر روابط پیش از ازدواج «)، ١٣٨٦، شکوه و محمدکاظم عاطف وحید، (نژاد ینوابیل؛ اسماع یدسموسوی، -
 های ها و پژوهش ، تازه»های دولتی شهر تهران بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه

.٤٠-٢٧، ص٢٢مشاوره، جلد ششم، شماره 

های گسترش روابط دختران و پسران با رویکرد به عوامل  عوامل و زمینه«)، ١٣٩١موسوی، سید رضا، (-
.٩٨-٨٥، ص١٧٦، معرفت، سال بیست و یکم، شماره »شخصیتی

رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و » سازی مصون«مدل اسالمی «)، ١٣٨٨نورعلیزاده میانجی، مسعود، (-
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البیت  ، قم: مؤسسه آلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق)، ۱۳۲۰نوری، حسین بن محمدتقی، (-
السالم). (علیهم

قربانیدانشجویانشخصیتیهای همبسته«)، ١٣٩١، مرضیه و قربان فتحی اقدم، (وند یاثغخوانی  یعقوب-
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