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از دیدگاه دختران نوجوان: یک پژوهش کیفیان و پسراندختربین روابط 

The Relation between Girls and Boys from the Perspective of
Adolescent Girls: A Qualitative Study

Farhad Khormaeiییفرهاد خرما

Nasibe Zarei Manoujanنسیبه زارعی منوجان

چکیده
بررسی روابط بین دختران و پسران این پژوهش با هدف 

سالگی 18تا 15از دیدگاه دختران نوجوان در سنین 
انجام گردید. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی از نوع 

با استفاده از روش گیريمطالعه موردي است و نمونه
هاي ي دختران مقطع متوسطه شهرستانداوطلبانه از جامعه

انجام گرفت. ابزارهاي جمع آوري جنوب استان کرمان
نفر) و بحث در 10اطالعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته (

ها ه) بودند. تحلیل دادهنفر6هاي متمرکز (سه گروه گروه
ها با استفاده از روش تحلیل چارچوب انجام شد. یافته

نشان داد که دختران نوجوان، روابط دختر و پسر را در سه 
هاي شخصیتی، عوامل تربیتی و یژگیطبقه اصلی علل (و

روانی، –عوامل اجتماعی)، پیامدها (آسیبهاي عاطفی
اجتماعی، خانوادگی، مشکالت تحصیلی و زندگی 

اي، مربوط به خانواده و مشترك آینده) و راهکارها (مدرسه
کنندگان حمایت اجتماعی) مطرح کردند. از دیدگاه شرکت

اجتماعی در هاي شخصیتی، عوامل تربیتی و ویژگی
گیري رابطه با دوست غیرهمجنس مؤثرند و کیفیت شکل

پیامدهایی را براي این روابط برشمردند که با آموزش به 
ناپذیر این نوع روابط کاسته نوجوانان از پیامدهاي جبران

هاي مرتبط با خواهد شد، که این امر بایستی در برنامه
یرد.گسالمت روان نوجوانان مورد توجه ویژه قرار

روابط دختران و پسران، دختران هاي کلیدي:واژه
نوجوان، پژوهش کیفی

Abstract
This study was conducted to aim investigate
the relation between girls and boys from the
perspective of adolescent girls aged 15 to 18.
This current study is a qualitative of type case
study, and sampling using voluntary method
of high school girls’ community from the
southern cities of Kerman Province was
conducted. The data collective instruments
were semi-structured interview (10
participants) and discussion in focus groups
(three groups of 6 participants). Data analysis
was performed using framework analysis. The
findings showed that the adolescent girls
proposed girls and boys relationships in three
main categories of reasons (personality
characteristics, education and social factors),
consequences (emotional-mental, social, and
family damages, academic and of future
commone life problems), and solutions
(school, family, and social support). Personal
characteristics, education, and social factors
affects in the quality of shaping relationship
with opposite sex friend from the perspective
of the participants and enumerated some
consequences for these relationships which the
irreparable consequences of this type of
relationship will be reduced with training to
the adolescents, that this should be considered
in mental health program related to
adolescents.

Keywords: Girls and boys relation, adolescents
girls, qualitative research
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مقدمه
اخیر، توجه به الگوهاي رفتاري، ارتباطی و سالمت روان در تحقیقات روانشناسی يهاسالدر 

نوجوانان در طول این دوره تغییرات جسمی و تکاملی زیادي را تجربه نوجوانی افزایش یافته است.
است که طی آن يادورهدر عین حال نوجوانی ).1394(تقوي، آزادفالح، موتابی و طالیی،کنندیم

و به اوج تحول لمس می کندبراي آینده را یزيربرنامهنوجوان لذت خودپیروي، استقالل، صمیمیت و 
.یابدیمجسمانی، عاطفی و ذهنی دست 

تغییرات تکاملی در این دوره دیگرتمایل به استقالل از خانواده و افزایش ارتباطات در جامعه، از 
، ولی گردیدیمانتقال براي بسیاري از نوجوانان، به خوبی سپري يدورهاین در گذشته، است، با این که 

، فرهنگی و اجتماعی سریع و پرشتاب، این دوران براي بسیاري از فنآوريامروزه با توجه به تغییرات
نوجوانان همراه با بروز مشکالت فراوان جسمی، روانی و اجتماعی بوده و پایه بسیاري از رفتارهاي پرخطر

قربانی،نفس،آتشازبه نقل، 1998، 1(بورمسترشودیمروانی و اجتماعی در آنان گذاشته هايیبآسو 
).1393محمودیان،وعباسپور،عبدوسطباطبایی،

رابطه با اعضاي خانواده و دوستان از .داندیمروانشناسی تحولی، نوجوانان را نیازمند حمایت اجتماعی 
منابع حمایت اجتماعی است. در این دوران دوستان نوجوان تأثیرگذارترین افراد هستند. در ینترمهمجمله 

این دوره نوجوان در پی تجربه روابط جدید و هیجانی است. این روابط موقعیتی است که در آن نوجوانان 
دوستباارتباطازاغلبراعاطفهنوعاینعواطف فیزیکی، عشق و مراقبت را تجربه کنند.خواهندیم

دریافتپیدراجتماعی،منعوفرهنگیهايیتمحدودبهاعتنایببنابراین. کنندیمدریافتغیرهمجنس
ندارد (صمیمی، وجودبرایشجایگزینیگویاکههستندغیرهمجنسدوستقوي ازيعاطفهاین

.)1391مظاهري و حیدري،
ضروريمسیرایندرمختلفهايیبآسازپیشگیريبراينوجواندختراندنیايدقیقشناخت

دوستیيیدهپد. رسدیمنظربهمهمجامعهارتباطیفضايدردخترانروابطبهتوجهمنظرایناز. است
نتایج. استشدهتبدیلاجتماعیمعضلیبهنوجوانیدوراندرکهاستموضوعاتیازیکیپسرودختر

ونوجوانیسنیندرپرخطررفتارترینیعشامخالفجنسبادوستیایران،در،دهدیمنشانهاپژوهش
؛1388آبادياحمدومحمديزاده؛1387قربانی،وطباطبایینفس،آتشاست (دبیرستاندوران

ازدهدیمنشانمطالعاتهمچنین). 1393همکاران،ونفسآتش؛1390پورحسینی،واحمديپرویزي،
شاوم،(جنسیاستفادهسوءنوجوانزندگیدرمخالفجنسباروابطاثردرمنفیپیامدهايمهمترین
آیندهمشتركزندگیدرنابسامانوضعیتوهمسربهنسبتضعیفعملکرد،)2000بل،وسیلیمان

و کاهش عزت نفس (راما و هیجانیروانی،مشکالت،)2004بریدجز،واتاو(استرس،)2002فورمن،(
)، بارداري پیش از موعد، ایدز و 2006ی، ثو مورکریشنا، کاروپتخانواده (راما)، دوري از 2006کریشنا، 

توانیمروابطگونهینااز دیگر پیامدهاي .است)2006داپس،؛ 2001(استینبرگ،خانوادگیهايیآشفتگ

1. Burmaster
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، مهرابی، کجباف و شیخ دارانیخودکشی، افسردگی و خودکم بینی ()،1384شی، (قرافت تحصیلیبه
اشاره کرد.)1387،عابدي

از یرناپذاجتناببه خصوص با جنس مخالف، بخشی با وجود مشکالت عنوان شده رابطه با دیگران 
براي مثبت هانگرشو هاارزششواهد حاکی از آن است که تغییر در زندگی اجتماعی نوجوان است. 

عاطفی، ضعف نیاز،)1391و سلیمانی،زارع شاه آبادي(دختر و پسريهامعاشرتو هارابطهقلمداد کردن 
ازدواج، نیاز د ، فشار دوستان و همساالن، آشنایی به قصهاخانوادهمباالتییباعتقادات، سهل انگاري و 

پناه آوردن به یکدیگر در اثر )، توهم قدرت در پسران و جاذبه در دختران و1386(غفاري، جنسی
.روابط استگونهینایريگشکل) از دالیل 1384(پناهی، نامالیمات اجتماعی و خانوادگی

) رفتار 1987(. جسوررودیمبه شمار زامشکلروابط دوستی دختر و پسر در ایران در زمره رفتارهاي 
جذب کندیمو استدالل کندیمرا به عنوان رفتاري که از نظر اجتماعی ناپذیرفتنی است تعریف 1مشکل

گرایش درونی وي به سوي رفتارهاي نابهنجار و گرایش نیرومند به یندبرآنوجوان به رفتارهاي مشکل 
يهمهي از جامعه است. از این منظر شکستن هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی مورد پذیرش بخش زیاد

رفتارها برآیند کنش متقابل فرد و پیرامون آن است و کنش متقابل عوامل فردي و اجتماعی در 
بر رفتار مشکل مؤثر. از دیدگاه این نظریه سه نظام نابهنجار نقش داردرفتارهاي بهنجار و یريگشکل
فرد)، نظام محیطی ادراك هايیريگجهت، انتظارات، باورها و هاارزش(2نظام شخصیتی:اندشدهمطرح
نوجوان از محیط بیرونی، نگرش والدین و دوستان به رفتار مشکل، انتظارات آنان از نوجوان ك(ادرا3شده

رشید،(مربوط به نهادهاي اجتماعی، دینی و مدرسه)یرهايمتغ(4و نظارت پدر و مادر) و نظام رفتاري
براي درك عوامل لذا است، یرناپذاجتناباین روابط یريگشکلبا توجه با اینکه. بر این اساس، )1394

در تأثیرگذار، پیامدها و راهکارهایی براي آسیب کمتر به دختران نوجوان بررسی دیدگاه دختران نوجوان با 
بین فرهنگی و يهاتفاوتاست. با توجه به اهمیت ضروريفرهنگی و بومیهايینهزمگرفتن نظر

پرسش این ساله بود.18تا 15تران از دید دخان و پسرانبومی، این پژوهش در صدد بررسی روابط دختر
؟چیستانو پسرانروابط دختريدربارهکرمان جنوب دختران نوجوان دیدگاه این بود که پژوهش 

روش
، مشاهده مورديهر مطالعههدف کلی در است.5راهبرد مطالعه موردياز نوعپژوهش حاضر کیفی 

ست. از این رو مطالعه موردي ا6از دیدگاه کل گراهامشاهدهتحت مطالعه و تفسیر »مورد«تفصیلی ابعاد 
مورد چنان انتخاب .شودیمانجام هاآنبیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درك و تفسیر 

1. problem behavior
2. personality system
3. perceived environmental system
4. behavioral system
5. case study
6. holistic
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آن به يدربارهخواهدیمکه نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه باشد که پژوهشگر شودیم
دختران نوجوان این پژوهش شامل يجامعه).1376بازرگان و حجازي، (سرمد،درك عمیقی دست یابد

(جیرفت، کهنوج، منوجان، قلعه جنوب استان کرمانيهاشهرستاندومسال در مقطع متوسطه18تا 15
گزارش ارسالی از نابتدا مدارسی انتخاب شدند که باالتریپژوهشدر این .بودگنج، فاریاب و رودبار) 

30. سپس ن و مشاوران مدارس داشتندسال تحصیلی از مدیرااین را در انو پسرانمشکالت روابط دختر
12(یافتهساختارمصاحبه نیمه بر اساس که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند ینفر از دانش آموزان

.خاب شدندانتبه صورت داوطلب سه گروه شش نفره) (مصاحبه گروهینفر) و 
تحقیقات مرتبط انجام شدهيمطالعهبا طراحی و اجراي این بخش، برايمصاحبه نیمه ساختاریافته.

طراحی شد و یافتهساختارمصاحبه نیمه يهاپرسش،نوجوان6با یافتهساختار ناعمیق و يمصاحبهو 
در ادامه، براي اصالح و بررسی در اختیار دو روانشناس و متخصص پژوهش کیفی قرار گرفت.

دختر نوجوان انجام شد. بعد از بیان اصل محرمانه بودن و کسب اجازه 12نیمه ساختاریافته با يامصاحبه
انجام و ضبط شد.هامصاحبهاز نوجوان 

نیمه ساختاریافته و با يهاسؤالدر این پژوهش، مصاحبه گروهی با .1متمرکزيهاگروهبحث در 
انفرادي دختران تمایل يهامصاحبهدر انجام گرفت. به بحث کردن دختران هدف جلب اعتماد و ترغیب 

يدربارهدر سه گروه شش نفره به بحث هامصاحبهزیادي به مصاحبه با حضور دوستانشان داشتند. این 
.علل، پیامد و راهکارهایی براي آسیب کمتر دختران در روابط با جنس مخالف، توسط پژوهشگر اجرا شد

یرپذانعطافايیوهشچارچوبتحلیل. گردیداستفادهچارچوبتحلیلروشازهادادهتحلیلبراي
هاآنگردآورياتمامازبعدیاهمزماناطالعاتتحلیلبهکهدهدیمامکانپژوهشگربهکهاست

،سازيیهنماموضوعی،چارچوبیینتعآشناسازي،مرحله؛پنجازچارچوبتحلیل. ورزدمبادرت
علويوآذرگشب،یديعابد سعپیما،نیک(استشدهتشکیلتفسیرومفهومینقشهارائهونمودارسازي

شد،پیادهجزئیاتشرحباوکاملطوربهمصاحبهمتنجلسه،هرازپساینبهتوجهبا). 1392مجد،
خطهاآنزیروشدندبرجستهاساسیيهاگفتهمتنهردر. گردیدمرورشده،پیادهيهامتنسپس
نامربوطيهادادهسایروانحرافیيهاگفتهمعترضه،يهاجملهتکراري،يهاگفتههمچنینشد،کشیده
مرورباومتناولینبهدوبارهبازگشتباشدندمرورهامتنتمامکههنگامی. شدندگرفتهنادیده
استخراجسؤالهربهشدهدادهيهاپاسخاز،هامقولهازيامجموعهشده،برجستهاساسیيهاگفته

عناوین،هامقولهفهرستبررسیبابعد،مرحلهدر. شددادهاختصاصهاآنبهياسادهعناوینوگردید
بازنگريموردعناوینوهامقولهفهرستنهایی،يبندمقولهنظامتعیینازپس. گردیدحذفغیرضروري

محتوايازهامصاحبهپنهانمعنايسپس. شدندتحلیلجداولواردسؤالهريهامقولهوندگرفتقرار
یکپارچهوبنديخالصهتجمیع،بازبینی،ازپساصلیيهامقوله. شدندتوصیفوتحلیلهامتنآشکار
غیرووهمگنیگیري،سوءعدمهمپوشی،جامعیت،چوننکاتیگرفتننظردربانهایتدروشدند

1 . focus Group
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يبندمقولهکمترآسیببرايراهکارهاوپیامدهاعلل،بخشسهدرروابطيدربارهدخترنوجواناندیدگاه
هاآننامگذاريوهامقولهاستحکام،افزایشمنظوربهتاگرفتقرارمتخصصدواختیاردروندشد

وابتداازکیفیپژوهشایناعتبار. گیردقراربازبینیموردهاآناحتمالینقصیاتناقضوشودبررسی
مشاهدهپژوهش،محیطباطوالنیتماس(اعتبارپذیرييهامالكکردنلحاظباتحقیقرونددر

،یريپذانتقال،)اعضاءسويازکنترلومراجعکفایتهمتایان،بانظرتبادلسازي،چندبعديمستمر،
.شددادهقرارتوجهمورد) 1391زاده،عباس(تأییدپذیريواطمینانقابلیت

هایافته
در سه متمرکزيهاگروهبحث در نیمه ساختاریافته ويهامصاحبهبرگرفته از هادادهتحلیل کیفی 

.ه استشديبندمقوله1در شکل بخش علل، پیامدها و راهکارها براي آسیب کمتر 

1شکل 
ي روابط دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوانبندطبقه

شخصیتیهايیژگیو). 2(شکل گیردیمروابط دختر و پسر را در بر یريگشکلعلل تماولین علل. 
سبک تربیتی و ، جو خانواده(عوامل تربیتی)، هاارزش، اعتقادات و هایزهانگنیازها و ، تحولیهايیژگیو(

فردي و گروهی دختران يهامصاحبهاز خالل ) و جامعههارسانهمدرسه، (عوامل اجتماعیو )همساالن
هامصاحبهاصلی، بخش قابل توجهی از يهاطبقهاز نوجوان به طور مستقیم و غیرمستقیم به عنوان یکی

را به خود اختصاص داد.
یري روابط آنان با پسران گشکلهاي تحولی دختران نوجوان در یژگیوکنندگانمشارکتبه اعتقاد 

کنجکاويحسبهتأثیرگذار بود. بحران هویت، تمایل به استقالل، مورد توجه دیگران بودن و پاسخگویی
ساله در مصاحبه فردي بیان کرد: 17هاي دوران بلوغ است. دختر نوجوان یژگیومخالف، از جمله جنسدرباره

روابط دختر و پسر از دیدگاه 
دختران نوجوان

راهکارها پیامدها علل
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یفتعرخوره، سریع به طرف کسی که ازشون وران نوجوانی دخترا خیلی حساسند، زود بهشون برمیتوي د«
یان، تیپ و قیافه خیلی براشون مهمه، باید یکی باشه همیشه ازشون تعریف کنه، وقتی یه پسر مکند جذب یم

».یانمازشون تعریف کنه خوب باهاش دوست 

2شکل 
از دیدگاه دخترانانو پسرانروابط دختریريگشکلعلل تم

ساده و زود باور بودن، وقت گذرانی و پرکردن به توانیمبیان شده توسط آنان هايیژگیواز دیگر 
که هایییزهانگنیازها و . اشاره کردو عدم اعتماد به نفس نداشتن غرور ،خالی و کسب لذتيهاوقت
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نیازهاي عاطفی و روانی (محبت، توجه، حمایت، امنیت و ارضاي ،در مطالعه به آن اشاره کردندکنندگانشرکت
(ایمان، دعا کردن، نماز خواندن، محرم و و اعتقادات مذهبیهاارزشاهمیت به عشق) و نیاز جنسی بودند.

برقراري رابطه با که این امور به عنوان مانعی دراست نامحرم بودن طرف رابطه و سایر مسائل) گویاي این 
.شودیممحسوب جنس مخالف 

اشاره » جو خانواده«، اکثریت آنان به انو پسرانروابط دختریريگشکلدر تربیتیدر رابطه با نقش عوامل 
عاطفی دختران در خانواده و میزان و نحوه ابراز محبت نسبت به آنان و يخألهانمودند. به عبارتی کمبودها و 

دختران شودیمهمچنین عدم تأمین امنیت و آرامش دختران در این محیط از مسائل مهمی است که موجب 
اگه «ساله:17یک دختر ،این نیازها با پسران رابطه برقرار کنند. به طور مثالینتأمدر بیرون از خانواده براي 

بري بیرون و به یکی تکیه کنی و درد و دلت رو خوادیمتوي خانواده افراد به هم محبت نکنند، خوب دلت 
به همین دلیل امرابطهکمبود محبت پدر، من خودم اولین «یا یکی دیگر از دانش آموزان دختر:؛ و»بهش بگی

با من . محبت پدر ندیدم، وقتی یه پسر کنمیمشکل گرفت، پدر و مادرم از هم جدا شدن و من با مادرم زندگی 
»دوستم داره و عشق و نفسم و ... منم جذبش شدم.گفتیمو زدیمتلفنی حرف 

. شودیماعتیاد والدین، پدر، مادر یا هر دو موجب بوجود آمدن جوي بدون آرامش و امنیت در خانواده 
يهابحثر بیرون از این شرایط است. در یکی از نوجوان براي فرار از این جو، به دنبال سرگرم کردن خود د

افرادي که پدراشون اعتیاد دارن و فقط پیگیر تأمین موادشه، توجهی به «:کندیمگروهی دختر نوجوانی بیان 
، همیشه توي خونه دعواست، دختر هم از اون خونه فراریه و دنبال یکی می گرده که دهینمنشون شهابچه

همین جنگ و دعوایی که بین زن و شوهر پیش میاد باعث میشه دختر از پدر و مادرش «یا ». بهش تکیه کنه
».زده بشه و دلش بخواد راجع به مسائل توي خونه با یکی درد و دل کنه

مادرانی که سواد ندارند، به فکر «سطح سواد والدین دختران بر این امر توافق داشتند که يدربارهبه عالوه 
این مسائل ندارند. خیلی راحت يدربارهدخترشون میره مدرسه و اطالعی کنندیمو فکر اري خودشوننخونه د

پدر و مادرانی که سطح سواد باالتري دارند در زمینه رابطه با دختران خود و مسائل اجتماعی ». میشه گولش زد
فرزندان خود را براي زندگی در جامعه آماده کنند.توانندیماطالعات بیشتري دارند و 

، مسائلی که هایريگسختدر رابطه با سبک تربیتی والدین، نحوه کنترل و نظارت بر نوجوان از نظر میزان 
اگه خانواده یه دختر رو خیلی محدود «عنوان شد این بود که: کنندگانمشارکتگروهی توسط يهابحثدر 

خوب بدتر کنجکاو میشه و دوست مدش رو چک بکنند، غیر از کالس نتونه جایی برهبکنند، ساعت رفت و آ
اگه خانواده زیاد پیگیر «عدم کنترل والدین نیز به نظر دختران نتیجه عکس دارد:». داره از این حالت بیاد بیرون

.»ک میشهو اونو ول کنند به امان خدا، دختر هم تحریندهندتوجه نشون کارشون دختر نباشه و به 
، تبعیض قائل شدن بین فرزندان، مقایسه نوجوان با سایرین، عدم هامالمت، هاسرزنش،از سوي دیگر

مشارکت در تصمیمات خانواده، مخالفت خانواده با ازدواج، عدم رابطه صمیمانه با دختر، صحبت نکردن و عدم 
گروهی يهابحثفردي و يهامصاحبهاز دیگر مواردي بود که در هانسلفاصله شکاف و و راهنمایی دختر 

ش مطرح گردید.هپژويهانمونهتوسط بسیاري از 
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روابط دختر و پسر یريگشکلگروه همساالن که دختران نوجوان تأکید قابل توجهی بر نقش آن در 
. دهندیمبه شکل مثبت و یا منفی تحت تأثیر قرار با پسران خود هايیدوستدر را نوجوانان ، داشتند

نوجوان از ناحیه همساالن با پذیريیبآسگروه همساالن، در نوجوانی حتی بیشتر از والدین است و یرگذاريتأث
زیادي از تأثیرپذیري يهانمونهکنندگانمشارکتبسیاري از خواهد بود.ترافزوننوجوانی هايیژگیوتوجه به 

شم که میيادوستانهوقتی وارد جمع «:گفتهمساالن ذکر کردند. یکی از دختران نوجوان در این بارهگروه از 
باید دوست پسر حتماًمیگن تو که دوست پسر نداري خیلی منگولی، زنندیمدخترا نشستند و با هم دیگه حرف 

افته و میان از دوست ینمهیچ اتفاق بدي براي اونا بینمیمو وقتی داشته باشی که بتونی تو جمع ما بیاي
».ذرهگیمبه منم خوش کنمیمرشم و فکیو پزش و میدن خوب منم وسوسه مزننیمپسراشون حرف 

، هارسانهتأثیرپذیري نوجوانان از شامل نهادهاي اجتماعی، دینی و مدرسه است. عوامل اجتماعیمقوله 
از دیگر مواردي است که که از ملزومات زندگی اجتماعی هستند، مجازييهاشبکهموبایل، ماهواره، اینترنت و 

روابط دختر و پسر نقش دارد. باید توجه داشت امروزه در جامعه وسعت دسترسی به اطالعات، یريگشکلدر 
شواهد و؛ دهدیماجتماع قرار يهاآموزهفراتر از هنجارها یا ییهاجنبهدختر نوجوان امروزي را در معرض 

. نمونه زیر بخشی از مصاحبه با یک نوجوان شودیمحاکی از آن است که این امور از دیدگاه آنان مهم تلقی 
چت مجازي يهابرنامهبا نصب هایبعضخوبیه ولی يیلهوساگر بتونی از موبایل خوب استفاده کنی «است:

تو اینستا می ،مثالً. کنندیممحرم رابطه برقرار مثل واتس آپ و تلگرام و بی تاك و اینستا و ... با پسراي نا
یت با اونا چت کنی حتی دتونی با افراد زیادي رابطه برقرار کنی فالورهاي زیادي داشته باشی بدون محدو

».عکس و فیلم رد و بدل کنی
در جامعه ایران، براي مثبت قلمداد کردن رابطه و آشنایی به قصد ازدواج و کم هانگرشو هاارزشتغییر 

از علل اجتماعی و فرهنگی هامعاشرتهمچون حرف نزدن زن و مرد نامحرم با افزایش ییهاارزشرنگ شدن 
وهايعزادار(يهامراسمبودن روابط دختر و پسر در یرناپذاجتناباینگونه روابط است. یريگشکل
خود به آنيهامصاحبهاز دیگر عواملی است که دختران در هایابانخو هاپاركمختلط)، هايیعروس
ند.نموداشاره

(عوض شدن ذهنیت اجتماعیهايیبآسدختر و پسر را هايیدوستدختران نوجوان پیامدهاي پیامدها. 
افسردگی، غم، احساس گناه، احساس پشیمانی (عاطفی- روانی هايیبآسشدن)، نماانگشتمردم، آبروریزي و 

، آزار توسط پدر و برادر متعصب)، اعتماديیب(سرکوفت زدن خانواده، مشکالت خانوادگی، و خودکشی)
، افت تحصیلی، عدم اعتماد مدیر و کارکنان مدرسه و یپرتحواسعدم توجه به درس، (مشکالت تحصیلی

به هم و ازدواج اعتماديیبشک و تردید و (اخراج از مدرسه یا ترك تحصیل) و آسیب به زندگی مشترك آینده 
را تممسیر رسیدن به این 1. جدول دانندیم) جنسی و مقاربتیهايیماريبمتعدد جنسی، هايیکشر، اجباري

.دهدیمخام نشان يهادادهبا ذکر چند مثال از هامقولهو زیر هامقولهاز طریق 
.اندشدهذکر 1راهکارهاي ارائه شده توسط دختران در شکل راهکارها. 
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1جدول
پیامدهاتممسیر انتخاب 

تممقولهمقولهیرزدختران در مصاحبهيهاگفتهاز يانمونه

کنه و اونو وقتی یه پسري بهش خیانت می
می کنه میره سراغ یکی دیگه، دختر هم ول 

ناراحت میشه، افسرده میشه، اعصابش خورد 
میشه و ممکنه خودکشی هم بکنه.

افسردگی، غم، اعصاب 
روانی-آسیب عاطفیخوردي، خودکشی

ران
 پس

ن و
خترا

ط د
رواب

ي 
دها

پیام

وقتی تو یه شهر کوچیک مثل اینجا زندگی 
کنی وقتی با یه پسر ارتباط داشته باشی یم

میشی، پشت سرت نماانگشتآبروت میره، 
زنن و مثل یه دختر خراب پسرا حرف می

بهت پیشنهاد میدن.

اعتمادي یبآبروریزي، 
آسیب اجتماعیشدننماانگشتجامعه، 

بشه به خانواده همسایه دختره که خبردار
خوبی زنه که دختر شما دختر سرکوفت می

نیست یا شما اونو درست تربیت نکردین، 
پدرش هم عصبانی میشه و دختره رو اینقد 
کتک زد که تو بیمارستان بستریش کردند. از 
اون به بعد هم بهش اعتماد نداشتند. 

محدودش کردن نذاشتن بره مدرسه

آزار و اذیت توسط خانواده، 
اعتمادي، شک و تردید و یب

خونه نشین کردن
ادگیآسیب خانو

وقتی سرکالس نشستم همش تو فکر 
ي دیشب با دوست پسرم هستم هاحرف

اینکه امروز سر قرار چی بپوشم، بهش چی 
بگم، معلمم می گه درسم ضعیف شده. چند 
وقت پیش گوشی برده بودم مدرسه ناظم 
مدرسه متوجه شد گوشی رو از من گرفت، 

خواستن و تعهد دادن اگه دوباره امخونواده
بشه اخراج میشم.تکرار 

ی در کالس، عدم پرتحواس
توجه، افت تحصیلی، عدم 

رعایت قوانین، اخراج از مدرسه
مشکالت تحصیلی

اعتمادي بین زن و شوهر یباگه ازدواج کنه 
پیش میاد، شوهر همیشه تعقیبش می کنه، 
این شک باعث جنگ و دعوا میشه و آخرش طالق

اعتمادي همسر آینده، شک یب
مشکالت زندگی مشترك آیندهو طالقو تردید 

اگر به این روابط به طور مخفیانه ادامه بده و 
به حرف کسی گوش نده رابطه ادامه دار بشه 

کنه و حامله با پسره رابطه جنسی پیدا می
کنند ازدواج کنه یممیشه، پسره رو مجبور 

باهاش، یا سقط می کنه یا به هر حال 
زندگیش خراب میشه

رابطه جنسی، برقراري 
سقط جنین و حاملگی،

ازدواج اجباري
آیندهمشتركزندگیمشکالت
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3شکل 
از دیدگاه دختران نوجوانانو پسرانروابط دختريراهکارهاتم

به کانون محبت در خانواده، احترام متقابل، آموزش توانیماز میان راهکارهاي مربوط به خانواده 
مورد جنس مخالف، راهنمایی کردن و آگاهی دادن، اعتماد کردن به دختران، صحیح به فرزندان در

روانی و مالی فرزندان، –در ازدواج، دقت در انتخاب دوستان خانوادگی، ارضاي نیازهاي روحییريگآسان
براي اوقات فراغت و تنهایی فرزندان در منزل، کنترل به جا نه ایجاد محدودیت براي فرزند، یزيربرنامه

به اشاره کرد. غیروودخترانهايیدوستتوجه به پوشش و ظاهر آنان در بیرون از منزل، نظارت بر 
خانواده خیلی تأثیر داره اگر توي خانواده «ساله در مصاحبه فردي بیان کرد:17عنوان مثال دختر نوجوان 

راجع به این مسائل صحبت کنند و به دخترشون یاد بدن که چطور مواظب خودش باشه و با افرادي که 
.»رفت و آمد نکنند، دختر یاد می گیره از خودش مواظبت کنهدارندمشکالت اخالقی 

هت حل مشکالت و راهنمایی صمیمیت و احترام بین مدیر و دانش آموزان، مشاور توانا ج
فرهنگی و ورزشی جذاب با حضور کادر هايیتفعالآموزان، پر کردن زمان فراغت و ساعت تفریح با دانش

دوستان کاسته شود و به جاي آن دورهمی با مدیر و معاونان برگزار هايیدورهممدرسه تا از جذابیت 
از يانمونهغیروو آسایش بیشتر در قلمرو تحصیلی وسه، احساس راحتیرنبود ترس و تنش در مدشود،
عنوان کردند یگروهيهابحثکه نوجوانان در یکی از راهکارهاي مربوط به مدرسه بودنديهامقولهزیر 

تفریح به کارایی مشغول بشن که زیاد دريهازنگدر هابچهمدرسه باید کاري کنه که «به عنوان مثال
.»برگزار کنندیا مسابقات ورزشی با معاون یا مدیر صحبت کنندمثالًمورد دوست پسراشون حرف نزنند، 

سطح سواد باال بردن، هارسانهایجاد شرایط براي ازدواج، آموزش از طریق شامل حمایت اجتماعی
یکی از دختران نوجوان در بود.غیرواده از موبایل و اینترنت ووالدین و دانش آموزان براي استفيارسانه

یريگسختما دخترا شوهر میخوایم جامعه باید کاري کنه ما بتونیم ازدواج کنیم و اینقد «گفت: این باره
.»پخش بشه که ازدواج آسون اما با روابط عاشقانه رو نشون بدهییهابرنامهنباشه و از تلویزیون 
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بحث
پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی پدیده روابط دختر و پسر از دیدگاه دختران نوجوان انجام شد. 

کلی دختران نوجوان این پدیده را در سه بخش اصلی علل، پیامدها و راهکارهایی براي يبندجمعدر یک 
هايیژگیو، مقولهعلل روابط دختر و پسر سه طبقهدر این مسیر براي آسیب کمتر مطرح کردند.

است که ) 1987این نکته همسو با نظریه جسور (معرفی شد.عوامل اجتماعیو عوامل تربیتی، شخصیتی
بر انجام رفتار انحرافی یا مؤثربه عوامل ؛ ودهدیممورد بررسی قرار اشیاجتماعفرد را درون محیط 

بازداري از آن توجه دارد. به طور کلی این نظریه نشانگر تأثیرپذیري رفتارهاي پرخطر از عوامل گوناگون 
فردي و اجتماعی هستند؛ عواملی که با توجه به تغییرات امروزي، نقش زیادي در افزایش میزان شیوع 

هايیژگیوشاملشخصیتیهايیژگیويهامقولهیرز). 1394(رشید،این رفتارها در جوامع داشتند
در اواسط تا دهدیمبود. این نکته همسو با مطالعات تحولی است که نشان هاارزش، نیازها و تحولی

فزایش سن بیشتر اواخر نوجوانی، دوستی با دوستان غیرهمجنس امري شایع است و درگیري احساسی با ا
دوران هايیژگیودختران نوجوان در این سن تحت تأثیر رسدیمبه نظر ).1989(فورمن، شودیم

.دهندیماز همساالن هم جنس به غیرهمجنس نشان ،نوجوانی تغییر در توجه
) و گروه همساالنو(جو خانواده، سبک تربیتی والدینعوامل تربیتی، نظام شخصیتیعالوه بر 

روابط دختر و پسر اهمیت دارند که از یريگشکلنیز در و جامعه)هارسانهمدرسه،(عوامل اجتماعی 
محیط اجتماعی فرد، به يگریینتعخود يیهنظر. با توجه به شوندیمدیدگاه دختران نوجوان مهم تلقی 

نقش مهمی در خودتعیین تواندیمویژه خانواده با ارضاي نیازهاي اساسی روانشناختی و یا ممانعت از آن 
تأثیر، نیز پژوهشدر این همسو با این دیدگاه،). 2012دریگویز و کاوندیش،(روباشدگري افراد داشته 

نقش خانواده در ارضاي نیازهاي اساسی نوجوان، میزان کنترل و نظارت بر عملکرد آنان، کنترل بر 
دیگر سوي و از سبک تربیتی والدینو همچنین فوق برنامه و نحوه گذراندن اوقات فراغتهايیتفعال

در گروه دختران قابل توجه غیرو از جمله پایین بودن سطح سواد، اعتیاد، مشکالت مالی و آنانمشکالت 
تولستراپ،دامسگارد،بنسن، )،2004(کلینووسکی و لکو-، جریکجکیکبود که نتایج با تحقیقات 

اٌلیویراو )2007(هتراکول و کانگساکون، رانگکاچنستر، پلیپونکارنپین،)2013(، هولستینارسبول و 
.استهمسو)2012(و بارتومالتاکامپوس، گیاتی،

ایرانی، - میو هنجارهاي جامعه اسالهاارزشفرهنگ جاري، گروه همساالن، (عوامل اجتماعی 
دختر نوجوان از کودکی به بزرگسالی و درگذرداخلی و خارجی و جامعه جهانی) يهارسانهتأثیرپذیري از 

يهامالكآشفتگی حاصل از نداشتن .کندیمهویت او و روابط او با پسران نقش ایفا یريگشکلدر 
يمحدودهمشخص و آگاهی الزم در زمینه ساختار، ماهیت، میزان و شکل ارتباط با جنس مخالف در این 

در . در شرایطی که اطالعات و مرزهاي مطرح شده شودیمسنی، مانعی در مسیر بهزیستی محسوب 
رتباط با جنس مخالف، از سوي خانواده، مدرسه و جامعه با هم متفاوت و گاهی متناقض هستند، امورد

در ). 1394،ن(تقوي و همکاراشودیم، دچار ابهام هامحدودهو هاارزشدختر نوجوان در تشخیص 
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نقش مهم و حساس این دو خانواده برآمده از پس از آنپژوهش حاضر تأکید زیاد دختران بر همساالن و 
نقش یشبرافزا، توسعه تحقیقات تأکید رسدیمگروه مهم اجتماعی در دوران نوجوانی دارد، به نظر 

)، 1996(، لینر و بائومناین تحقیق با نتایج فوشیهايیافتههمساالن و کاهش نقش پدر و مادر دارد. 
دئوچ، ،)2004(اننت، بائومن و ساچندرانبنفیلد،)، فوشی، 2001(فوشی، لینر، مک دوگال و باندیواال

همسو است.)2013(یپاسی و همکارانر) و 2012(کروکت، ولف و راسل
روابطبهآسیباجتماعی،عاطفی،-روانیهايیبآسيهامقولهدرپژوهشایندرکهپیامدهاتم

پژوهشهايیافتهباهمسو. شدمطرحآیندهمشتركزندگیبهآسیبوتحصیلیمشکالتخانوادگی،
دوستیروابطسوءبامرتبطپیامدهايشناسایی. است)1387(عابديوکجبافمهرابی،دارانی،شیخ
هايیبآسپژوهشایننوجوانانبراي. رسدیمنظربهضروريآنهاازپیشگیريوراهنماییبراي
گناه،احساسپرخاشگري،غم،افسردگی،شاملمخالفجنسبادوستیروابطبامرتبطعاطفی-روانی

این هايیافتهاست. همسو با خودکشیورابطهشدنبرمالازناشیترسواسترسپشیمانی،احساس
و ریپاسی و )2004(فوشی و همکاران)، 2002(کولیج و اندرسونيهاپژوهشبه توانیمپژوهش 
.اشاره کرد)2013(همکاران

اجتماعی در دنیاي دختران نوجوان شامل عوض شدن ذهنیت مردم، به روابط آسیب رسدیمبه نظر 
مشکالت گزینشی و ، عدم استخدام در نهادهاي دولتی به دلیل بندوباريیبشدن، نماانگشتآبروریزي، 

این میان سرکوفت زدن اعضاي در؛ وتن دادن به روابط بزهکارانه و پیروي نکردن از قوانین جامعه است
، آزار توسط پدر و برادر متعصب، کنترل و نظارت شدید بر رفتار و اعتماديیبخانواده به دختر نوجوان، 

ایجاد محدودیت در زندگی از جمله پیامدهاي آسیب به روابط خانوادگی است که دختران نوجوان به آن 
کوثريو )2001()، استینبرگ2006(داپسحقیقات تهايیافتهاشاره کردند و نتایج این پژوهش با 

.) همسو است1374(
(ریپاسی و ادامه تحصیل دختران وجود داردآثار روابط دختر و پسر بر يدربارهتحقیقات کمی 

). با این وجود نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این روابط مشکالتی مانند عدم 2013همکاران،
، عدم اعتماد مدیر و معاونان به فرد، افت تحصیلی و اخراج از یپرتحواستوجه به درس در کالس، 

که با تحقیق کوثريدانندیممدرسه یا ترك تحصیل را از مشکالت تحصیلی مرتبط با این روابط 
.) همسو است1384) و خطیبی (1374(

)، گومز1999(کرل و ولفو)2003()، اسمیت، وایت و هوللند2002(فورمنيهاپژوهشهمچنین 
، داشتن روابط جنسی در نوجوانی موجب آسیب به زندگی مشترك ند) نشان داد2013() و ریپاسی2011(

نتایج پژوهش حاضر همسو است از دیدگاه دختران نوجوان شک و تردید، که با شودیمآینده فرد 
، شرکاء جنسی متعدد، بعد از برمال شدن رابطه جنسیازدواج اجباريهمزوجین به اعتماديیب
جنسی مقاربتی، حاملگی و سقط جنین از جمله مشکالت مربوط به آسیب زندگی مشترك هايیماريب

آینده است.
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هاآنراهکارها در این پژوهش اشاره به راهکارهایی دارد که از دید دختران براي آسیب کمتر به تم
مجموع برخی از این راهکارها در سه محور خانواده، مدرسه و اجتماع مطرح شد:دراست.مؤثر

الف) راه کارهاي مربوط به خانواده
،روانی و مالی فرزندان؛–ارضاي نیازهاي روحی ایجاد کانون محبت در خانواده و احترام متقابل
الف، راهنمایی کردن و آگاهی دادن؛مورد جنس مخآموزش صحیح به فرزندان در
و عدم تبعیض جنسیتی بین دختران و پسران؛اعتماد کردن به دختران
و فراهم نمودن شرایط براي ازدواج جوانان؛در ازدواجیريگآسان
 ،دختران؛هايیدوستنظارت بر دقت در انتخاب دوستان خانوادگی
؛براي اوقات فراغت و تنهایی فرزندان در منزل، کنترل به جا نه ایجاد محدودیت براي فرزندیزيربرنامه
خارج از خانهش و ظاهر آنان در توجه به پوش.

ب) راهکارهاي مربوط به مدرسه
 ،نبود ترس و تنش در مدرسه، احساس راحتی و آسایش بیشتر در صمیمیت و احترام بین مدیر و دانش آموزان

قلمرو تحصیلی
،مشاور توانا جهت حل مشکالت و راهنمایی دانش آموزان
 فرهنگی و ورزشی جذاب با حضور کادر مدرسه تا از هايیتفعالپر کردن زمان فراغت و ساعت تفریح با

می با مدیر و معاونان برگزار شود.دوستان کاسته شود و به جاي آن دورههايیورهمدجذابیت 
ج) راهکارهاي مربوط به اجتماع

شودیمکه وقتی نوجوان با مشکلی از این قبیل مشکالت روبرو هایییطمحایجاد حمایت اجتماعی شامل
را بدست آورد؛هاییییراهنمابتواند حمایت و 

 ازدواج؛ایجاد شرایط براي
 اده از موبایل و اینترنتوالدین و دانش آموزان براي استفيارسانهسطح سواد باال بردن، هارسانهآموزش از طریق

همکارانوریپاسی،)2012(همکارانودئوچتحقیقمانندپیشینتحقیقاتازبسیاريدراگرچه
،اندکردهمطرحراراهکارهااینازبسیاريو) 2005(فوشیواشلی،)2012(همکارانوفوشی،)2013(

فرهنگیشرایطبهتوجهباهاآنخاصنیازهايگرفتندر نظربادخترانهايیدگاهدبیانرسدیمنظربه
.بودخواهدتریعملهاآنخاصاجتماعیو

نتیجه گیري
چرابود،زمینهایندرآنانبهآموزشموضوعدارند،آنبرزیاديتأکیددخترانکهموارديازیکی

فشار،ادراكکناردررفتارهاازبرخیدر موردنوجوانبرايکافیومناسباطالعاتوآگاهینبوددرکه
استممکنوبنددیمنقشنوجوانذهندرتعارضیاجتماعوخانوادهسويازبیرونیاجبارومحدودیت

اطالعاتارتقايوپیشگیرانهيهاآموزش. شودپرخاشگريوهیجاندچاراعمالشبرايگیريیمتصمدر
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گروههايیدگاهدآموزشیيهابرنامهطراحیدراگر. بدهداوبهدرستیدركتواندیمنوجوانشناختو
ازکرد،خواهندبرقرارآموزشیفضايوموضوعبابهتريارتباطآنهاشود،دادهقرارتوجهموردمخاطب

وهدایتآموزش،جامعهفرهنگیشرایطوایرانینوجواندخترانهايیدگاهدگرفتندر نظربارواین
.رسدیمنظربهمفیدآنانازاجتماعیحمایتمسیردرشناختوآگاهیارائه

از. بودکرماناستانجنوبیيهاشهرستاندرمحصلنوجواندخترانگروهبهمحدودپژوهشاین
روابطاینمعرضدربیشترکهمحصلغیرنوجوانانوپسرودخترنوجوانانايیسهمقابررسیرواین
.شدخواهدپدیدهاینازيترروشندركموجبدارندقرار
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