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 چکیده 

اسناد مطالعه شده دیگر بدست آمده است.. این مقاله، یک مقاله مروری است که مطالب آن بر اساس کتاب ها و 

نسان، به ویژه جوان ونوجوان، به ارتباط اجتماعى نیازمند است؛ زیرا آدمى موجود اجتماعى است و ارتباط با دیگران ا

ترى برخوردار است.  آید.داشتن روابط ضرورت دارد؛ ولى چگونگى آن از اهمیت بیش پاسخ آن نیاز درونى به شمار مى

روان شناسان معتقدند، میل و کشش به جنس  .یان ارتباط با جنس مخالف موضوعى مهم و حساس استدر این م

مخالف از نظر فیزیولوژی یک نیاز طبیعی، فطری و روانی است. آنان می گویند در تمام فرهنگها و کشورها ، پسران و 

اما مرز این کشش در هر فرهنگی  .کننددختران در سن بلوغ اولین نگاه و گرایش را به سوی جنس مخالف ابراز می 

تعریف شده است، برای مثال در جوامع غربی و سایر جوامع غیر مسلمان ارتباط میان دو جنس مخالف به خود فرد 

سپرده شده و هر شکلی از این ارتباط مورد پذیرش جامعه و فرهنگ آن است. اما در کشورهای مسلمان و برخی 

نیاز به ارتباط با . ست و در مواردی به فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بستگی داردفرهنگها این ارتباط محدود ا

در مقطعی از زندگی انسان مطرح می شود و این زمانی است که پسر و دختر تصمیم می گیرند تا  جنس مخالف

باید  .ح هستندهمسر آینده را انتخاب کنند و در این ارتباط مقطعی که الزمه شناخت از همدیگر است، اصولی مطر

توجه داشت که نیروی پیوندجویی دو جنس مخالف، دل دادگی های پسرانه و دلبری های دخترانه و دل بستگی 

های طرفین، در قشر جوان وجود دارد. البته این ارتباط ها و عالقه ها منشأ تشکیل خانواده و بقای نسل و ادامه 

در این مقاله سعی شده است که ارتباط دختر و پسر را  .ی باشندحیات می گردند، ولی باید در چارچوب اصولی اخالق

 ازدیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

 

 دختر، پسر، روابط، آسیبواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

(.رابطه باجنس مخالف 3131انسان موجودی اجتماعی است ورابطه با دیگران بخشی از زندگی وی است)قائمی.

نوجوانی آغازمی شود و با رشد چنین ارتباطی  رابطه عاشقانه با یر همجنس وقرار مالقات گذاشتن بااو آغاز می ازدوره 

این گونه روابط نگرشی را درفردایجاد می کندکه ناشی از میزان آگاهی و اطالع  (3131وهمکاران شود)عابدی

ارتباط سالم ابتداباید دانش و اطالع کافی کسب اوازمحتوا واهمیت آن موضوع درزندگی واقعی اوست.برای برقرای 

نمایدوسپس درراه تغییر نگرش گام بردارد که به مرور زمان وتغییرنگرش رفتار ارتباطی وی دستخوش تغییر می 

 (.3131گردد)شمس.

 آنچه نسل جوان امروزمارا دچار سرگردانی کرده است  ازسویی زندگی در جامعه ای اسالمی وسنتی واز سوی دیگر

رسانه ها وماهواره و اینترنت است که جوانان رابافرهنگی دیگر آشنا میکند که بعضی از اصول آنان باجامعه ای که 

درآن زندگی میکندفرق میکند وباید میان فرهنگ خود وآن چیزی که از ذهن پویای او نشات میگیرد هماهنگی 

 ایجاد کند

 جوانی

که از عمرش زیاد نگذشته باشد خواه حیوان ،خواه انسان و خواه نبات جوان از نظر لغوی به هرچیزی اطالق می شود 

 (3131امااز نظر مفهموی جوان درهر تحقیق و مطالعه علمی و تخصصی تعریف خودش را دارد)معین،

در این دوره دارای نیاز های روانی غریزی عاطفی هستند که احساس میکنند که بابرقرای ارتباط باجنس مخالف  افراد

دراین ارتباطات پسران به دنبال برطرف کردن نیازغریزی و جنسی خود و دختران . وانند این نیاز را برطرف کنندمی ت

 به دنبال برطرف کردن نیاز عاطفی وآینده سازی خویش هستند

 روابط دختروپسر

وابطی که از روی روابط دخترو پسر به عنوان یک معضل اجتماعی است.منظورازروابط،روابط غیرعادی و ناپخته است ر

تعالیم انسان ساز اسالم این نوع روابط رانهی میکند،نه اینکه زنان و دختران . هیجان،تخیالت ورویای غیر واقعی است

برای ایجاد عشق ولقعی و عالقه مندی بین دوجنس،دوطرف . راازجامعه طرد نمایدبلکه برای آنان حدودی قائل باشد

 ب توجه بزنندنباید دست به رفتارنمایشی برای جل

 انوع روابط:

 رابطع تحصیلی،شغلی،اقتصادی و.....که درااین ارتباط خود رابطه هدف نیست -3دونوع رابطه بین دختروپسر داریم:

بین دخترو پسر روابطی وجود داردمه هدف آنها برقرای ارتباط است و درآن جنسیت اهمیت داردوعواطف  -2

راین ارتباطات بین عواطف و غریزه جنسی در هم تنیدگی وجوددارد که واحساسات طرفین حرف اصلی را می زنند.د

 تفکیک آن بسیار دشواراست.

 دیدگاه ها دررابطه دختروپسر

افراطی)لیبرالیستی(:هرگونه ارتباط باجنس مخالف آزاداست.فرویدوپیروان وی مدعی هستندکه اخالق جنسی -3

ربه دلیل ممنوعیت ها،محرومیت ها،ترس ها و وحشت کهن،براساس محدودیت وممنوعیت است وتمام مشکالت بش

های ناشی ازاین ممنوعیت هاست که درضمیرباطن بشرجایگزین شده است.برتراندراسل نیزهمین مطلب راساس قرار 

زیانی متوجه  [رفتارجنسی]))اگرازانجام عملی  می گوید          <<جهانی که من می شناسم>>می دهدودرکتاب

 نداریم که ارتکاب آن رامحکوم کنیم((دلیلی  دیگران نشود،
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پدران کلیسا ازازدواج به زشت ترین صورت یاد می کنندو برای متقی ساختن  راسل درجای دیگر میگوید: تفریطی:-2

 دراین دیدگاه هرگونه ارتباط باجنس مخالف نهی می شود. مردان ازدواج بایستی منعدم شود

دراین دیدگاه نه آزادی مطلق و نه محدویت کامل و منع اینگونه روابط وجود داردبلکه نگاهی میانه به این  اعتدالی:-1

 .مشخص شده تعریف شده استموضوع داردو ارتباط بین دوجنس مخالف دریک چهارچوب 

 دیدگاه های مختلف نسبت به روابط دختروپسر

فیزیولوژی یک نیاز طبیعی،فطری و روانی است.آنان می میل وکشش به جنس مخاف از نظر روانشناسان معتقدند،

کشورها پسران و دختران درسن بلوغ اولین نگاه و گرایش رابه سوی  جنس مخالف  درتمام فرهنگ ها و گویند

 ((,2001Conolly&Goldbergابرازمی کنند)

دوجنس مخالف به خود این کشش درهر فرهنگ تعریف شده است،برای مثال درفرهنگ غرب ارتباط بین  مرز اما

روابط جنسی وهمزیستی دختروپسر ازنظر عرفی پذیرفته شده است  به نحوی  که دوستی،. آنان سپرده شده است

 درجوامعی مثل آمریکا، بدون اینکه ازدواج کرده باشند وآنان ممکن است حتی سالیان سال درکنار هم زندگی کنند،

البته  (,2001Collinsجوانی می گذارند قرار های عاشقی داشته باشند)به سن نو وقتی پا از دختران انتظار می رود

 و آسیب ها رعایت نشدن حدودها وحریم ها، بی بندباری و الزم به ذکر است که دراین جوامع براثرسهل انگاری،

درحالی این  (3132نابهنجاری های اخالقی واجتماعی فراوانی درزندگی دختران و پسران به وجود می آید)هویدافر،

اطالع  با فقط به قصدازدواج ، پسر و ارتباط دختر ایران براساس فرهنگی دینی وعرفی جامعه، است که درکشورما

از رفتار هایی است که  که اظهارمحبت وطرح دوستی باجنس مخالف، چرا. خانواده ها وبه شکلی کنترل شده معنادارد

پسر درکنارهم  و دختر امادرعین حال حضور می گیرد.جامعه دینی وارزشی آن را نمی پسندد و به آن خرده 

. حفظ عفاف قابل قبول می باشد درمشارکت های اجتماعی وعرصه های علمی بارعایت موازین دینی و

 (3131)احمدی،

به مردان باایمان  سوره نور دراین باره می فرماید:12و13،10خداوند درآیات مختلف قرآن کریم ازجمله آیه های

وبه  خداوند به آنچه می کنند آگاه است. فرو نهند وپاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است زیرابگودیده 

مگر  وزیور های خودرا آشکارنگردانند و پاکدامنی ورزند از هر نامحرمی فرو بندند زنان باایمان بگو که دیدگان خودرا

از فضل  باید عفت ورزند تاخدا آنان را سیله نکاح نمی یابند،می فرماید:کسانی که و آنچه که ازآن پیداست و درادامه

 (3131)قرآن کریم ،ترجمه الهی قمشه ای. خویش بی نیاز گرداند

البته حضوردر  ازدیدگاه اسالم ارتباط دوستانه وصمیمی میان دوجنس مخالف فقط درچارچوب ازدواج معنا دارد.

ی ودرونی در عرصه های علمی و مشارکت های اجتماعی قابل حفظ حجاب ظاهر اجتماع بارعایت موازین اسالمی و

ازاین رو در اسالم  اسالم ازدواج موقت یا دائم راتوصیه می کند. اماخارج ازاین چارچوب برای ایجاد ارتباط، قبول است.

چه بسا اما بهشرط رعایت ضوابط اسالمی منعی برای این ارتباط نیست و . رابطه دوستی بین دختروپسر معنا ندارد

 (3133)موسوی کانی،. معنوی وعقلی هم بشود اینگونه ارتباطات زمینه ساز دوستی های فکری،

وسوء خلق به همسر آینده پیدا می  به همسر بعد ازدواج از دست می دهد. دردوستی قبل ازدواج فرد رغبت رانسبت

زدواج کاهش یافته  ولی سطح انتظار هنوز کند سطح انتظار باالست و مفهوم هیجانی هوس نیز وجود دارد اما بعد از ا

اگر از مسائل جنسی پرهیز شود روابط قبل ازازدواج کاهش یافته دختران باید بدانند پیشنهادازسوی پسر  باالهست،

 به آنها بیشتر انگیزه جنسی دارد.
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 آسیب شناسی روابط دختروپسر:

 هوس بازی فرد استسرکوب شدن استعداد ها که براثر تسلط میل جنسی و -3

 افت تحصیلی یارکودعلمی)بیشتربرای دختران(-2

 تشویش و احساس نگرانی اضطراب،-1

ازآنجاکه مقاومتی بسیارقوی از سوی والدین یاجامعه برای ممانعت از برقراری این دوستی ها وجود دارد،این گونه 

 افکاردیگری چون احساس گناه، وجود ست.بامخاطرات روانی گوناگونی مانند اضطراب و تشویش همراه ا دوستی ها،

یک تعارض درونی واضطراب  برای فاش کردن روابطش بادخترصورت می گیرد، نگرانی ازتهدیداتی که توسط پسر،

 .به دنبال دارد را مستمر

 .دراغلب موارد به طالق منجر می شود اگرهم بشود اغلب این روابط به ازدواج نمی انجامد و-1

دوست داشتن چیزی انسان را کروکور می کند)منظور آنست که فردازدید وابستگی نگاه  فرمایند:می  امام علی )ع(

 می کند و واقع بین نیست(

 ازدواج پاک محرومیت از-1

باعث می شود آنان به  این امر، و در حقیقت پشت پا به سرنوشت خود زده اند دخترانی که درپی روابط آلوده هستند،

ازدواج  و اگر به وسیله اینگونه روابط ناسالم در شرایط ازدواج پاک را از دست بدهند ابط،جرم آلودگی به این رو

روابط دختر و پسر بیشتر از آنکه مفید باشد تهدید کننده  پسران تاخییر بیندازند دختران بیشتر آسیب می بینند

 .نهاد خانواده است

 عدم استقبال از تشکیل خانواده-1

 انحطاط اخالقی-3

ریشه بسیاری از مفاسد اخالقی از  آنها رفت وآمد دارد. تابع نوع رفتار کسانی است که با یری شخصیت انسان،شکل گ

دوستی ها و روابط  همین دوستی ها وروابط ناشی می شود که سبب سقوط انسان در گناه و معصیت می شود.

 بزرگترین مانع رشد و کمال انسانی است. نامطلوب دختران و پسران،

 ساس گناهاح-3

 خیانت به همسرآینده-9

پسرهایی که باهم در ارتباط اند ونامشروع به برخی ازنیاز های روانی وجسمانی یکدیگرپاسخ می دهند  و اغلب دختر

پس از پایان رابطه شان به شخص دیگری ازدواج می کنند که این خیانتی به همسر  و نمی کنند          باهم ازدواج

همه سرمایه های جسمی و روانی ومعنوی دختران وپسران متعلق به همسرآینده آنان است نه آینده شان است زیرا 

 .آنان دوست شده است کسی که از روی تفنن ولذت با

 

 

 مراحل سن برقراری ارتباط بین دختر وپسر

 مرحله اول:زیر سن دبستان است و تفاوت جنس بین آنها وجود ندارد

 دوستان آنهاازبین خودشان است و هویت جنسی شکل می گیرد سالگی است که32-1مرحله دوم:درسن

 سالگی است 31-31و پسران در 32مرحله سوم: دختران در

 عواملی که باعث روابط نامشروع بین دخترو پسر است

 وضعیت جسمانی و روانی اجتماعی -1افراط در معاشرت ها -2اولین عامل خانواده است -3

 روابط ازنگاه برون دینی
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ازآنجاکه در این  :ذت بردنل  -3وفایده هایی که جوانان در رابطه باجنس مخالف به دنبال آن هستند: انگیزه ها

ارتباط جنسیت طرفین موضوعیت دارد ونگاه آن دوبه هم،نگاه جنسیتی است واز نظرسن هم،دوطرف دراوج غریزه 

ت است اگرافراد،باهمجنس خودشان درباره ونیاز قرار دارند،اینگونه رفاقت ها لذت فراوانی بهمراه دارد.به همین عل

موضوعی ،نیم ساعت سخن بگویند وبه نتیجه نرسندسخن گفتن باجنس مخالف درباره همان موضوع گاهی تا 

 (3139دوساعت به طول می انجامد وطرفین احساس خستگی نمی کنند)علی رضا مسشتاری،

ط اند تاحدی لطیف می شود و از جنس مخالف روحیه کسانی که با جنس مخالف در ارتبا :عاطفی شدن روحیه-2

 .متاثر می شود که نتیجه آن نوعی مهربانی است

از  ولی طرفداران این رابطه می گویند: این شناخت با مطالعه نیز بدست می آید، :شناخت بیشترجنس مخالف-1

ها و داوری های دیگران  و نیازی به قضاوت نزدیک با جنس مخالف ارتباط داشته باشی بهتر می توان آن درک کرد

 .نیست

:کسانی که در محیط های مختلط مشغول به فعالیت هستند نسبت به زمانی که در پیش هم آراستگی ظاهر-1

 .جنس خودشان هستند مرتب تر و آراسته تر است و این برای خود نمایی وجلب توجه  دیگران است

ستند نظم ههستند و به نوعی باهم دیگر در ارتباط در محیط هایی که دوجنس مخالف مشغول به فعالیت  نظم:-1

حتما سر ساعت  می شود به عنوان مثال اگر برای گرفتن جزوه درسی با یکدیگر قرار بگذارند     بیشتری مشاهده

 .ر می شوندضقرار حا

 عادی شدن-1

 ضرر های رابطه با جنس مخالف:

 آن دو به یکدیگر عالقه مند میشوند و گیرد:اگر بین دختروپسری ارتباط پیوسته ای صورت عاشق شدن -3

نمی بینند این  را حدی که معایب یک دیگر دامه این عالقه آن دو شیفته و عاشق یک دیگرمی شوند تاا با

به دور از مالک های  و منشا آن غریزه جنسی است و عشق و عالقه فقط به جهت ارتباط حاصل می شود

 شدن را به عنوان یک ضرربیان کردیم. عقالنی است به همین جهت است که عاشق

اول به سخن گفتن و نگاه  دراین گونه ارتباطات هردوطرف در :تقویت حرص و خواسته های جنسی -2

قدم به قدم ارتباط  تداوم این رابطه به حداقل ها راضی نمی شوند ودوست دارند با اما کردن راضی هستند

 .رابیشتر کنند

ارتباط های غیرمتعارفی که در چارچوب فرهنگ دینی واجتماعی  :نارضایتی از همسر آینده خویش -1

موجب می شودکه  افرادمختلف به صورت های متعدد صورت می پذیرد، ازآن جاکه در گذرزمان با نباشد،

 عاری از نشاط شود. و زندگی اش سرد دچارمشکل شده و شخص درزندگی آینده خود

 به دام افتادن درنقشه های شوم شیادان و ارتباطات خطر ضرر های این از یکی دیگر :خطربه دام افتادگی -1

می دهند نمی خواهیم بگوییم که درهمه  مورد هدف قرار را عفت افراد و بی رحمانی است که آبرو

 .ولی احتمال آن در همه ارتباطات وجود دارد ارتباطات وجود دارد

ولی ذکرآن خالی ازلطف  ل را ندارداین مسئله اگرچه اهمیت ضرر های موارد قب :افزایش هزینه زندگی -1

برای دختر وپسری محصل اند و درآمدی ندارند هزینه هایی ازقبیل جشن تولد رفتن به مکان  زیرا ;نیست

نوعی فشار روحی می آوردکه رفته رفته موجب ازبین  های تفریحی و.....هزینه هایی هستند که به افراد

 رفتن عزت نفس فردمی شود.

 از نگاه درون دینیروابط دختر وپسر 
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رابطه چه به معنای نگاه کردن باشد چه به معنای حرف زدن دختر و پسربایک دیگروچه به معنای معاشرت اجتماعی 

باشد،حکم آن درقرآن کریم وروایات معصومین بیان شده است.قبل از بیان این حکم الزم است بدانیم که مسئله 

ضوع محصول زمانی فعلی ماست،ازدیر زمان دوستی دختروپسر،برخالف تصور برخی افرادکه گمان می کننداین مو

باهمین عنوان مطرح بوده است،قرآن شریف در وصف مردان شایسته وبه عنوان یکی از مالک های مهم برای گزینش 

شوهر آینده ،به بانوان سفارش می کنندکه مردانی مناسب،همسری اندکه پنهانی وبه صورت نامشروع بازنان دوستی و 

(همچنین به مردان سفارش می کند که زنانی شایسته همسری اند که به صورت پنهانی 1ائده،مسوره رابطه ندارند)

 (21نسا،سوره  ،بامردان رابطه دوستی نداشته باشند.)

بنابراین،زمانی کع ارتباطات،ماهواره،اینترنت و...وجود نداشت بازهم این مسئله موضوعیت داشت و محل ابتالی انسان 

 (3139ه است واین،حاکی ازکشش فوق العاده بین دوجنس مردوزن است.)علی رضا مستشاری،ها،به ویژه جوانان بود

ای پیامبر به مردان مومن بگودرمقابل ):))قل للمومنین یغضوا من ابصارهم((:قرآن کریم می فرمایدنگاه به نامحرم-3

لمومنات یغضضن من وقل ل(((همچنین به زنان چنین توصیه می فرماید10زنان،غض بصر داشته باشند()نور،

(خداوندحکیم 13نور،سوره  ابصارهن(()ای پیامبر به زنان مومن بگوکه آنها نیز در قبال مردان،غض بصر داشته باشند()

بلکه آنچه حائز اهمیت است ،خیره نگاه نکردن وخودداری از نگاه های وسوسه ;،به مطلق چشم بستن امر نمی فرماید

 چشم چرانی تعبیر می شود.انگیز و مسموم است که ازآن به 

فال تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض(()زنان ((:قرآن خطاب به زنان می فرمایدسخن گفتن با نامحرم-2

زیرا کسانی که درقلبشان وسوسه ]کنایه از نازو عشوه[هنگام سخن گفتن بانامحرم،نباید صدای خودرانازک کنند،

 (13احزاب،سوره  )  ومرض روحی وجوددارد،به طمع می افتند.(

 سوره قصص نکات زیردریافت می شود: 21تا21:ازآیاتمطلق روابط اجتماعی با نامحرم-1

بلکه اگر به اقتضای فعالیت اجتماعی  وعملی جائز ; رابطه نباید برای صرف رابطه ولذت غریزی باشد -3

 باشد،اشکال ندارد

 نگاه به نامحرم باید به دور از هواو هوس باشد -2

 الیت اجتماعی نباید بامردان مختلط شوندزنان در فع -1

 سخن گفتن با نامحرم اشکالی ندارد ولی در سخن گفتن دوطرف باید مراعات اختصارومتانت را بکنند -1

فعالیت اجتماعی زنان اشکال ندارد ولی در امکان باد کارهای مردانه وزنانه را ازیک دیگر تفکیک  -1

 کرد،مگردرمواقع ضروری

 خلوت وخصوصی باشدمکان ارتباط،نباید  -1

نباید  وپوشش ونوع راه رفتن و برخورد ها، باکمال حیا حاضرشوند زنان درهنگام حضوردرمنظرنامحرم،باید -3

 جلب توجه کند

ارتباط را از خانواده خویش مخفی نکنندوسعی کنند آنان از این گونه مسائل مطلع شوندحتی پدر  طرفین، -3

 می تواند محرم اینگونه امورباشد

رابطه  و به جای روابط ناسالم وگناه برخدا توکل کند نیازمند تشکیل خانواده وازدواج است، اگرجوانی -9

 نزدیک کند او خویش رابا

انسان ازرابطه ای که هیچ گونه امکان ازدواج درآن نیست باید پرهیز کند زیرا هیچگاه نمی تواند آنراتحت  -30

 (3139چارچوب های ارزشی شرع و عرف درآورد)علی رضا مستشاری،

 دیدگاه جامعه شناسان
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ازدیدگاه جامعه شناسان مهمترین بنیان فکری هرفرد ازخانواده ریشه میگیرد واین در حالیست که اصل بنیان فکری 

بیدارشدن  ازدواج کلید خوشبختی ورسیدن به آرزوهاست)یعنی رهایی از امرو نهی، به نسل دختران جوان می گوید:

هرچهار مورد ازدواج یکی از آنان به طالق  از 31سال عاطفی واحساسی(براساس آمار پاسخ دادن به نیاز های و غرایز

 ختم شده است علت آن نداشتن تفاهم درزندگی بوده است.

برای  درصد 3درصد ازروی عالقه و2دیگردوست بوده اندازدواج می کنند که ازدواج بایک ده درصد افردای که قبل از

 رفع نیاز مالی و مشکالت

 سالگی است وبیشتر بین مدارک تحصیلی باالتر رخ می دهد. 10الی21بین سن وستی هابیشترد

 ازدواج نمی کنند زیرا اعتمادی به آن ندارند. آن دختر درصد ازپسرانی که دوست دختر دارندگفته اند که با 31

 آسیب شناسی ازدیدگاه جامعه شناسان

و غرایز جنسی نیروی  به وجودآمدن روابط ناسالم بشود منجر حاالت روحی وروانی فرد می تواند :عوامل فردی

 .محرک مثبتی در این امر می تواند باشد

خانواده به عنوان اولین اجتماع و کوچک ترین اجتماع برای هرفردی وجود داردپس عوامل  :عوامل اجتماعی

 سایر عوامل اجتماعی تقسیم می شود -عوامل خانوادگی ب-الف اجتماعی به دودسته:

خانواده به عنوان کانون رشد و بالندگی فرزندان باید به نقش حیاتی خود دربرابر فرزند آگاه  :الف((عوامل خانوادگی

مادری سعی دارند که فرزند خودرا در  و وقتی پدر ئه دهند.اباشند تابتوانند الگوهای صحیح رفتاری را به فرزندان ار

زمانی که به تشویق احتیاج دارد اما  و به استعداد های او و خودمحیطی بسته پرورش دهند و به نیاز های فرزند 

جنس مخالف و مورد  اولین برخورد با فرد با دنو به نیاز های آن بی توجه هست نمی کنند خانوداه وی کاری برای او

باجنس  فرد شوق بیشتری داردکه و بین او وخانواده شکافی ایجاد می شود تشویق و حمایت جنس مخالف قرار گیرد

 مخالف خود ارتباط داشته باشد تا خانواده خویش.

 ب((سایرعوامل اجتماعی:

حتی  فساد و فحشا می شود. عوامل اقتصادی از جمله عواملی است که در هرجامعه ای باعث رشد عوامل اقتصادی:

 .خواهند بوددارای روابط ناسالمی  برای گروهی که داری ثروت زیادی هستند درصورت وجود سایرعوامل،

بادقت درفرهنگ حاکم برجوامع مختلف درمی یابیم که تفاوت زیادی میان این فرهنگ ها وجود  عوامل فرهنگی:

 .داردوهرکدام ازآن ها تعاریف مختلفی از روابط سالم وناسالم دارند

تن رابطه جنسی اماآیا تعریف سالم بودن یک رابطه دلیل برعدم وجود رابطه ناسالم است؟مثالدر جوامعی که داش

به صرف جرم نبودن می توان  پسر به شرط رضایت دختر یک امر عادی وغیرجرم محسوب می شود آیا و میان دختر

راه های  و ازسوی دیگر درجوامعی که این رابطه ها جرم محسوب می شود، برسالم بودن رابطه صحع گذاشت؟

روابط  ان به وجود می آورد؟درکل برای جلوگیر ازپسر جایگزینی برای ایجادرابطه صحیح وسالم میان دختران و

 قرار داد. را مد نظر باید نوع فرهنگ ها ناسالم باید عوامل فرهنگی راتشخیص داد و

 پیامدهای منفی روابط دختروپسر

(گرایش به 3133پنهان کردن وتحریف هویت)آقایی، اختالالت هیجانی وعاطفی وبرداشت های منفی از ظاهر خود،

افسردگی ویا اقدام به خودکشی)مشهدی  لطمات شدید عاطفی وروانی مثل اضطراب، و مواد مخدر، مصرف الکل

 ایجاد ابتال به بیماری های جنسی مثل ایدز، تجاوزجنسی، افزایش خشونت درقرار های عاشقانه، (3131رستم،

ازدست دادن فرصت های  وادارشدن به ازدواج زود هنگام، (3190احساس گناه درصورت رابطه جنسی)پری نوش،

(کاهش میل به ازدواج وپذیرش 3131)قرشی، ازدواج از بدبینی وسوء ظن وخیانت به همسر بعد خوب ازدواج، ایجاد

مسولیت آن و ازدست دادن فرصت های خوب جوانی که باید صرف فعالیت های مفید اجتماعی وعلمی 

 (3131)کوثری،.گردد

 پسر ر وخانواده وپیشگیری ازروابط ناسالم دخت
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 الف.ایجاد فضای محبت و احترام

چشمه باید  ،نمرد مانند کوهسار است وزن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گل وگیاها به گفته شهید مطهری:

را  بتواند آنرا به صورت آب صاف و زالل بیرون دهد وگل و گیاه ها وسبزه ها دریافت و جذب کند تا را باران کوهسار

چشمه  یا وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب زمین نشود، باران به کوهسار نبارد اگر نماید.شاداب وخرم 

باالخص باران کوهستانی  باران و پس همان طوری که رکن حیات دشت و صحرا، وگیاه ها می میرند. خشک و گل ها

ست که هم زندگی زن و هم ازاین عواطف ا رکن حیات خانوادگی، احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. است،

 (3131،211)مطهری،.صفا وجال می گیرد زندگی فرزندان،

این  درخانواده تامین شه باشد، بی تردید اگرفرزندان در خانواده به میزان کافی محبت دیده باشند و نیاز عاطفی آنها

. درمیان بگزارند مادر خود و باپدر هایشان راپیش ازهرکس، راز صمیمانه ازسویی سبب می شود و رابطه محبت آمیز

پرورش آنان درخانواده ای سرشارازمحبت  نخستین ومهمترین مانع در برابر کج اندیشی کج رفتاری نوجوانان وجوانان،

 صمیمیت وپایبندی به اصول اخالقی واسالمی است.

 ب.اختصاص زمان برای تبادل نظر با جوانان

بلکه برقرارکردن ارتباط های سالم ومفید،بیشتر ازپندو اندرز  اندرزنیست،تربیت فرزندان همیشه با نصیحت وپندو 

وحضرت اسماعیل)ع(درسوره صافات  (گفتگوی حضرت ابراهیم)ع(3133درکودکان تاثیرمثبت دارد)حائری شیرازی،

رزندان نظرخواهی با ف و فرزندانشان نمونه های قرآنی گفتگو با99تا93وحضرت یعقوب)ع(درسوره یوسف آیات 2و3آیه

 است.

خانواده ای که نوجوان درآن احساس بیگانگی میکند وکسی را به عنوان  بنابه گفته بعضی کارشناسان مسائل تربیتی:

نمی توان آنرا خانواده ای مطلوب به لحاظ تربیتی  هم کال نمی یابد، همراز وهم سخن و

 (3133،39شناخت.)احمدی،

ودر  حوزه کشش خانواده خارج می شود، فرزندان از رستی انجام ندهد،ه این وظیفه را به ددنتیجه اینکه اگرخانوا

ولی زمانی که  چه بسا به سادگی راه انحراف رادر پیش می گیرند، و معرض جذب عوامل محیطی قرار میگیرند

 ازبسیاری آفات ها و روابط ناسالم درامان می مانند. فرزندان باخانوداه پیوند محکمی دارند،

 وانج.بهبودبینش ج

نوعی آگاهی ژرف استکه آدمی را با واقعیت مورد  .بینش، کلمه بینش با آگاهی تفاوت داردهرآگاهی بینش نیست

براین اساس خداوند گاه  ولی آگاهی ممکن است سطحی،کم دامنه و درنتیجه،گمراه کننده باشد. نظرپیوند می دهد،

(پندهای حکیمانه لقمان 31،ص3131میکند)باقری، آنان را نفی« بینش»ولی همواره  می داند،«آگاه»منحرفان را

نمونه هاس قرآنی  نهج البالغه،13حکیم به فرزندش درسوره لقمان وپندهای حضرت علی)ع(به امام حسن)ع(درنامه

باالبردن بینش نوجوان و جوان درمورد برقراری رابطه دوستی باجنس مخالف  ازاعطای بینش به فرزندان است.

 ی است:درچندمحور قابل بررس

 یکم.بسنده نکردن نوجوان وجوان به روابط نخستین وسطحی

اظهار محبت و دوسی با  ارتباط های انسان ایستا نیست و نمی توان گفت این ارتباطات تا چه حدی پیش می رود.

وبه تدریج رابطه ها و د جنس مخالف از همین موارد است که یا سالم و احوال پرسی اگیزه اموزشی شروع می شو

 وچه بسا این گونه ارتباطات تا ومدت زمان بیشتری میبرد و وقت جوان را هدر می دهد کند فتگو ها تغییر پیدا میگ

بی توجهی به این اموربسیاری از  را آماده چنین وضعی نکرده اند. مرزی پیش میرودکه دوطرف انتظارنداشته و خود

 دختران وپسران را ازاین ارتباط پشیمان میکند.

 ین انگیزه برقراری ارتباطدوم.تبی

ولی این  دربررسی روابط ناسالم به این نتیجه میرسیم که اگرچه از روی کنجکاوی و شناخت بیشتر صورت میگیرد

 قوای عاطفی وخلقی حساس تر وهیجان پذیرترند. نبایداز نظر دور داشت که دختران در نکته را
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نمی کنند بلکه به  فرونشاندن میل جنسی خود این کاررا و سقوط میکنند برای بیشتر دخترانی که فریب میخورند

درصورتی که  دلیل زود باوری و حس محبت دوستی که به طرف مقابل دارند دست به چنین رابطه هایی می زنند

 .پسران در وهله اول ازروی انگیزه جنسی وتسکین حس شهوانی است

دربند محبت مرداست....مرد میخواهد شخص زن را  زن، بنده شهوت خویشتن است و مرد، به گفته شهید مطهری:

مسلط  راه دل او براو از و دل مرد را مسخر کن وزن میخواهد ودراختیار بگیرد تصاحب کند

 (3131،311شود)مطهری،

 قطع جریان سود رسانی-سوم

 مادی معنوی و نظراست که این اهداف ممکن است انگیزه رسیدن به اهداف مورد دیگران با اصوال برقرای ارتباط با

مقابل خود احتیاجی نداشتن رابطه  اینکه به هدفشان رسیدن ودیگر به فرد ضافراد به مح و جسمی باشد. یاروحی و

 راقطع میکنند.

 شکایت و ناسپاسی آغازمی شود. رسانی از طرف مقابل قطع بشود رابطه بهم خورده و اینکه اگرسود یا و

 جلوگیری از گزینش صحیح همسر -چهارم

 

 

 دست نیافتن به خوشبختی درازدواج -پنجم

باگذشت زمان بدبینی وبدگمانی برزندگی آنها  یگرازدواج می کنند یکد با افردای که قبال به یکدیگر دوست بوده اند و

همدیگرداشته  والدینی که خود ارتباط این چنینی با جدایی نیز منجرشود. ممکن است به طالق و سایه می افکند و

 .متعارف وخسته کننده ای دارند نظارت نا هم برفرزندان خود و نسبت به همسر خود همواره بد گمان اندهم  اند

 سرچشمه داشتن این روابط درحس حقارت -ششم

نوجوان و جوان احساس  اگر نوجوان وجوان است. وجود ناشی از احساس حقارت در گاهی برقراری چنین روابطی،

اسیر چنین روابطی نمی نماید روابط و رفتارهای این چنین،ریشه در احساس  هرگزخودرا کرامت و ارزشمندی نماید،

 هوظیف و دراین موارد، بی مقدار می داند به دنبال مطرح کردن خود است و حقیر را کسی که خود. حقارت دارد

 .را متوجه ارزش انسانی خویش کنند پدرومادر این است که فرزند خود
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 منابع:
 (تحلیلی تربیتی برروابط دختروپسردرایران.تهران:انجمن اولیاومربیان.3133علی اصغر احمدی)

 (راه رشد،قم:دارالصادقین3133صدرالدین حائری شیرازی)

 قرآن کریم

 نهج البالغه

 (رهنما،آستان قدس رضوی،حرم مطهر امام رضا)ع(،چاپ اول3139علی رضا مستشاری)

اثربخشی آموزش رابطه سالم درافزایش آگاهی دانش آموزان متوسطه نسبت به روابط آسیب زای  (بررسی3133م.آقایی)

 دختروپسر شهر اصفهان چکیده مقاالت همایش آسیب های اجتماعی منطقه زاگرس جنوبی،شهرکرد،دانشگاه علوم پزشکی

 www.iranmania.com(آسیب شناسی روابط دختروپسربرگرفته از سایت3131ر.مشهدی رستم)

 www.tebyan.net(روابط ازنوع غیرمجاز،برگرفته از سایت3190ز.پری نوش)

 www.hawzah.com(آسیب شناسی روابط دختروپسر برگرفته ازسایت3133س.ر.موسوی کانی)

آموزش وپرورش 33(بررسی علل ذابطه باجنس مخالف دردانش آموزان دختردوره راهنمایی تحصیلی منطقه3131م.کوثری)

 حل مسائله پایان نامه کارشناسی ارشد؛دانشگاه عالمه طبا طباییتهران وارائه 

(بررسی رابطه میزان شادکامی وهوش هیجانی بانوع ارتباط باجنس مخالف دردانشجویان دختروپسر؛پایان نامه 3131ب. قرشی)

 کارشناسی ارشدروانشناسی ؛دانشگاه عالمه طباطبایی

 ان فکربرتر چاپ  نهم(ترجمه م.م.الهی قمشه ای،تهر3131قرآن کریم.)

 (تحلیل تربیتی برروابط دختروپسر در ایران،تهران:انجمن اولیاومربیان چاپ دوازدهم3131ع.ا.احمدی)

(اثربخشی آموزش روابط سابم درافزایش آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه نسبت به روابط آسیب زای 3131ر.هویدافر)

 ش استان اصفهاندختروپسرشهراصفهان،شورای تحقیقات آموزش وپرور

 (فرمت آموزش روابط سالم و پیشگیری از روابط اسیب زای دخترز وپسر3131م.عابدی،ر.هویدافر،ز.یوسفی)

 www.jeko2000.blogfa.com(آموزش سالمت برگرفته از سایت3131م.شمس)

 (حدودازادی درروابط پسران و دختران؛کانون مشاوره خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان3131ع.قائمی)

 برتراندراسل،جهانی که می شناسم

 29/33/3130مورخ 1133روزنامه جمهوری اسالمی،شماره

 سایت پرسمان

 3133تیر31روزنامه قدس 

 3113احمدصبور اردو آبادی،بلوغ،انتشارات هدی،چاپ ششم،تهران
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