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Abstract
Background and Aim: Premarital sex is forbidden legally, culturally, and religiously in Iran.
Compared to other youth, this behavior is less common among religious youth and theists. This study
aimed at providing a systematic review of the relation between religion and spirituality and premarital sex
among youth in Iran.
Materials and Methods: In this systematic review, PubMed, Scopus, PreQuest, Google
Scholar, Magiran, Irandoc, and SID databases were searched for articles published until April 2017 using
some keywords, including premarital sexual relationship, religion, spiritual, etc. All papers on the relation
between religious, spirituality, and premarital sex among Iranian youth were investigated. We found 162
articles, from which 13 were selected based on the study’s inclusion criteria. Afterwards, qualitative
analysis of data was conducted.
Results: A total of 8636 youth had been studied in 13 quantitative studies. Many studies had
investigated the relationship between religion and premarital sex (53.85%). Other studies included the
association between religion and the attitudes towards premarital sex and the desire for that.
Conclusion: Compared to other countries, there are few studies on the relation between religion
and spirituality and youth sexual behavior in Iran. According to the importance of premarital sexual
relation among Iranian youths, and heterogeneity of information on this subject in previous studies,
further researches are required with strong methodologies and more culturally appropriate tools.
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چكيده
سابقه و هدف :روابط جنسی قبل از ازدواج ،از نظر قانونی ،فرهنگی و مذهبی در ایران ممنوع است معموالً این روابط
در بین جوانان مذهبی و خداپرست کم تر از سایر جوانان گزارش شده است .این مطالعه با هدف مرور سیستماتیک مقاالت
منتشر شده در ارتباط با نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی انجام گرفته است.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،مررور سیسرتماتیک در بانرک هرای اتی راتی ،IranMedex ،MagIran ،PreQuest
 PubMed ،Scopus ،Google Scholarو  SIDباکلیرد واهه هرای رابطره جنسری قبرل از ازدواج ،مرذهب ،معنویرت ،ایرران
وکلمات مشابه فارسی و انگلیسی تا آوریل  7102انجام شد .تمام مقاالت که به بررسی ارتباط رفتارهای جنسی نوجوانران و
جوانان ایرانی با مذهب و یا معنویت پرداخته بودند ،مرور شردند .از  027مقالره بررسری شرده01 ،مرورد آنهرا وارد مطالعره
مروری حاضر شدند .پس از استخراج اتی ات ،تجزیه و تحلیل کیفی مطالعات انجام شد.
یافته ها :در  01مطالعه کمی 6212 ،نفر مورد بررسی قرار گرفته بودند .اکثر مطالعرات ارتبراط برین مرذهب برا درگیرر
شدن در رابطه جنسی قبل از ازدواج را بررسی نموده بودند ( 81/68درصد) .سایر بررسی ها شامل ارتباط مذهب و معنویت
با نگرش و تمایل به روابط جنسی بود.
استنتاج :مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط مذهب و معنویت با رفتارهرای جنسری جوانران در ایرران در مقایسره برا
مطالعات انجام شده در دنیا بسیار محدود است .نظر به اهمیت موضوع و نیز دم تجانس اتی اتی در این زمینه در مقاالت،
انجام مطالعات با متدولوهی قوی و با استفاده از ابزارهای استاندارد و بومی شده که با فرهنگ اسیمی ایرانی سازگار است،
مورد نیاز است.

واژه های کليدی :مذهب ،معنویت ،جوانان ،اسیم ،ایران

مقدمه
روابرررط جنسررری قبرررل از ازدواج ،از نظرررر قرررانونی،

ازدواج ،همرراه بررا دگرگرونی هررای سراختی و اجتمررا ی

فرهنگی و مذهبی در ایران ممنوع است( .)0در سالهرای

بالقوه آسیب زا است( .)7از جمله آسیبهرای ایرن گونره

اخیررر پدیررده معاشرررت و دوسررتی دختررر و پسررر پرریش از

روابط در جوانان ،اختیالت هیجانی و اتفی ،گرایش
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نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی :مرور
سیستماتیک مقاالت منتشر شده

مــروری

فریده اقدام پور و همکار

ناخواسته ،ابتی به بیماری های مقاربتی مانند ایدز و سرو

معموالً رفتارهای پرخطر در بین جوانان نامتدین بریشترر

ظن بعد از ازدواج نسبت به همسر می باشد( .)1از ترفری

از جوانانی است که به خدا ایمان دارنرد و نقرش دیرن و

جوانان به دلیل وامل فیزیولوهیكی ،اجتمرا ی و فرهنگری،

مذهب را در زندگی خود مهم و ارزشمند میداننرد(.)00

بیشتر از سایر گروهها در معرض خطر رفتارهای جنسی

نتایج برخی مطالعات در جوانان حاکی از این اسرت کره

غیر ایمن و آلودگی به ایدز هستند( .)4بررسیهای انجرام

بین مذهب گرایی و رفتار جنسی پرخطر رابطه معناداری

شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشركی

وجود دارد( .)07نتایج یک مطالعه ترولی در مرکرز ملری

حاکی از سر ت افزایش رفتارهای پرخطرری اسرت کره

سیمت نوجوانان آمریكا در بریش از  8211دخترر نشران

زمینه ساز ابتی به بیماری ایدز میباشند( .)8در حرالی کره

داد که دختران مذهبی پروتستان ،محافظه کار پروتستان،

آمارهای جهانی از کاهش روند ابتی به ویروس  HIVدر

کاتولیک و نیز دینهای دیگر (مانند یهودیان ،مسلمانان،

کشورهای مختلف حكایت دارد ،اما متأسرفانه در ایرران

هندوها) نسبت به دختران بی مذهب به احتمال کرمترری

الگوی انتقال این ویروس از تریق سرنگهای آلوده بره

وارد رابطه جنسی میشوند ،همچنین میزان درگیر شردن

تماسهای جنسی تغییر یافته است .ابتی به ویرروس ایردز

در روابط جنسی بین مذاهب مختلف ،متفاوت است(.)01

از تریق روابط جنسی در این کشور رشرد  11درصردی

ا تقادات مذهبی و معنویت افراد از مهمتررین رواملی

داشته و سن ابتی به ایدز کاهش یافته است .جامعه ایرران

است کره مریتوانرد یرک جامعره را از فسراد و انحرراف

آگاهانه یا ناآگاهانه ،متأثر از فضای جهانی شدن ،جامعه

بازدارد .رفیعپور میگوید« :سیستم کنترل درون انسانها

ای متنوع ،متكثر و چند فرهنگی اسرت( .)2فراگیرر شردن

از مهمترین سیستمهاست و مهمترین سیستم کنتررل درونری

الگوهای تازه رفتار جنسی ماننرد دوسرتی دخترر و پسرر،

انسان ،دین و مذهب است»( .)04یافترههرای یرک مطالعره

برقراری دوستی همزمان با چندین نفر ،برقرراری دوسرتی برا

مروری که اخیراً توسط تیمهای تحقیقاتی در دانشرگاههرای

جنس مخالف و روابط نامتعارف مانند روابطجنسی مجازی

کلمبیا ،هاروارد و دوک انجام شده بود ،نشان از اهمیت

در فضای اینترنت و گسترش روابط همجرنسگرایری برا

دین و معنویت در پیشرگیری از رفتراری پرخطرر جنسری

سطحی پیشرفته در میان دختران و پسران نشران مریدهرد

جوانان دارد( .)08اگرچره برخری از نویسرندگان کراهش

که رفتارهای جنسی به سمت رفتارهرای پرخطرر جنسری

احتمال شروع رابطه جنسی نوجوانان را در فعاالن مذهبی

شررتاگ گرفترره اسررت( .)2رفتارهررای جنسرری نوجوانرران از

بیان نموده اند ،اما برخی محققان دیگرر موفرق بره اثبرات

فاکتورهای متعددی نظیر فاکتورهای فیزیولوهیكی ،بین

هیچگونه اثری از نقش بازدارنرده مرذهب و معنویرت در

فردی ،فرهنگی و مرذهبی تراثیر مریپذیرنرد( .)6رواملی

کرراهش رفتارهررای جنسرری در نوجوانرران نشرردهانررد و

مانند مصرف سیگار و الكل ،ترک تحصیل ،نبود والدین

برنامههای آموزش جنسی مبتنری برر پرهیرز برر گرفتره از

در منزل ،فوت پدر ،مشكیت ارتبراتی برا مرادر و ردم

ا تقاد به مذهبیت و معنویت را صرف هزینه غیراثربخش

پایبنرردی برره مررذهب بررا شررروع زودرس و پرخطررر رفتررار

بیان نموده اند( .)02با توجه به ساختار سنی جوان ایرران و

جنسی در نوجوانی مرتبط است( .)3مذهب و معنویرت از

آسیبپذیر بودن این قشر به رفتارهای جنسری پرخطرر و

جمله واملی هستند که برر رفتارهرای جنسری جوانران و

نیز نقش مذهب و معنویت به نوان راملی درون فرردی

نوجوانان مؤثرند .مذهب از تریق برقراری نظرم اخیقری

بر این رفتارها ،این مطالعه برا هردف مررور سیسرتماتیک

و معنایی با ث هدف دار بودن زندگی و احسراس خرود

مقاالت منتشر شده در ارتباط با نقش مرذهب و معنویرت

ارزشمندی مثبت میشود و میتواند رفتارهای پرخطر از

در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی انجام گرفته است.
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به مواد مخدر ،افت تحصریلی ،تجراوز جنسری ،برارداری

جمله رفتار پرخطر جنسی را تحت ترأثیر قررار دهرد(.)01

نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسي جوانان ایراني

جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقاالت مررتبط منتشرر

مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نروع مررور سیسرتماتیک مطالعرات
جنسی در جوانان و نوجوانان در مجیت داخلی و خرارجی
بدون محدودیت زمانی مررور مری کنرد .بررای جسرتجو
مطالعات انجام شده در این زمینه ،از پایگاه هرای ملری و
بینالمللی ازقبیرل ،IranMedex ،Irandoc ،MagIran ،SID
Scholar

 PubMed ،Scopus ،Googleو  PreQuestاستفاده

شد .با توجه بره ردم حساسریت پایگراههرای داخلری بره
ملگرهای جسرتجو ( OR ،ANDو  ،)NOTجسرتجوی
مقاالت با کلید واهههای رفتار جنسی ،تماس جنسی ،روابط
جنسی ،رابطه جنسی ،تجربه جنسی ،روابط قبل از ازدواج و
واهههای مشابه انجام شد .بررای جسرتجو در پایگراههرای
خارجی ازکلید واهههای

(sexual behavior OR sexual

contact OR sexual relation OR sexual practice OR

نمودار شماره  0نشان داده شده است.

معیار انتخاگ مقاالت ()Inclusion criteria
معیارهررررای ورود مقرررراالت برررره مطالعرررره شررررامل
مطالعرررات انجرررام شرررده در ایرررران و انتشرررار یافتررره بررره
زبرران فارسرری یررا انگلیسرری بررود کرره واحررد هررای مررورد
پررهوهش آنرران را جوانرران و نوجوانرران (دختررران و یررا
پسران) تشكیل داده بودند .ارتباط بین مرذهب ،معنویرت
یا هر دو با هررگونره از رفتارهرای جنسری در واحردهای
مورد پهوهش مرورد بررسری قررار گرفتره برود و کسرب
حرداقل امتیراز  81درصرد از مقیراس  Risk of biasبرود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل مقاالتی کره برر اسراس
معیار  ،Risk of biasکمتر از  81درصد امتیاز را کسرب

sexual experience OR premarital sex OR sexual

مینمودند و مطالعاتی که پهوهشگر امكران دسترسری بره

risk taking) and (adolescent OR youth OR teenager

مقاله کامل را نداشرت .اصرطی جروان ()young adult

)OR juvenile) and (religious OR spiritual) and (Iran

در این مطالعه اشاره به گستردگی سنی بین  08و  78سال

اسررتفاده گردیررد .هرری گونرره محرردودیت زمررانی برررای

دارد(.)02

تعداد کل مقاالت حاصل از جستجوی اولیه در پایگاههای ،IranDoc ،Magiran ،IranMedex ،SID
 PreQuest ،PubMed / MEDLINEو ( Scopusتعداد  027مقاله)

حذف مقاالت تكراری (تعداد= )17

بررسی ناوین

 011مقاله
حذف مقاالت غیر مرتبط (تعداد= )001
دم دسترسی به اصل مقاله و دم وجود
اتی ات کافی در چكیده مقاله ( 7مقاله)

مرور چكیدهها

مقاالت مرتبط احتمالی (تعداد= )06
حذف  8مقاله به دلیل  High Riskبودن:
نوع مطالعه یا آزمون آماری مورد استفاده در
مطالعه مشخص نبود

بررسی متن مقاالت مرتبط
با ابزار Risk of Bias
ورود  01مقاله به مرور سیستماتیک

نمودار شماره  :1فلوچارت مراحل ورود مطالعات به مرور سیستماتیک
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کمی است که ارتباط مذهب و معنویت را برا رفتارهرای

شده تا آوریل  7102بازیابی شوند .فلوچارت مطالعره در

مــروری

فریده اقدام پور و همکار

بررسی کیفیت مقاالت ()Assess study quality

فقررط برره فعالیررت دسررتگاه تناسررلی خیصرره نمرریشررود و

برررای انتخرراگ مطالعررات و اسررتخراج دادههررا ،ابترردا

ارزشهررا ،نگرررشهررا ،رفتررار ،ظرراهر فیزیكرری ،واتررف،

ناوین و چكیده تمام مقاالت بهدست آمرده توسرط دو

ییق ،جنبههای روحانی انسان و شخصیت و نیز تریرق

سپس نوان و چكیده مقاالت باقی مانده به دقرت مرورد
مطالعه قرار گرفت و مقاالت فاقد معیارهای ورود به این

تعریف رفتارهای پرخطر جنسی

مرور ساختار یافته حذف شردند .در نهایرت مرتن کامرل

در برخی از مقاالت ،تعریف رفتار پرخطر جنسی را

مقاالت مرتبط احتمالی بررسی شد ،مقاالت واجد شررایط

داشتن بیش از  7شریک جنسری ،شرروع زودرس رابطره

انتخاگ و نسبت به حذف موارد غیر مرتبط اقدام گردیرد.

جنسی و مصرف همزمان مواد و الكرل برا رابطره جنسری

برای ارزیابی کیفی مقاالت ،از ابزار  Risk of biasگروه

میدانند( ،)03اما از آنجاکه ایرران یرک کشرور اسریمی

( )Collaboration Cochraneاستفاده شرد(.)06

است و رفترار جنسری قبرل از ازدواج در آن امره پسرند

بر اسراس ایرن ابرزار ،میرزان سروگیری مطالعرات بره سره

نبرروده و چنررین رفتارهررایی ارزشهررا و ا تقررادات مررردم

low Risk of bias, Unclear of bias

مسلمان ایران را با چالش روبرو میسازد ،لرذا منظرور در

 and High risk of biasگزارش میشود ،مطالعاتی کره

ایررن مطالعرره ،روابررط جنسرری قبررل از ازدواج هسررتند کرره

از نظر متردولوهیكی پرخطرر ( )High riskنباشرند ،وارد

دارای پیامدهای منفی از نظر جسمی ،روانی و اجتمرا ی

آنالیز میگردند .بدینمنظور مطالعات وارد شده به مرور

می باشند(.)71

کوکران

صرورت شرامل

سیستماتیک از نظر ذکرر اهرداف ،مكران و زمران انجرام
مطالعه ،توصیف واضح انتخاگ شرکتکنندگان ،حجرم

یافته ها

کافی نمونه ،کد اخیقی پهوهش و آنالیز آماری مناسب

در این پرهوهش 027 ،مقالره بررسری شردند کره برا

مورد بررسی قرار گرفتند .همچنرین بررای جلروگیری از

توجه به هدف و معیارهای ورود مطالعه 01 ،مورد آنهرا

سوگرایی ،استخراج و ارزیابی کیفیت مقاالت توسط دو

وارد مطالعرره مررروری حاضررر شرردند .در ایررن مطالعررات،

پهوهشررگر مسررتقل انجررام شررد .در صررورت رردم ورود

 6212نفر مورد بررسی قرار گرفته بودند که گروه سرنی

مقاالت ،دلیل رد آن ذکر شد .در مرحله بعد ،اتی رات

نوجوانان و جوانان در آن مطالعات  01تا  72سال بود .از

مربوط به مقاالت منتخب شامل نام نویسنده اول ،سرال و

نظر ابزار مورد استفاده در مطالعات کمی( ،برای بررسری

محل انجرام مطالعره ،نروع مطالعره ،تعرداد نمونره ،جامعره

مذهبگرایی یا پایبندی به مذهب و معنویت) در سه مطالعه

پهوهش ،ابزار مورد استفاده در مطالعه و نتایج مررتبط برا

از ابزار مذهب گرایی و معنویت اسرتفاده شرده برود(.)70-71

هدف مطالعره حاضرر در جردول ثبرت گردیرد (جردول

به منظور بررسی رفتارهای جنسی ،فقط  8مطالعه از ابزار

شماره .)0

بررسی رفتارهای پرخطر جنسی  WHOکه برومی شرده،
استفاده کرده بودند( .)72-77سرایر مطالعرات از ابزارهرای

تعاریف مفاهیم

محقق ساخته بررای بررسری ارتبراط رفتارهرای جنسری و

تعریرررف رفترررار جنسررری ( :)sexual behaviorبررره

مذهب و معنویت گرایی استفاده نموده بودند .به منظرور

فعالیتهایی کره بره بیران امرور جنسری ( )sexualityفررد

بررسی ارتباط مذهب و معنویت برا رفتارهرای جنسری از

میپردازد ،اتیق میشود .امور جنسی یک تجربه کامل

تست آماری یكسانی استفاده نشرده برود ،برهتروری کره

حسی است که هم مغز و هم جسم را درگیر مری کنرد و

برخرری مطالعررات ضررریب همبسررتگی ،در برخرری نسرربت
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نفر نویسنده تر  ،بررسی و موارد تكراری حذف شرد،

اجتما

ی شدن ما را در بر میگیرد(.)03

نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسي جوانان ایراني

از آزمونهای مختلف میزانی از  P-valueرا گرزارش کررده

کارانه به مذهب و یرا دینرداری درگیرر شردن در رابطره

بودند .به همین لت و نیز با توجه دم یكسانی در بررسری

جنسی قبل از ازدواج را کاهش میدهد .مرذهب سیسرتم

نوع رفتار جنسی ،ابزار پهوهش و سن شرکتکننردگان،

سررازمان یافتررهای از باورهررا شررامل ارزشهررای اخیقرری،

نتایج مطالعره قابلیرت متاآنرالیز نداشرت .مررور مطالعرات

سنت ،رسومات ،مشرارکت در یرک جامعره دینری بررای

نشان داد که نتایج تمام مطالعات نشاندهنده ترأثیر مثبرت

ا تقاد راسختر به خدا یا یک قدرت برتر میباشرد( )11و

و ارزشمند مذهب و معنویت بر پیشرگیری و یرا کراهش

بردین لررت مرریتوانرد برره نرروان یرک امررل بازدارنررده

روابررط جنسرری قبررل از ازدواج برروده اسررت .مشخصررات

رفتارهای پرخطر جنسی در افراد مل نماید .تبق نترایج

مطالعات انجام شده در جدول شماره  0خیصه شدهاند.

مطالعه اسدی و همكاران ،مرذهبگرایری بهتررین متغیرر
پیشبینیکننده گرایش به رفتار جنسی پرخطر است(.)70

رابطه مذهبگرایی با شروع وتجربه رابطه جنسی قبل از ازدواج

در مطالعه هنرور و همكاران ،نداشتن ا تقادات مذهبی با

بیشترین مطالعرات ( 2مرورد از  01مطالعره81/68 :

نسبت شانس  7/1و حدود اتمینان  ،0/4-1/6قرویتررین

درصد) ،تأثیر مذهب بر وارد شدن در رابطره جنسری قبرل از

امل پیشگوییکننده ارتباط جنسی قبل از ازدواج پس

ازدواج را بررسیکرده بودند( .)72-73،74،71-77در 7مطالعه،

از مصرررف الكررل برروده اسررت( .)73ا تقررادات مررذهبی و

تأثیر دینداری و معنویرت برر کراهش رفتارهرای پرخطرر

حمایت خانواده یک امل محافظتی در برابرر رفتارهرای

جنسرری بررسرری شررده بررود( .)11،71همرره ایررن  3مطالعرره

پرخطر از جمله رفتار جنسی است(.)70

جدول شماره  :1مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط مذهب ،معنویت و رفتار جنسی در نوجوانان و جوانان ایرانی
ردیف

نویسنده اول

سال

مكان

جامعه پهوهش

ابزار

نتایج مطالعه

0

محمد کاظم ()0

0167

تهران

مقطعی

0168

پسر  06-08سال

**SRH

دم پایبندی به مذهب با سابقه شروع ارتباط جنسی در پسران مرتبط است (.)P< 1/110

نوع مطالعه تعداد نمونه

7

برغمدی ()72

0163

تهران

مقطعی

462

دانشجو

محقق ساخته

1

مسعود اسدی ()70

0163

تهران

مقطعی

067

دانشجو

** IARSو مقیاس مذهب گرایی

4

خلج آبادی فراهانی ()74

0130

تهران

مقطعی

0241

دانشجو (دختر)

IARS

)(WHO

مذهبی بودن پاسخگو ( )P > 1/10و خانواده او ( )P > 1/10همبستگی منفی با شروع روابط جنسی پیش از
ازدواج دارد

محقق ساخته

مذهب گرایی رابطه كس با رفتار پرخطر جنسی دارد (.)P > 1/10
میزان پایبندی به مذهب از وامل پیش گویی کننده تجربه تماس جنسی قبل از ازدواج است (.)P=1/173

8

رخشانی ()76

0162

زاهدان

مقطعی

164

دانشجو (دختر)

محقق ساخته

پایبندی به انجام تكالیف شر ی ارتباط معنادار با روابط پیش از ازدواج با جنس مخالف دارد (.)P > 1/110

2

هنرور ()73

0138

شیراز

مقطعی

*

374

دختران و پسران

محقق ساخته

نداشتن ا تقادات مذهبی با نسبت شانس  7/1پس از مصرف الكل با نسبت شانس  ،4/3قوی ترین وامل پیش

2

محمد پور اصل ()71

گویی کننده ارتباط جنسی قبل از ازدواج می باشند.

میانگین  74سال
تبریز

مقطعی

0612

دانشجو

**KGRS

حمایت خانواده و مذهبی بودن یک امل محافظتی در برابر رفتارهای پرخطر جنسی است (.)P > 1/110

3

کریم زاده شیرازی ()78

0166

-

مقطعی

711

دانشجو  72-71سال

محقق ساخته

افراد با درجه مذهب بیش تر ،خودکارآمدی بیش تری در رد تماییت و درخواست های جنسی داشتند و نگرش

01

معتمدی ()72

0138

تهران

مقطعی

*

710

دختران و پسران

محقق ساخته

6

جعفر حسن ()11

0131

کرج

مقطعی

726

0131

آن ها نسبت به روابط جنسی قبل از ازدواج منفی بود ( OR =8/48و )P< 1/110
ازدواج داشتند (.)P > 1/110

08تا  74سال
دختر و پسر
 06-01سال

افرادی که پایبندی بیش تری به مذهب داشتند ،نگرش و ملكرد محتاتانه تری نسبت به روابط جنسی قبل از

IARS
**SCQ
**SWQ

بین ابعاد بهزیستی مذهبی و معنوی رفتارهای جنسی پرخطر ،همبستگی منفی معنادار وجود دارد)r = -1/02( .

00

زارع شاه آبادی ()10

0130

یزد

مقطعی

741

دانشجو میانگین  70سال

محقق ساخته

گرایش به روابط پیش از ازدواج با سطح دینداری رابطه معكوس دارد ()r = -1/11

07

امینیان ()17

0163

تهران

مقطعی

472

دانش آموزان دختر

محقق ساخته

نظارت درونی و تقید به واجبات دینی و برخی مسائل اخیقی ،یكی از وامل مهم اثر گذار بر گرایش به

01

افشانی ()71

0131

یزد

مقطعی

171

کهرفتاری های جنسی است و رابطه كس دارد (.)P > 1/110

04تا  06ساله
دانشجو

IARS

افزایش دینداری با ث کاهش رفتارهای پرخطر می شود (.)P > 1/110

* این مطالعات در تمام گروه های سنی انجام شده بودند که فقط گروه سنی نوجوانان و جوانان وارد مطالعه حاضر شدند ،به توری که در مطالعه معتمدی ،کل شرکت کنندگان 611
نفر و در مطالعه هنرور کل شرکت کنندگان  0122نفر بودند.
**IARS: Iranian Adolescents Risk-taking Scale, CSQ: Coping Strategies Questionnaire, SWQ: Spiritual Well-being Questionnaire, KGRS: Kendler’s General
Religiosity Scale
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شانس ( )Odds Ratioو در اکثر مطالعات نیز با اسرتفاده

نتیجهگیری کردند که داشتن وابستگی بیش تر و محافظه

مــروری

فریده اقدام پور و همکار

رابطه مذهب گرایی با نگرش و تمایل به روابط جنسی

شدند که در سطح کین ،رسرانههرایگروهری ایرانری و

قبل از ازدواج

خارجی ،فرهنگ و دین ،الگوها و الگوسازی ،در سرطح

یا دینداری با نگرش یا تمایرل بره روابرط جنسری قبرل از

و وضعیت دینداری و در سطح خرد ،تمراییت ذاتری یرا

ازدواج ،مورد بررسی قرار گرفتره بودکره همبسرتگی منفری

درونی (جنسی و غیر جنسی) و مشخصات فرردی مرورد

بین این دو متغیر وجود داشت .بهتوری که افراد مذهبی،

مطالعه قرار گرفته بودند .نتایج این پهوهش نشان داد که

نگرش سختگیرانهترری نسربت بره وارد شردن در روابرط

بعد از جنس ،سن و محل سكونت ،سطح دینداری فرد و

جنسی قبل از ازدواج داشتهاند .در واقرع افرراد برا درجره

خانواده بیشترین همبستگی را با گررایش بره روابرط بره

مذهبیت بیشتر ،خودکارآمدی بیشتری در رد تمراییت

جنس مخالف قبل از ازدواج دارد ،به توری که به ازای

و خواستهای جنسی داشرته و نگررش آنهرا نسربت بره

هر واحد گرایش به دین در نزد فرد -1/1200 ،بر رابطه

روابطجنسی قبل از ازدواج منفی بروده اسرت .در مطالعرهای

با جنس مخالف تأثیر گذار بوده و نیز به ازای هر واحرد

حتی نقش مذهب در زندگی نوجوانان مسلمان نسبت بره

گرایش به دین در نزد خرانواده فررد -1/803 ،برر رابطره

مذاهب دیگر ،بیشتر گرزارش شرده اسرت ،برهتروریکره

با جنس مخالف تأثیر گذار است(.)72

گرایش آنان به روابط جنسی قبرل از ازدواج نسربت بره
نوجوانان سایر ادیان

بهتور معنیداری کمتر است(.)0

بحث
مطالعرره حاضررر بررا هرردف بررسرری رابطرره مررذهب و

رابطه معنویت با رفتارهای جنسی جوانان و نوجوانان

معنویت با رفتارهای جنسری جوانران و نوجوانران ایرانری

 4مطالعه ارتباط معنویت و دینداری با روابط جنسی

انجام شد .تمام مطالعات مقطعی بودند و متأسفانه مطالعه

قبل از ازدواج را بررسی نموده بودند .در کل یافترههرای

ای تولی در این زمینه در ایران انجرام نشرده اسرت .هرم

مطالعه حاضر حاکی از آن است که بهزیسرتی معنروی و

چنین بررسی حاضر نشان داد که اغلرب مطالعرات انجرام

دینداری میرزان درگیرر شردن جوانران و نوجوانران را در

شده از نظر متدولوهی همگن نیستند .در این مطالعات از

روابط قبل از ازدواج کاهش میدهد .یافتههای مطالعات

ابزارهای مختلف جهت ارزیابی رفتار جنسی یرا ارزیرابی

اخیر نشان داده است معنویت ممكن است به نوان یک

درجه مذهبیت و معنویت استفاده شده بود .اکثر ابزارهرا

منبع اجتما ی و روانشناختی در مقابلره برا اسرترس ظراهر

محقررق سرراخته بودنررد کرره نشرران از رردم یكسرران بررودن

شود( )14و بارت است از رابطه فردی با وجود متعالی و

ابزارهاست ،اگرچه برخی از ابزارها استاندارد هستند ،اما

قدرت الیزال .مذهب با معنویت رابطه دارد در حالی که

بعضی از آنها در جامعه ایرانی بومیسازی نشرده و تنهرا بره

معنویت بیشتر شخصی است ،اما مذهب بازنمایی معنویرت

حذف برخی از سئواالت متناسب با فرهنگ ایرانی اکتفا

در بافت دیرن اسرت و شرامل آداگ و مناسرک فرردی و

شده است .تنوع واحدهای مورد پهوهش ازقبیل تفاوتهای

اجتما

ی است(.)18

اجتمررا ی فرهنگرری ،معیارهررای ورود برره مطالعرره ،محررل

در مطالعره جعفرر حسرن ،بهزیسرتی معنروی نقرش

نمونهگیری ،سن واحدهای پهوهشی و نیرز تنروع پیامردهای

محافظتی در برابر بروز رفتارهای پرخطر از جمله رابطره

مورد بررسی و نحوه ارزیابی آنها در این مطالعرات مشرهود

با جنس مخالف و شرروع رفتارهرای پرخطرر جنسری در

میباشد .متاسفانه دسترسی به متن کامل برخی مطالعرات

نوجوانی دارد( .)11در مطالعهای ،وامل مرتبط با شرروع

و به خصوص پایاننامههای دانشجویی ،میسر نشد که این

رابطه جنسی ،در سه سطح کین ،میانره و خررد بررسری

امر میتواند در نتایج مطالعه تاثیرگذار باشد .یافترههرای ایرن
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در 8مطالعه ازکل این مقاالت ،رابطه بین مذهبگرایی

میانه ،شرایط و ویهگیهای خانواده ،دوستان و خویشران

نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسي جوانان ایراني

جنسی قبل از ازدواج را به تأخیر میانردازد .نتیجره یرک

مطالعات در پهوهش حاضر به وضو نشان میدهرد کره

مطالعرره سیسررتماتیک تحررت نرروان "تررأثیر مررذهب و

یک وابستگی محافظه کارانه به مذهب ،نخستین مرحلره

رفتارهای جنسی نوجوانان" نیز نتایج این مطالعه را تأییرد

روابط جنسی (شروع روابط جنسی قبل از ازدواج) را بره

مرریکنررد .در اکثررر مطالعررات ،دخترانرری کرره وارد رابطرره

تاخیر میاندازد و درگیر شدن در این روابرط را کراهش

جنسی نشدهاند ،ارزشهای مذهبی یا اخیقی را به نوان

میدهد ،تحقیقات تولی بیشتر بررای تعیرین سرازوکارهای

انگیزهای برای پرهیز از فعالیت جنسی بیان نمودهاند(.)02

خاصی که این اثر را تشكیل میدهند ،مرورد نیراز اسرت.

بهتور کلی نتایج تمام مطالعات انجام شرده در ایرن

مثی آیا نوجوانان در حروزههرای محافظره کارانره (ماننرد

زمینه ،دارای تأثیر مثبت و ارزشمند مذهب و معنویت بر

تأثیر مذهب و دین) در مقایسه با دیگر نوجوانان پیامهای

کاهشرفتارهایجنسی قبل از ازدواج درجوانان و نوجوانران

منفرری برریشتررری در ارتبرراط بررا رفتارهررای جنسرریتی و

ایرانی بود .مررور سیسرتماتیک مطالعرات مختلرف نشران

تحریمهای جنسی دریافت میکنند؟

داده است که مذهب و معنویت ارتباط مثبرت برا سریمت و

در ظاهر ،بیشتر مطالعرات مرورد بررسری در اینجرا

بهداشت روان افراد دارد و سیمت روان یكی از وامرل

مفهرروم یررا تفسرریر مررذهبی را برره نرروان مكانیسررم کنترررل

مهم در پیش گرفتن رفتار جنسری سرالم اسرت( )12،12در

اجتما ی میدانند .اگر چه در یک مطالعه اثرر دینرداری

مطالعه کیفی مرقراتی خرویی و همكراران کره برا هردف

والدین( )72مورد بررسی قرار داده بود ،اما هی تحقیقری

توصرریف مفهرروم سرریمت جنسرری کودکرران از دیرردگاه

تا به امروز مدلی چندبعدی (حضرور مرذهبی خرود فررد،

والدین دانش آموزان و تعیین اولویتهای تربیت جنسی

خررانواده ،همسرراالن و )...از دینررداری را مررورد آزمررایش

انجام شده است ،مشرارکتکننردگان معتقرد بودنرد کره

قرار نداده ،که الزم است در مطالعات آینده بررسی ایرن

ا تقادات و باورهای مذهبی خانواده در تربیرت فرزنردان

متغیرها مد نظر قرار گیرد.

از وامل مداخله گر مهم در سیمت و ا تردال اخیقری

مطالعررات نسرربتاً کمرری در دنیررا وجررود دارد کرره

است( .)03همچنین باورهرای مرذهبی بره نروان یكری از

نشاندهنده غیر موثر بودن یا اثر منفی دینداری و مذهب

وامل اصلی و مرؤثر برر تصرمیمگیرری جنسری دخترران

بررر پیامرردهای سرریمتی اسررت()42،12؛ برره ترروری کرره در

نوجوان ذکر شده است(.)16

مطالعهای بین ملكررد جنسری و معنویرت درونری افرراد

در مطالعرات مختلرف ،نقررش مرذهب برر رفتارهررای

مورد پهوهش ،ارتباط معنادار وجرود نداشرته اسرت(.)42

جنسی مانند روابط زناشویی و ملكرد جنسی نیز مثبرت

همچنین تجزیه و تحلیل آماری یک بررسی سیسرتماتیک

ارزیابی شده است( .)13-40نتایج حاصل از یرک مطالعره

از تحقیقات کمی ،که روابط بین دین ،معنویت و ابتی به

مروری که شامل مرور  032مقاله از سال  0323ترا 7107

ایدز را در بین مردان در ایاالت متحده مورد مطالعه قرار

بود ،نقش مذهب و معنویت به نوان فراکتور ماکروسیسرتم

داده بود ،نشان داد که رابطه دین و معنویت با رفتارهرای

بر رضایت جنسی مفید بیان شده است( .)47افراد مرذهبی

جنسرری منررتج برره ایرردز در اکثررر مطالعررات مرررور شررده

منبع کنترل درونی دارند ،بنابراین نوجوانان و جوانران برا

نامشخص است( .)46نترایج مطالعرات مرذکور برا مطالعره

منبع کنترل درونی از مهارتهرای سرازش یافترهترری در

حاضر مغایرت دارد این تفاوت میتواند به دلیل تفراوت

ارتباط با افراد و اجتماع برخوردار هسرتند( .)78در مطالعرات

در مكان مطالعره و تفراوت در مرذهب ،دیرن و فرهنرگ

زیررادی حترری اخرریق درمررانی و رویكردهررای معنرروی و

واحردهای مررورد پرهوهش در جامعرره باشرد .نظررام رفتررار

مررذهبی در درمرران اخررتیالت تبرردل خررواهی جنسرری

جنسی در اسیم در مقایسه با نظام رفتار جنسی در غررگ
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مطالعه حاکی از این بود که مذهبگرایی ،شروع روابط

نوجوانان مؤثر گزارش شده است( .)48-41اگر چه مررور

مــروری

فریده اقدام پور و همکار

باورها و گرایشهای مبتنی بر خداباوری ،آخرتگرایری

نمرودن مسرائل و مشركیت جنسرری ،در سرالهرای اخیررر

و گرایش به لذتهای معنوی و شناخت و بهرهمندی بره

مطالعررات زیررادی در خصرروص رفتارهررای جنسرری در

اندازه از لذتهای مادی ،در کنار بهرهمنردی درسرت از

جمعیتهای مختلف انجام شده اسرت ،امرا بررسری بعرد

آنها؛ گ) کاستن از تحریکها و زمینههای رفتار جنسی

مذهبی و معنوی کمتر بررسی شده اسرت .هرمچنرین بره

در محیطهای اجتما ی و منحصر کردن دامنه تحریک و

نظر میرسد انجام مطالعات با تراحی مناسرب و اسرتفاده

ارضای روابط فردی زن و مرد در محیطهای خصوصی؛

از ابزارهای استاندارد و بومی متناسب با فرهنرگ ایرانری

ج) تقویت بنیانهای خانوادگی .اسیم برا وضرع قروانینی

اسرریمی ،افررزایش دانررش جنسرری متخصصررین و نقررش

مانند حجاگ و پرهیز از رفتارهای محرک و تمراسهرا و

ارزشمند مرذهب و معنویرت در برروز رفتارهرای جنسری

نگاههای لذتجویانه و اختیطهای بیمرورد میران زن و

افراد و افزایش آگاهی موم مرردم مریتوانرد گرامی در

مرد ،از محرکهای جنسی در سطح اجتماع میکاهرد و

جهررت حررل مشرركیت جنسرری در گررروههررای مختلررف

زمینه آرامش روحری افرراد و جلروگیری از هیجرانهرا و

اجتما ی ،اقتصادی و حفظ سیمت خانواده باشد.

التهاگهای روانی و سالمسازی محیطهرای اجتمرا ی را

مطالعرات انجرام گرفترره در زمینره ارتبراط مررذهب و

فراهم میآورد و زمینههای انحراف جنسی را ترا حردود

معنویت با رفتارهای جنسی جوانران در ایرران در مقایسره

زیادی از میان میبرد(.)43

با مطالعات انجام شده در دنیرا بسریار محردود اسرت .برا

در این میان آموزههای اسیم بره اتهرام غیر لمری و

توجه به اهمیرت موضروع و شریوع رفتارهرای جنسری در

غیر اثباتپذیر بودن مورد غفلت قرار گرفتهاند ،در حالی

جوانان ایرانی و نیز دم تجانس اتی اتی در ایرن زمینره

که با مراجعه به متون اسیمی و نگرش میق ،جامع نگرر

در مقاالت ،انجام مطالعات با متدولوهی قروی و مناسرب

و اندیشمندانه( )81و بررسی نتایج این مطالعه و پهوهشهرای

بررا اسررتفاده از ابزارهررای اسررتاندارد و بررومی شررده کرره بررا

مشابه( ،)80میتوان لمری برودن آمروزههرای اسریمی را

فرهنگ اسیمی ایرانی سرازگار اسرت ،توسرط محققرین

ثابررت کرررد .پایبنرردی برره مررذهب و معنویررت بررا کرراهش

مورد نیاز است.

رفتارهای جنسی پیش از ازدواج در جوانران و نوجوانران
ایرانی در تمام مطالعات نشان از تأثیر بیشبهه آموزههای

سپاسگزاری

اسیم بر رفتارهای جنسی اسرت .در یرک مطالعره مشرابه

مقاله حاضر بر گرفتره از ترر پهوهشری بره شرماره

که چالش های بهداشت جنسی نوجوانان ما را به تصرویر

 321111با کد اخیق  IR.SHMU.REC.1396.49و برا

مریکشررد ،ا تقررادات مرذهبی ،معنویررت و خویشررتنداری

حمایت مرالی معاونرت محتررم پهوهشری دانشرگاه لروم

جنسی به نوان یكی از چهار تبقه اصلی ذکر شده است

پزشكی شاهرود می باشد .بدینوسیله از معاونت محتررم

و کسررانی کرره دارای شرریوه زنرردگی مررذهبی هسررتند را

پهوهشرری دانشررگاه لرروم پزشرركی شرراهرود و تمررامی

مصون در برابرر تكانرههرای غریرزی مریدانرد و بنرابراین

پهوهشگران و نویسندگان مقاالت اسرتفاده شرده در ایرن

انحرافهای جنسی در این افراد کمتر دیده میشود(.)80

مطالعه ،تشكر و قدردانی میشود.

با وجود شواهد تجربی ضعیف غیرقابل انكرار ،بره لرت
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