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 تاثير رابطه جنسي قبل از ازدواج، بر سن ازدواج

 

∗دكتر محمد سروش
 

**منصوره باغ خاصي
 

 ***آذردخت سروش

 

همچنين شواهد  .  اولين ازدواج در بين پسران ايراني افزايش يافته است         در طي سالهاي اخير سن      :  مقدمه و هدف  
هدف از اين   .  اي داشته است  دهد رابطه جنسي قبل از ازدواج نيز در بين پسران افزايش قابل مالحظه               نشان مي 

پسر  در بين دانشجويان      92پژوهش، بررسي اين رابطه قبل از ازدواج و تاثير آن درافزايش سن ازدواج در سال                    
 .هاي آزاد غرب استان تهران مي باشددانشگاه

نام تهيه گرديد، سپس از دانشجويان خواسته شد به صورت داوطلبانه به آن پاسخ               اي بي در ابتدا پرسشنامه  :  روش
 پرسشنامه كه به    788ها،  پس از بررسي پرسشنامه    .   نفر پرسشنامه را تكميل و تحويل دادند         900حدود  .  دهند

 .يل شده بود انتخاب گرديد كه نتايج زير به دست آمدصورت صحيح تكم
 : نتايج

 . سال بوده است50 تا 18حدود سني دانشجويان  -1

 .اند نفر متاهل بوده104 نفر مجرد و 284 -2
 . سال بوده است5/29 سال و ميانگين سني متاهلين حدود 21ميانگين سني مجردين حدود  -3
 .اند جنسي داشتهرابطه)  درصد55حدود( نفر 377در بين مجردين  -4
 .اندقبل از ازدواج رابطه جنسي داشته) درصد50( نفر 52در بين متاهلين  -5

از مجردين خواسته شد با توجه به شرايط فعلي جامعه و شرايط خودشان چه زماني تمايل به ازدواج دائم دارند و از                 
 .متاهلين نيز خواسته شد سن اولين ازدواج دائم خود را بنويسند

 :ه پاسخ داوطلبان نتايج زير بدست آمدبا توجه ب
 .اند سال تعيين كرده5/28اند، ميانگين سن ازدواج خود را مجرديني كه سابقه تماس جنسي داشته -1
 .اند سال تعيين كرده5/26اند، ميانگين سن ازدواج خود را مجرديني كه سابقه تماس جنسي نداشته -2
 .  سالگي بوده است27ند، ميانگين سن ازدواجشانامتاهليني كه تماس جنسي قبل از ازدواج داشته -3
 . سال بوده است5/25اند، ميانگين سن ازدواجشان متاهليني كه تماس جنسي قبل از ازدواج نداشته -4
توان گفت رابطه جنسي قبل ازدواج مانند وضعيت اقتصادي و فرهنگي يكي از                با توجه به نتايج فوق مي      :  بحث

ترويج و تشويق رابطه جنسي قبل از ازدواج چه از راه شرعي و              .  باشدان پسران مي  عوامل افزايش سن ازدواج در مي     
باشد به  هاي جمعيتي فعلي كشور كه كاهش سن ازدواج و افزايش جمعيت مي              يا غيرشرعي با توجه به سياست      

 .صالح جامعه نمي باشد
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