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  چكيده

كه تا حـدد   شود فرهنگي و اجتماعي در جامعه ما محسوب مي موضوعات مهمهاي قبل از ازدواج بين دختر و پسر يکي از  ارتباط و دوستي

تبيين علـل   ،به دليل عواقب نامطلوب بوده، وها در حال رشد  اين مسئله در دانشگاه هامروز .تواند سالمت جوانان ما را متأثر سازد زيادي مي

محتوي  تحليلمطالعه حاضر از نوع کيفي بوده که براساس . استو سالمت آنان ريزي براي مسائل جوانان  ر برنامههاي اول د ن يکي از قدمآ

هر جلسه به . گيري شدند  ر هدف وارد نمونهبگيري مبتني  االت نيمه ساختار يافته و نمونهؤبا س دانشجو به روش گروه متمرکز ٢٠.شد انجام

درونمايه از  ٣.شد اخذ هانآنامه کتبي از  و رضايتشده نان در ميان گذاشته آمطالعه با ، اهداف قبل از ورود .دقيقه به طول انجاميد ٩٠مدت 

شـنائي بـا روحيـات    آو  ,عاطفي ,هاي جنسي قبل از ازدواج شامل انگيزه پسراندرونمايه اول انگيزه رفتار جنسي . اين مطالعه استخراج شد

, جـو جوامـع   ,هـاي خـانواده   کننده از رفتارهاي جنسي شامل زير گروه کننده و پيشگيري تسهيل لعوامدومين درونمايه . بود جنس مخالف

عبارت بود از نيز سازي مناسب در برابر تهاجم فرهنگ غرب و افزايش سن ازدواج بود و درونمايه سوم  ناتواني فرهنگ ,چارچوب فکري افراد

موزش نوجـوان هسـتند و عـدم    آکمبود مهارت نوجوان و افرادي که در ارتباط با  ,موزشيآنيازهاي بهداشت باروري پسران شامل نيازهاي 

و رفتـه رفتـه بـا نفـوذ      شدهنجا که کشور ما جامعه جوان محسوب آاز  .مناسب خدمات بهداشت باروري براي جوانانارائه نااطالع رساني و 

باروري متناسب با نيازهـاي روز، و متناسـب بـا فرهنـگ ايرانـي      هاي مدون بهداشت  بايد برنامه استها مواجه  فرهنگ غرب از طريق رسانه

ها بايد بر اساس مطالعات و تحقيقـات جـامع در ايـن زمينـه انجـام شـود و بـر         اين برنامه .هاي جوانان قرار دهيم س برنامهأاسالمي را در ر

  .نها اتخاذ شودآاسب براي کنترل کيد شده و راهکارهاي منأگيري رفتارهاي جنسي بين دختران و پسرا ن ت هاي شکل لفهؤم
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  ٢٣٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ن رو يـ دهنـد، از ا  يل مـ ياز جامعه ما را تشـک  يميان قشر عظيدانشجو

نهـا  آدر  يبهداشت بارور ياز جمله رفتارها يسالمت يتوجه به رفتارها

  رييشـگ يپ نتـرل ک مرکـز  آمارهاي طبق بر .رديد مورد توجه قرار گيبا

اندازنـد از جملـه    يم به خطر را يسالمت که ييوع رفتارهايش ها،يماريب

  مصـرف  سـوء  ،يجنس پرخطر رفتارهاي الکل، و تنباکو گار،يس مصرف

بخش اعظمي از جمعيـت   .]١[است ديتزا به رو جوانان جامعه در مواد

 سال تشـكيل  ٢٥را افراد زير ) يعني بالغ بر نيمي از جمعيت(كشور ما 

 ٢٥جمعيت، زيـر   درصد ٦٠بالغ بر ران يمار اآبه گفته مرکز . دهند مي

ن يـ ا غفلـت از  .]٢[سـال سـن دارنـد    ٢٠، زير درصد ٥٠سال و بالغ بر

را در  يريناپذ عواقب جبران، نانآ يساز و بهداشت بارور ندهآيت يجمع

 كـه  مهـم  رفتـاري  الگوهـاي . وردآنان به بار خواهـد  آ يبرا يبزرگسال

 شـكل  دوران ايـن  در بگذارنـد  تـأثير  فـرد  زندگي سراسر بر توانند مي

 دوره ايـن  از جنسـي  نادرست رفتار الگوهاي و مواد مصرف .گيرند مي

گرمـارودي و   که غالمرضا يا طور مثال در مطالعه به .]٣[شوند مي آغاز

 شـهر  آمـوزان  دانـش  در يبهداشت پرخطر همکاران در رابطه با عادات

 در درصد ۷الكل  درصد، مصرف ٧/۸سيگار مصرف تهران انجام دادند،

 مخـدر  مواد از استفاده تجربه مطالعه، زمان به نسبت گذشته ماه يك

از طرف ديگـر   .]٤[بوددرصد  ٢٠/٢جنسي  روابطو تجربه  درصد،٧/٢

 پرخطر از رفتارهاي رواني ناشي و اجتماعي بهداشتي، بحران يک ايدز

 ثيرأت تحت نيز را نوجوانانو  کودکان بلکه بزرگساالن تنها نه که است

 مشکل ايدز بيماري حاضر حال گفت در ميتوان بطوريکه .ميدهد قرار

 توسـعه  حـال  در کشورهاي در درصد آنها ٨٥ که است يجوانان گروه

 بـه  ايـدز  ويـروس  بـه  آلودگي جديد موارددرصد  ٥٠.کنند مي زندگي

 ايـن  بـه  جـوان  ٥ دقيقه هر در و دارد سال اختصاص ١٠-  ٢٤سنين

معاشـرت و دوسـتي دختـر و پسـر      مسئله .]٥[شوند آلوده مي يروسو

اي  چنـين پديـده   .اي جديـد اسـت   پيش از ازدواج در جامعه ما پديـده 

در ميـان   اًهـاي پـيش از انقـالب صـرف     براي مقاطع کوتـاهي در دهـه  

 پـس از ن هم در شهرهاي بزرگ شـکل گرفـت و   آ ،طبقات باالي شهر

چنـين روابطـي منـع     ،نآهاي ديني  کيد بر اهداف و ارزشأانقالب و ت

هاي اخير به دليل گسترش شهرنشيني و وسـايل ارتبـاط    در سال. شد

اين پديده به شکلي نوظهور و از بطـن   ،جمعي و حضور زنان در جامعه

  فرهنگـي  هـاي  حساسـيت  .]٦[مـده اسـت  آروابط بـين جوانـان پديـد    

ن بررسـي بسـياري از موضـوعات حسـاس در بـي      ايـران،  در  اجتماعي

و متأسفانه به همين دليل  ]٧[ساختهجوانان ازدواج نكرده را با مشكل 

انجـام شـده   و مطالعـات   اردمطالعات جامعي در اين زمينه وجـود نـد  

اي در  مطالعـه  .اندک از جوانان اسـت نمونه محدود به مقاالتي با تعداد 

 درصـد  ٣٢كـه   هايران در خصوص رفتارهاي پرخطر جنسي نشان داد

انـد داراي بـيش از دو شـريك     قه مقاربت جنسي داشتهكساني كه ساب

از هيچگونـه وسـيله محـافظتي در هنگـام     درصد  ٨/٣٩جنسي بوده و 

 ٥/٥٦در شـهر تهـران،   اي  در مطالعـه  .]٨[انـد  مقاربت اسـتفاده نكـرده  

ساله تهراني بر اين بـاور غلـط بودنـد كـه يـك       ١٥- ١٨پسران  درصد

شود و ايـن بـاور غلـط     نميدختر به دنبال اولين تماس جنسي حامله 

بديهي است که منجر به ايجاد رفتارهاي پرخطري مانند عدم اسـتفاده  

مطالعـه و   .]٩[شـود  مـي  از روش پيشگيري در اولـين تمـاس جنسـي   

تحقيق پيرامون وضعيت بهداشـت بـاروري نوجوانـان و نيازهـاي ايـن      

گروه در زمينه بهداشـت بـاروري در ايـران بـه داليـل مختلفـي حـائز        

رغم اين واقعيت كه بخش مهمي از جمعيـت ايـران را    به .استيت اهم

دهنـد در مـورد وضـعيت و نيازهـاي بهداشـت       نوجوانان تشـكيل مـي  

. اسـت هاي جوان اطالعات بسيار اندكي در دسـترس   باروري اين گروه

مطالعات اندكي به طور كامل به جستجوي وضعيت بهداشت باروري و 

انـد؛ امـا بـه دليـل      ايران پرداختـه  جنسي دختران و پسران نوجوان در

بـه بررسـي ابعـاد و    ، ايـن تحقيقـات   هاي پيش گفتـه  همان حساسيت

نان به مسـائل جنسـي   آهاي  عوامل ساختاري تشکيل رفتاري و نگرش

 التحصـيالن  فـارغ  و دانشـجويان  كـه  آنجـا  از .]١٠[نپرداختـه اسـت  

 الگو، .شوند مي محسوب جامعه در هنجار مهم منابع يكي از ها دانشگاه

 پذيرفته عموم توسط بيشتري سرعت با آنان انديشه و احساس عمل،

 رفتـار  بر حاكم هنجارهاي و ها ارزش شناخت نيازها بنابراين شود، مي

 از برخـي  بينـي  در پـيش  را اجتماعي عالمان و محققان تواند مي آنان

در جسـتجوي  مطالعـه   ايـن  .]١١[كنـد  يـاري  اجتمـاعي  هاي واقعيت

   .در پسران دانشجو انجام گرفت ن رفتار جنسيي و تبيييچرا

  

  كار  مواد و روش

 هاي پديده جامعيت و كل شناختتحقيقات كيفي بر  با توجه به آنكه

 تأكيـد  پـژوهش  هاي داده در فرهنگي شرايط نقش انعكاس و انساني،

 .]١٢[اسـت  انسـاني مناسـب   موضـوعات  كشـف  بـراي  رو اين از ؛دارد

. انجام گرفت يمحتو تحليلاضر بر اساس ها در پژوهش ح داده تحليل

 كـه  اسـت  منـد  نظام كدگذاري و بندي  روش طبقه يك محتوا تحليل

 الگوهـاي  رونـدها و  شـکاري آ ،متني اطالعات كشف ن درآ از توان مي

ن آاز ، ارتباطـات  تحليـل  و آنهـا  بـين  روابـط  و ساختار تكرار، كلمات،

 محتـواي  اسـتخراج  از چيزي فراتـر  محتوا تحليل. ]١٣[استفاده کرد

 تـوان   مـي  طريق اين از بلكه متني ميباشد، هاي داده از برگرفته عيني
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  ٢٣٥

    و همكاران كتايون وكيليان                                                                                                                     ...شناسي ارتباطات قبل از ازدواج    آسيب

هــــاي  مضــــامين و الگوهــــاي پنهــــار را از درون محتــــواي داده

بـا   مطالعـه  ايـن  در بنـابراين . ]١٤[كننـدگان نمايـان سـاخت    شـركت 

 مطالعه، كنندگان در مشاركت توصيفات اساس بر روش اين از استفاده

 خالصـه  مفـاهيم كدبنـدي،   ،شـده  مشـخص  پنهـان  و ارآشك مفاهيم

 اسـاس  بـر  كدها .استخراج گرديد مضامين و شده بندي  طبقه سازي،

 و شد استخراج كنندگان  مشاركت از توصيفات برگرفته معنا واحدهاي

در . ]١٥[گرديـد  بنـدي  طبقـه هـا   هبتشـا  يـا  اساس اختالفات بر سپس

 ٢٠ ،حاضـر  پژوهش ها در دهدا تحليل و آوري جمع گيري، نمونه فرآيند

 بودنـد بـه روش مبتنـي بـر     پژوهش در شركت به داوطلب که متمايل

جلسـه انجـام    ٤در  مطالعه به روش گروه متمرکز. شدند هدف انتخاب

دقيقه در هر گروه انجام  ٩٠االت نيمه ساختار يافته با حداکثر ؤس .شد

تـوي  در جريـان مح  كننـدگان  شـركت مصاحبه  به دوور و قبل از. شد

هـاي مختلـف    بـين دانشـجويان رشـته    هـا از  نمونـه . بحث قرار گرفتند

ال کلـي  ؤسـ  ٢مصاحبه بـا  . انتخاب شدند )خوابگاهي و غيرخوابگاهي(

به نظر شـما هـدف از برقـراري روابـط     «شروع شد به اين مضمون که 

ن نقـش  آچـه عللـي در بـروز    « و» دختر و پسر قبل از ادواج چيست؟

و طبق روند مصاحبه انجـام   ،ت جستجوکنندهن سؤاالآپس از  »دارد؟

هنگـام  . شـد  ثبـت  افـراد  فـردي  ويژگيهاي و ضبط ها مصاحبه. گرفت

 اي جلسـه  ديگـر عدم گزارش داده جديـد،   و ها داده اشباع به رسيدن

 بـر  كـه  كنندگان مشاركت ارتباطات كالمي حاصل. ]١٦[نشد تشكيل

 غيـر  رتباطـات ا بـا  همـراه  فرصت، اولين بود، در شده ضبط نوار روي

 مرورشـدند،  بـار  چنـدين  هـا،  مصـاحبه  متن. شد برداري كالمي، نسخه

سـپس   .شـدند  شكسـته  )هاي متنـي  تکه( ييواحدهاي معنا به سپس

نها به صورت يک کلمه و يـا  آي خالصه شده و کدها از يواحدهاي معنا

و  مفهـومي  تشـابه  اسـاس  کـدها بـر   .به شکل عبارت استخراج شـدند 

 تمـام  در هـا  داده كـاهش  در تنـزل  رونـد . شـدند  بندي طبقه معنايي

 تعـداد  هـم  تا جريان داشت اصلي و فرعي هاي طبقه از جمله مراحل

 و انتزاعـي  اصـلي  و فرعـي  هـاي  هم طبقه و كمتر مفهومي واحدهاي

 طـول  در هـا  داده پايـايي  و روايي از اطمينان جهت. شوند تر مفهومي

 و ييـد أبـراي ت  دگانكننـ  مشاركت بازنگري چون هايي از روش مطالعه

 از كـه  كـدهايي . شـد  استفاده شده استخراج كدهاي و ها داده صحت

 براي .گرديد مي اصالح نبود، آنان ديدگاه بيانگر كنندگان مشاركت نظر

 اسـتخراج  طبقـات  و كـدها  ها، ازمصاحبه برخي متن ناظرين، بازنگري

 بررسـي  مـورد  علمـي  هيـات  اعضـاي  از نفـر  چنـدين  توسـط  شـده 

 وجـود  شـده  استخراج نتايج ميان در توافق درصد ٩٢ كه ،قرارگرفت

 هاي ديگـر،  گروه با ها موقعيت انتقال قابليت افزايش منظور به. داشت

 اقتصـادي، ــ   اجتمـاعي  موقعيـت  نظـر  از كـه  كننـدگاني  شـركت  از

اخالقيات پزوهش مانند .  شد استفاده بودند، متفاوت غيره و تحصيالت

 مطالعه، هدف پژوهش، بيان فرآيند رد آگاهانه و كتبي رضايت كسب

اطالعـات،   نگهداشـتن  آوري، محرمانـه  جمع هاي روش همكاري، نحوه

 زمـان  هـر  در پـژوهش  از كننـدگان   مشاركت گيري كناره حق داشتن

ماندن رشته تحصـيلي   نها جهت محرمانهآپذيرش درخواست  دلخواه و

  .و دانشگاه رعايت شدند

  

  ها يافته

. نبودندو متأهل هيچکدام شاغل  ه وبود٢١±٢/١ميانگين سني پسران 

درصـد در شـهرهاي    ٢٠ساکن شـهرهاي کوچـک و   از آنها درصد  ٨٠

نهـا در خوابگـاه و بقيـه در کنـار     آدرصـد   ٨٠. کردند بزرگ زندگي مي

ال اصـلی  ؤسـ  ٢بـر اسـاس    تحقيـق از ايـن   .کردند خانواده زندگي مي

تر و پسـر قبـل   به نظر شما هدف از برقراري روابط دخ«تحقيق شامل 

درونمايه با  ٣ »چه عللي در بروز آن نقش دارد؟«و » از ادواج چيست؟

کننده  کننده و پيشگيري تسهيل عوامل, عنوان انگيزه ارتباط در پسران

  .استخراج گرديدنيازهاي بهداشت باروري پسران  و, رفتار جنسي

  انگيزه پسران از ارتباط با جنس مکمل - ١

  انگيزه جنسي  - 

  زه عاطفيانگي - 

  ضرورت اشنائي با روحيات جنس مخالف  - 

مهمتـرين دليـل برقـراري ارتبـاط در پسـران کـه تمـام         :انگيزه جنسي

طـوري   بـه . کنندگان به ان اذعان داشتند انگيزه جنسي ذکر شـد  شرکت

نقطـه عطـف ارتبـاط پسـرها     « :کنندگان اظهـار کـرد   که يکي از شرکت

يشـتر بـه رابطـه جنسـي در     از نظر آنـان پسـرها ب  . »روابط جنسي است

کنند و حتي نيـاز جنسـي خـود را بـه صـورت يـک نيـاز         روابط فکر مي

  . عاطفي ممکن است در ابتداي ارتباط نشان دهند

عـاطفي   انگيزه ديگر نياز عاطفي ذکر شد که جوان خأل :انگيزه عاطفي

احساس و عواطف فراوان ايـن  . کند اين دوران را با جنس مکمل پر مي

ان است که شخص دوست دارد شخصي را داشته باشد که نچنآدوران 

 يا کننـده  شـرکت  .به او ابراز عالقه کند و کسي هم به او عشـق بـورزد  

 يکه درون خودم است از لحـاظ عـاطف   ک خأليخواهم  يم: " ديگو يم

ل همـدم و هـم   يبه دل" :ديگو يم يگريد". با جنس مکمل خود پر کنم

  ". ان بگذارديشان را در ميها که بتواند با او حرف يصحبت و کس

کننـدگان   از شـرکت  يا عده: با روحيات جنس مخالف ضرورت آشنايي

 يبـرا  يمادگآات جنس مکمل و يبا روح يشنائآ يمعتقد بودند که برا
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  ٢٣٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ل يـ نان اذعـان کردنـد کـه بـه دل    آ. است يداشتن روابط ضرور, ازدواج

فقـط   نان ممکن استآدر مدارس وجود دارد و  يتيک جنسينکه تفکآ

لـذا  , با مادر و خواهر خود به عنوان جـنس مکمـل در ارتبـاط باشـند    

تشکيل زندگي بايد بتوانند ي دارند و براي يشناآيات زنان حکمتر با رو

نيازهاي جنس مکمل را بيشتر درک کنند، لذا اين روابط را در قبل از 

اينجـور روابـط بـه    :" گويـد  اي مي کننده شرکت. کنند ازدواج بر قرار مي

بايـد بـا طـرز تفکـر     . نظر من ضروري است و جز نيازهاي جوان اسـت 

اگر هدف هـم  " گويد کننده ديگر مي شرکت. "جنس مخالف آشنا شوند

ايـن  , طرف روابط سـالم داشـته باشـند    ۲فقط دوستي باشد و اگر هر 

االن در کشور " گويد  ديگري مي. برايشان يک تجربه خواهد بودروابط 

شـود هـيچ    سرانه از هـم جداسـت و باعـث مـي    ما مدارس دخترانه و پ

رابطـه بـد   "گويـد   ديگري مي. شناختي از جنس مخالف نداشته باشيم

نيست چون ما در مدارس جداگانـه بـوديم و تنهـا بـا مـادر و خـواهر       

هـا   ارتباط داشتيم و با روحيات جنس مخالف آشنايي نداريم اين رابطه

کـه بـه روابـط     شود به شرطي سبب شناخت از روحيات دو جنس مي

  ." جنسي ختم نشود

عـواملي  : کننده و پيشگيري کننده رفتار جنسـي  عوامل تسهيل - ٢

تواند در اين ارتباطات قبل از ازدواج نقش اساسي داشته باشد  که مي

 . به قرار زير بودند

اکثريت دانشجويان خانواده را به داليل مختلف در بيـان  : خانواده) الف

يکي از داليل کـه توسـط   . دانند دخيل مي علت بروز رفتارهاي جنسي

اکثريت دانشجويان بيان شد اين بود كه آنان معتقد بودند آزادي دادن 

هايي که در حال گـذار از سـنتي    به جوانان که توسط بعضي از خانواده

به مدرنيسم هستند در روند افزايش ايـن ارتباطـات تـأثير بـه سـزائي      

" گويــد کننــدگان مــي بــه طــوري کــه يکــي از شــرکت. داشــته اســت

هاي سنتي و نيمه سنتي با ايـن مسـئله موافـق نيسـتند چـه       خانواده

چون جامعه ما . کنند احساسي باشه چه جنسي، فرزند خود را منع مي

هـا رفتـار    در حال گذار اسـت از سـنتي بـه مـدرن خيلـي از خـانواده      

شان را از دست داده و سختگيري در مورد روابط قبـل از ازدواج   سنتي

از طرف ديگر محدوديت بيش از حد در خـانواده نيـز   ". شود  متر ميک

شـود کـه    هايي مـي  براي جوان موجب فوران احساسات آنان در محيط

جوان به عللي از جمله تحصيل مجبور به ترک خانواده شده اسـت بـه   

مـن در خـانواده محـدود    : "گويد کنندگان مي طوري که يکي از شرکت

گذارند به راحتي با يک خـانم رابطـه برقـرار     پدر و مادر من نمي, بودم

از ." توانم ارتباط برقـرار کـنم   يتر م االن اومديم اينجا خيلي راحت .کنم

علل ديگر که در بطن خانواده وجود دارد و توسط اکثريت دانشـجويان  

به آن تأکيد شده بود مسئله عدم ارضاي نياز عاطفي جوان در خانواده 

شرايط اجتماعي طوري شده است کـه  . "ويدگ اي مي کننده شرکت. بود

خيلي از نيازهاي عاطفي را حس . شود نياز آنها در خانواده برطرف نمي

به همين خـاطر اينگونـه   . کنند کنند که بايد بيرون خانواده برطرف مي

ديگـري  ". شود سالگي شروع مي ۱۵ - ۱۶روابط رو به افزايش است و از 

شود بـا   انواده است که باعث ميکمبود محبت و عاطفه در خ"گويد  مي

مربوط به خـانواده عـدم    از علل ديگر. "جنس مخالف رابطه برقرار کند

هاي بهداشت جنسـي ايـن دوران اسـت بـه      مهارت والدين در آموزش

کنند در حالي کـه بـه طـور     ها اين روابط را منع مي طوري که خانواده

حـث و گفتگـو   واضح و آشکار در مورد اين موضوع با نوجوانـان خـود ب  

آنـان معتقدنـد منـع بـدون     . کنند و به نوعي از ابراز آن شرم دارند نمي

لـذا   ,توانـد او را از آن رفتـار دور کنـد    توضيح و قانع شدن جوان نمـي 

ها بـه دليـل شـرم و     خانواده" شود  حتي او به سمت آن نيز کشيده مي

 "گويـد   ديگـري مـي  ". آينـد خيلـي از مسـائل را بيـان کننـد      حيا نمي

هاي سنتي و نيمه سـنتي بـدون گفـتن توضـيح بچـه را منـع        خانواده

  ". کنند مي

هـا و باورهـاي    توان به ارزش از علل ديگر مي: چارچوب فکري افراد) ب

طوري که افرادي بـا تفکـرات مـذهبي     افراد در اين زمينه اشاره کرد به

شـوند و افـرادي كـه در تفکـرات خـود ايـن        کمتر وارد اين روابط مـي 

دهنـد و بـه نـوعي داراي     رها را ارزش دانسته و به آن ميـدان مـي  رفتا

هاي غيراخالقي هستند ممکن است بيشـتر بـه سـمت ايـن      شخصيت

به طـوري کـه يکـي از    . روابط و از نوع رفتارهاي پرخطر آن وارد شوند

اي برايشان ارضاي جنسي مهـم اسـت    عده: " گويد کنندگان مي شرکت

نيست و به هر قيمتي قـادر و مايـل بـه    ها  هيچ چيزي جلودار اين آدم

يـک سـري افـراد کارهـاي     : گويد فردي ديگر مي". ايجاد رابطه هستند

اين افراد مذهبي اصـالً بـه   . دهند خود را در چار چوب مذهب قرار مي

فرد چون بـاورش ايـن   : " گويد فردي ديگر مي". اين کارها اعتقاد ندارند

رابطـه داشـته باشـد و کـامالً      است که قبل از ازدواج بايد با يک دختر

بشناسد و بعداً ازدواج کند ميرود به دنبال روابـط بـا دختـران تـا زوج     

  .مورد عالقه خود را پيدا کند

. توان به جو و فضاي جوامع اشاره کـرد  از علل ديگر مي: جو جامعه) ج

کند به خصوص جـو   اي که در آن زندگي مي کند جامعه جوان فکر مي

و دانشگاه چقدر براي روابط قبل از ازدواج بها قائل دوستان در مدرسه 

خـود را در ايـن   , شوند و او به نوعي براي عدم طرد از جامعه خـود  مي

علت ديگر روابـط را جـو   " گويد اي مي کننده شرکت. کند روابط وارد مي

دانم که هر که دوست پسـر و دختـر نداشـته باشـد چقـدر       جامعه مي
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  ٢٣٧

    و همكاران كتايون وكيليان                                                                                                                     ...شناسي ارتباطات قبل از ازدواج    آسيب

دليل تقليد رابطه برقرار  بعضي به" ويد گ ديگري مي. عقب افتاده است

". دهنـد مـن هـم انجـام دهـم      کنند که چون ديگران انجـام مـي   مي

ک يـ ن دوسـتان بـه عنـوان    يدر ب ياالن رابطه جنس" ديگو يم ديگري

  ". نکه به چشم بد نگاه کننديشود نه ا ياد مي يرفتار معمول

ت يـ اکثر: بمناسب در برابر تهاجم فرهنگ غر يساز فرهنگ يناتوان )د

ان به مسئله تهاجم فرهنگ غرب به جامعه اشاره کردنـد کـه   يدانشجو

ثر واقـع  ؤقبل از ازدواج در جوانان م يجنس يتواند در بروز رفتارها يم

 يشود در رسانه مل ياست که گاه مشاهده م ين مسئله به نحويا .شود

ن يـ از ا ييهـا  اليز به روابط قبل از ازدواج بها داده شده و پخش سـر ين

تهـاجم   يگر برايد ياز سوئ. ن باشدآبر بها دادن به  يليتواند دل ينوع م

از جملـه مـاهواره هنـوز     يخـارج  يهـا  ق رسـانه يـ فرهنگ غرب از طر

هـا و   نيگزيانـد بـا جـا    نتوانسـته  ياندرکاران فرهنگ زان و دستير برنامه

ن مسـئله مقابلـه کننـد و بـه     يمناسب با تهاجم روزافزون ا يزير برنامه

ــرســد در ا يمــ نظــر ــن رابطــه باي ــز يد کارهــاي ــانجــام گ يادي  .ردي

خودمان در مورد عشـق   يونيزيتلو يها لميف" د يگو يم يا کننده شرکت

فرهنـگ مـا    يساز نهيزم"د يگو يم يگريد ".و روابط دختر و پسر است

  ".افته استيش يها کمتر شده و روابط افزا بچه يروز به روز برا

, ش روابـط قبـل از ازدواج  يگـر علـل افـزا   يداز : سـن ازدواج افزايش ) ه

ل يـ ب کـه بـه دل  يـ ن ترتيبـد . ش سن ازدواج در جامعه ذکـر شـد  يافزا

کـه   ينيسـتند در سـن  يجوانـان قـادر ن   ياجتمـاع  ــ  يط اقتصاديشرا

ن رو يـ از ا ؛ل خـانواده دهنـد  ياز به جنس مکمل دارند تشکياحساس ن

اً يک فاصـله زمـاني   امروزه تقريب. اين روابط در جامعه رو به افزايش است

سال از سن بلوغ تا ازدواج وجـود دارد و جـوان ايـن خـأل زمـاني را       ١٠

: گويـد  اي مي کننده شرکت. ممکن است با ارتباطات قبل از ازدواج پر کند

آمادگي ازدواج از نظر اقتصـادي  . شرايط ازدواج در جامعه بد شده است«

ن ازدواج نسبت به س" گويد اي مي کننده شرکت» و اجتماعي وجود ندارد

توانـد هرگونـه    سال فاصله است و مـي  ١٠ - ١٢. قبل افزايش يافته است

  ". خأل در انسان بوجود آورد

  نيازهاي بهداشت باروري پسران  - ٣

و  ه،اشـاره شـد   يازهـا ياز ن يکدر اين مطالعه ي: نيازهاي آموزشي) الف

 اظهـار كننـدگان   شـركت  .ه استموزش ذکر شدآاز به ين نآن يمهمتر

 ،توانـد متفـاوت باشـد    يم يموزشآ يازهايکردند با توجه به سن بلوغ ن

 يسـطح  اَهـا عمـدت   موزشآرد و يگ ين مسئله مورد توجه قرار نميکه ا

انـواع  ن ينـان مهمتـر  آ. شـود  يتوجه نمدر آنها  يسن يازهايبوده و به ن

اد يـ ن زآدر مورد استمنا ذکر کردند که در مـورد  را موزش آرا آموزش 

ات يـ ث و روايـ بـه احاد  ياز جنبه مـذهب نيز  يو گاه .شود يصحبت نم

هـا انجـام    شود ولي از جنبـه رويکردهـاي علمـي ايـن آمـوزش      اشاره مي

آموزش خـود ارضـاعي بايـد انجـام     " گويد  اي مي کننده شرکت. گيرد نمي

آمـوزش بايـد از ابتـداي    " گويـد  ديگري مي". شود که چه ضررهائي دارد

مـثالً نوجـوان   " کننـده ديگـر    شـرکت " .درسيدن به سن بلوغ شروع شو

کنـه   شود بدون اينکـه بدانـد آن چيسـت و فکـر نمـي      گرفتار استمنا مي

  ". توان اين مسئله را کم کرد مسئله بدي باشه در حالي که با آموزش مي

ح و روشـن انجـام   يد به صورت صريها با موزشآن ذکر شد که يهمچن 

 يا کننـده  شـرکت  .رديـ د انجـام گ يـ با ,يو موارد بهداشـت جنسـ   شود

سنشان باال رفـت  كه بلوغ شروع کنند بعد  ياول از نشانه ها" ديگو يم

نان اذعان کردنـد کـه بهتـر    آن يهمچن". لين قبيو از ا ياز رابطه جنس

ط يرد و بعـد محـ  يـ ها انجـام گ  ها توسط خانواده موزشآن ياست ابتدا ا

نـان ذکـر   آ. هـا باشـد   موزشآن يا يبرا يمناسب يتواند فضا يمدرسه م

ن يا از گفـتن چنـ  يـ ل شـرم و ح يـ ها به دل سفانه خانوادهأکردند که مت

توانـد   ين مسـئله مـ  يـ نوجوانشان عاجز هستند و ا يبرا يمسائل مهم

  . ندازدينده به خطر بآينان را در آسالمت 

ثمـره   يبـرا  يچ کـار يهـا کـه از هـ    خـانواده " ديگو يم يا کننده شرکت

 يگـاه آد بکننـد  يـ کـه با  يکـار  نيکنند مهمتـر  يغ نميشون دريزندگ

ن کـار  يـ ا يبـد  يامـدها يکننـد و پ  ين کـار را نمـ  يبچشون است که ا

بـه مراجعـه بـه     يگر لزومـ يگاه شود دآدر خانواده  يوقت .براشون دارد

ن يـ کشند کـه ا  يمدارس هم خجالت م"د يگو يم يگريد". مراکز ندارد

ن آت و انحرافـا  يند تـا بـه موضـوعات اوج دوره جنسـ    يمطالب را بگو

 يهـا  مـوزش آد در يـ گر که بايد يا مسئله". کشند يرسند خجالت م يم

دز در يـ در نظر گرفته شود مسئله ضرورت توجه بـه ا  يبهداشت بارور

ان اظهار کردند که جوانـان  يت دانشجوياست که اکثر يارتباطات جنس

ن يکنند و ا يدز در روابط خود با جنس مکمل فکر ميکمتر به مسئله ا

ن يدر بـ  يمـار ين بيـ د در برابر ايدهنده عدم احساس تهد مسئله نشان

توانـد در بـروز    يد مـ ياز تهد يا درک نسبي د ويعدم تهد. جوانان است

هـا   مـوزش آرسـد   يلذا به نظر م. ثر باشدؤم يمقاربت يها يماريدز و بيا

 .رديد درک شده در جوانان انجام گيت احساس تهديد در جهت تقويبا

داشـته   يو يکند که اچ ا يچکس فکر نميه" ديگو يم يا کننده شرکت

  ". کند راحت و باز روابط برقرار  يلين خاطر خيباشد به هم

ن يکنـد بـه اخـر    يبرقـرار مـ   يکه رابطه جنس يفرد" ديگو يم يگريد

   .است يمقاربت يها يماريدز و بيکند ا يکه فکر م يزيچ

جـوان  مـوزش نو آکه در ارتباط بـا   يکمبود مهارت نوجوان و افراد )ب

 يمـوزش کـاربرد  آاعـالم کردنـد کـه     ناياز دانشـجو  ياريبس: هستند

تواند در رفتارهـاي بهداشـت بـاروري مـؤثر باشـد ولـي        ها مي مهارت
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  ٢٣٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

. شـود  هاي مناسب آموزش داده نمـي   ها به روش متأسفانه اين مهارت

هـا بـراي بسـياري از جوانـان      به طور مثال تهيه وسايل ضد بـارداري 

هاي زندگي به  در حالي که اگر مهارت. رم استهمراه با خجالت و ش

خوبي آموزش داده شود اين احساس شرم ممکن است وجود نداشته 

هـا را در مـدارس ارائـه     از طرف ديگر کساني کـه ايـن مهـارت   . باشد

. شـود  هاي مناسب کاربردي انجـام نمـي   دهند با استفاده از روش مي

گيـري،   تصـميم  ,فـتن نـه گ  ,هاي ابراز وجود آنان معتقدند که مهارت

هاي مناسب و توسط افراد  هاي مهمي هستند که بايد با روش مهارت

اگـر از بچگـي   " گويـد  اي مـي  کننـده  شرکت. خبره آموزش داده شود

تـوانيم   توانايي نه گفتن را به خيلي از مسائل داشته باشيم راحت مي

" گويـد  ديگـري مـي  ". در دوران بلوغ و بزرگسالي دچار مشکل نشويم

توانند مؤثر باشند به شرطي که قابل اجرا باشند و ايجاد  ها مي رتمها

مهمترين مانع براي دسترسي " گويد ديگري مي". انگيزه در فرد کنند

جوانان بـه اطالعـات و گـرفتن خـدمات بهداشـت بـاروري خجالـت        

  ".کشيدن است

عدم اطالع رساني و ارائه نامناسب خدمات بهداشت باروري براي ) ج

رسـد در جامعـه    کنندگان اظهار کردند بـه نظـر مـي    رکتش: جوانان

 ,کنوني ما منابعي براي دسترسي اطالعات براي جوانـان وجـود دارد  

شود و يا همکاري پرسنل ايـن   اما در مورد اين منابع کمتر تبليغ مي

رسد بايـد تبليغـات بيشـتري از     به نظر مي. مراکز با جوانان کم است

ــي در ا   ــاط جمع ــايل ارتب ــق وس ــرد  طري ــورت گي ــه ص ــن رابط . ي

هـا از ايـن    در شهرهاي کوچـک کتابخانـه  : "گويد اي مي کننده شرکت

" گويـد  ديگري مـي ." آورند مراکز ديگري هم وجود ندارد ها نمي کتاب

هـاي رايگـان    مشاوره, هاي اجتماعي است مراکز متعدد مثل اورژانس

رساني مناسـب   اما هيچکدام اطالع ,خود مرکز بهداشت هست, داريم

  ". براي جلب جوانان براي گرفتن خدمت ندارند
  ها و زير طبقات آن در مطالعه کيفی انجام شده در دانشجويان پسر ارايه درون مايه: ١جدول شماره 

    جنس مكملانگيزه پسران از ارتباط با 
    انگيزه جنسي
    انگيزه عاطفي

    ضرورت آشنايي با روحيات جنس مخالف
  كننده رفتار جنسي كننده و پيشگيري تسهيل عوامل
    خانواده

  مدرن الگوي الگوي سنتي خانواده در مقابل -   
  عدم تأمين نياز عاطفي در خانواده -   
  عدم مهارت والدين در ارايه اطالعات بهداشت باروري -   

    چارچوب فكري افراد
    جو جامعه

    تهاجم فرهنگ غربسازي مناسب در ايران در برابر  ناتواني فرهنگ
    نيازهاي بهداشت باروري پسران

    نيازهاي آموزشي
  كمبود مهارت نوجوان و افرادي كه در ارتباط با آموزش نوجوان هستند

  مناسب خدمات بهداشت باروري براي جوانانارائه ناعدم اطالع رساني و 

  گيري بحث و نتيجه

ارتبـاط در پسـران    يبرقـرار  ياصـل  يها زهيمطالعه حاضر نشان داد انگ

ک مطالعـه  يدر  .است جنس مکملو شناخت  يعاطف ـ يمسئله جنس

کـه   ه شده اسـت سال نشان داد ١٧- ٢٤از جوانان  ينفر ٢٠٠با نمونه 

دختـران   يو بـرا  يالت جنسـ يهـا تمـا   ييشناآن يا يزه مردان برايانگ

در مطالعـه   .]١٧[ت بـوده اسـت  يو حما يکيزيوردن مراقبت فآبدست 

ن يچنـ  يهـا  زهيرا از انگ يعاطفـ  يالت جنسيجوان تماپسران  حاضر

دانستند  ينه مين گزياعالم کرده بودند و جنس مخالف را بهتر يرفتار

با جوانانشان  يروابط عاطف يبرا يها وقت کاف ان کردند که خانوادهيو ب

 بـا  صـحبت  كـه  ه شـده اسـت  داد نشان كلي نيز پژوهش. گذارند ينم

 بـراي  نوجوانـان  درصـد  نود از بيش كه دهبو از كارهايي يكي دوستان

 ٨٥ همچنين .اند داده مي انجام افسردگي كاهش و سالمت روان حفظ

افراد براي كمك به آنان هنگـام   ثرترينؤم را نوجوانان، دوستان درصد

 ييها ن معاشرتيزنان و مردان در داشتن چن .]١٨[دانند افسردگي مي

ژه در يـ است زنان بـه و  ن چه مشخصآ .دارند يسود و منفعت متفاوت

ج ينتـا . پردازنـد  يمـ  يشـتر يب يو عـاطف  ياجتمـاع  يهـا  نـه يهز ،رانيا

داشـتن معاشـرت را    ،نشان داده است که مـردان  المللي بينقات يتحق

ن ييار پـا يبسـ  يهـا  نهيتوانند با هز يدانند که م يمناسب م يک فرصتي

 ينسـ اسـتفاده ج  ءاست که زنان با خطر سو ين در حاليا ،تجربه کنند

د، نبه او نداشته باشـ  يچگونه تعهديکه ممکن است ه ياز طرف مردان

ار کمتـر از  يدارد که زنان بسـ  دوجو ياديار زيشواهد بس. روبرو هستند

 يا ج مطالعـه ينتا. هستند ين روابطير شدن در چنيمردان مشتاق درگ

 ،شـتر يزود هنگام ب يداشتن رابطه جنس بهنشان داده است که مردان 

در ، تمايـل دارنـد   جـنس مخـالف  ن دوسـت از  يداشتن چنـد به و نيز 

مطالعه حاضـر  . ]١٧[باشد يزنان صادق نم ين مسئله براياصورتي كه 

در انجـام روابـط قبـل از    مهمـي  توانـد نقـش    ينشان داد که خانواده م

 از بـااليي  سـطح  كـه  اسـت  داده نشـان  تحقيقات. ازدواج داشته باشد

 جنسـي  ارتبـاط  از پـاييني  سـطح  بـا  نوجوان و والد مكالمة و ارتباط

دهـد  يقات نشـان م يگر تحقيد .]١٩،٢٠[است ارتباط در آميز مخاطره

 ينـ يش بياست که در پـ  يگريد عواملن هم از يکنترل و نظارت والد

 مطالعـه  .]٢٢،٢١[ثر اسـت ؤدر نوجوانان م يز جنسيمآ رفتار مخاطره

و  والـدين،  پـذيرش  بـا  همراه و گرم رابطة که وجود هنشان داد يگريد

 رفتارهاي از پيشگيري در مهم عوامل عنوان به ترتيب به كنترل عامل

 نتـايج  كـه  نانچ ،ه استشد شناخته دختر نوجوانان در آميز مخاطره

دختـران   آميز رفتارهاي مخاطره در درگيري بيشترين ه استداد نشان

 افـراد  و و نوجـوان  والـدين  بـين  طردكننـده  و سـرد  روابـط  ويژگي با
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  ٢٣٩

    و همكاران كتايون وكيليان                                                                                                                     ...شناسي ارتباطات قبل از ازدواج    آسيب

همـراه   پـدر  غيبـت  يـا  و اعتياد مجبورسازي، طريق از كنترل خانواده،

کـه   كنندگان اظهـار داشـتند   شركتمطالعه حاضر در . ]٢٣[بوده است

ف يار ضـع ين در مورد روابط قبـل از ازدواج بسـ  ينوجوان با والد ارتباط

 چارچوبهاي نظـري از  يکي يداب و سنن اجتماعآت ياگرچه رعا .است

گذار قـرار   شود اما نوجوانان در دوره يمحسوب م يرانيدر جامعه اتفكر 

مـوارد   يرند و در برخـ ين سنن را نپذياز ا يدارند که ممکن است بعض

از  يد سـبب دور ين تضاد عقايف هنجار جامعه باشد و ارفتار او بر خال

 ينيگزينوجوان در جا ييعدم توانا. شود يجامعه م يها خانواده و ارزش

ران يدر ا يريپذ  شود فرهنگ يم موجب ميد با قديجد يمناسب باورها

افتند کـه  يوان دريدر تا يا در مطالعه .]٢٤[شود يثر از فرهنگ غربأمت

ارتبـاط نامناسـب نوجـوان بـا      ،يابق با گـذار نسـل  جامعه در تط يناتوان

ش يدر نوجوانـان افـزا   ناخواسـته را  يهـا  يزان بـروز بـاردار  يم ،نيوالد

 يکـ يجو جامعه به خصوص جامعه دوستان و دانشگاه  .]٢٥[است داده

نوجـوان بـه   . اسـت قبل از ازدواج  يثر در رفتار جنسؤگر از عوامل ميد

نـان داشـته و   آبـه   يشـتر يب شيت از گـروه دوسـتان گـرا   يل حمايدل

 يقـ يبر اسـاس تحق . ]٢٤[شتر استيش به دوستان ناباب بيمعموال گرا

 نوجوانـان  ميـان  در مخـالف  جنسـيت  بـا  دوسـتي  به ران تمايليدر ا

 ايـن  نامطلوب به پيامدهاي خود آنها اين، وجود با .است يافته افزايش

ـ  هـا  خانواده نظارت منطقي ضرورت و داشته آگاهي ارتباطات  ايـن  رب

پـژوهش حاضـر، نشـان داد     يهـا  افتـه ي. ]٢٦[.اند شده يادآور را روابط

از جمله مـاهواره را در   يارتباط جمع يها کنندگان نقش رسانه شرکت

 بام يها تحول عظ ماهواره. ندقبل از ازدواج مهم دان يج رفتار جنسيترو

عـدم کنتـرل   . کننـد  يجاد مـ يع ايها در سطح وس د و پخش برنامهيتول

بـرون   يهـا  از برنامـه  يعيموجب شده که حجـم وسـ   يا  اج ماهوارهامو

و  يجامعه وارد شـده و بـر ابعـاد مختلـف فـرد      يفکر يبه فضا يمرز

در ارتبـاط بـا    يو ارزشـ  يرات نگرشـ ييتغ .]٢٧[ر بگذارديثأت ياجتماع

 يهـا  از نشـانه  يکـ ي ،ش از ازدواجيدختر و پسـر پـ   يمعاشرت و دوست

ت که در جامعه در حال گذار ما در حال اس يرات گسترده فرهنگييتغ

ن و يـ ج موحد و همکاران نشان داد کـه اقتـدار د  ينتا. است يريگ شکل

شود و افراد  ين در روابط دختر و پسر روز به روز کمتر ميد يها ارزش

ن يگر در ايمطالعات د. ]٢٨[کنند يعمل م دنياگرا يها بر اساس ارزش

ران در جهـت  يـ در ا يو نگرشـ  يرات ارزشـ ييـ که تغ اشاره داردنه يزم

ن يـ و در ا ،مثبت قلمداد کردن روابط دختر و پسر قبل از ازدواج است

اعتقادات . ]٢٩[موافقند ين روابطيش از دختران با چنينه پسران بيزم

 يدارا اًغالبـ  ين مـذهب يمـواز . است يرانيجامعه ا يها جز ارزش ينيد

ن سـبب کـاهش   آاست که اعتقاد و عمل به  يل اخالقياص يها يزگيو

ــا ــاطره  يرفتاره ــمآمخ ــي ــود يز م ــا در. ]٢٤[ش ــژوهش ني ــن پ ز ي

 يرا در محافظـت از رفتارهـا  اعتقـادات دينـي   کنندگان نقـش   شرکت

وجـود   اما چرا با. شتر از نقش دوستان دانستنديب يحت يپرخطر جنس

حاکم در جامعه رونـد روابـط قبـل از ازدواج در حـال      يفرهنگ مذهب

سـتم  يس يو بازسـاز  يـي فردگرا ينوع: ديگو يم يموحد ؟ش استيافزا

رد کـه  يـ گ يان قشر دانشجو صـورت مـ  يدر م ينيد يها احکام و ارزش

نهـا  آ ينـ يد ينشـاندهنده بـ   يشود ول ياز احکام م ير فرديموجب تفس

 يها و تفکرات و باورهـا  مطالعه حاضر نشان داد که ارزش .]٢٨[ستين

ز يـ کـه پره  يوقتـ  .در داريثأارتبـاط قبـل از ازدواج تـ    درخصوصافراد 

نان کمتر وارد آرد يافراد قرار گ يک ارزش در باورهايبه عنوان  يجنس

 يهـا  کـه ارزش  يکسـان  همچنين. ]٣٠[شوند يروابط قبل از ازدواج م

رفتـار   ,قبـل از ازدواج قائـل هسـتند    يرابطه جنس يکارانه برا محافظه

. ]٣١[گـزارش شـده اسـت    يشـتر ياحتمال ببا نان آدر  يز جنسيپره

هـا ابتـدا در    موزشآل دارند که يمطالعه حاضر نشان داد که جوانان تما

. شود خانواده و سپس به صورت ممتد و براساس سن در مدارس انجام

 يمهـارت زنـدگ   يها نشان داد که برنامه يجنوب يقايفرآدر  يا مطالعه

درک  ,ينوجوانــان مــدارس توانســت دانــش بهداشــت بــارور يبــر رو

کانـدوم و اسـتفاده از    در اسـتفاده از  يخودکارامـد  ,استفاده از کاندوم

سـن   يرو اگرچـه  ؛ش دهديافزا ين ارتباطات جنسيخرآدر را کاندوم 

اي مشـخص شـده    در مطالعـه  .]٣٢[ر نداشـت يثأت يشروع رفتار جنس

را بـه   يت جنسيشروع فعال ,مدارسدر  يموزش بهداشت جنساست آ

را  يجنسـ  يشـرکا و  يتعـداد ارتباطـات جنسـ    انداختـه و نيـز  ر يخأت

 يبهداشـت جنسـ   يرسـم  يها موزشآن يهمچن. ]٣٣[دهد ميکاهش 

از رسـد   به نظـر مـي   .]٣٤[نخواهد بودهمراه  يت جنسيش فعاليبا افزا

و رفته رفته بـا نفـوذ    شدهجامعه جوان محسوب يك نجا که کشور ما آ

مـدون   يهـا  د برنامهيبا ،ميها مواجه هست ق رسانهيفرهنگ غرب از طر

ـ يفرهنـگ ا بـا  روز و متناسب  يازهايمتناسب با ن يروربهداشت با  يران

د براسـاس مطالعـات   يها با ن برنامهيا .براي جوانان مدون گردد ياسالم

 يريـ گ شکل يها لفهؤنه انجام شود و بر مين زميقات جامع در ايو تحق

 يو راهکارهـا  داشـته د يـ کأن دختران و پسـران ت يب يجنس يرفتارها

 ,ياجتماع ينجا که هنجارهاآاز . نماينداتخاذ  نهاآکنترل  يمناسب برا

ت يــقبــل از ازدواج را در جوانـان تقو  روابــط جنسـي ز از يـ انتظـار پره 

ن هنجارهـا در  يـ ک با اياغلب در رابطه نزد يجنس يکند و رفتارها يم

 ,يعوامـل اجتمـاع   يجاد انسجام و هماهنگيبا ا ،رديگ يجوانان شکل م

ماننـد   يصدمه زننده به سالمت يرهادر رفتا يکه در جامعه مانع اساس

 ييالگوهـا بايـد   ,قبـل از ازدواج در جوانـان هسـتند    جنسـي  يرفتارها
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پرخطـر   يرفتارهـا  ه و ازفراهم نمود يرانيا يمتناسب با فرهنگ اسالم

همچنين مشكل خجالت به عنوان يكي از مسايل مهم . کرد يريجلوگ

ازجملـه والـدين و   نفـع   بهداشت باروري در نوجوانان و كليه افـراد ذي 

هـاي   كادر بهداشتي با انتقال دانش بيشتر به آنان و نيز ارتقاي مهـارت 

ن دختـر و  يموزش روابط سالم بآن آدر کنار . نوجوانان قابل حل است

ن ارائـه خـدمات   يمأجوانان و ت يبرا يشغل يها تيظرف شيافزا پسر و

گـاه  آد يـ ن دختران بايهمچن. شنهاد کرديتوان پ يرا م يبهداشت بارور

نـان  آقبل از ازدواج که توسط پسران به  يها يت دوستيشوند که اکثر

ازدواج  يداشـته و بـرا   يزه جنسـ يـ انگ شده از سوي پسـران، شنهاد يپ

ح و يد به طـور صـر  يبا يبهداشت جنس يها موزشآن در يبنابرا ,يستن

   .نمود تبيينن را آ يو علم يل مذهبيبا دال

  سهم نويسندگان

  دگذاري و ويرايش نهايي طرحك :افسانه كرامت

  كدگذاري و ويرايش نهايي طرح :سيد عباس موسوي

  نويسنده مقاله :كتايون وكيليان

  ويرايش كل مقاله: رضا چمن
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Objective (s): The objective of this study was to investigate on pre-marriage relationship between young adolescents from 

male students’ perspectives. 

Method: This was a qualitative study of a sample of 20 male students. Focus group discussions were conducted to collect data. 

Content analysis was performed to explore the data. 

Results: Three themes emerged from the analysis: motivation for pre-marriage relationship; facilitating and preventive sexual 

behaviors, reproductive health needs. 

Conclusion: Larger scale studies are needed to understand the topic more fully. However, as indicated by young male students 

there are different reasons for pre-marriage relationship between girls and boys. Such data could contribute to implementing 

more reproductive health orientated interventions in order to improve adolescents’ health.  
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