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 چکیده
دهد رابطۀ عاطفی با جنس مخالف، از قشر جوانان به قشر نوجوان تسری امروزه شواهد نشان می

مسئلۀ  اند. از نوجوانان، رابطۀ اجتماعی با جنس مخالف را تجربه کرده یافته است و گروه زیادی
نس مخالف را چگونه اصلی پژوهش حاضر این است که نوجوانان شهر مشهد پیامدهای رابطه با ج

، کنند و آیا تجربۀ پیامدها، در میان نوجوانان دختر و پسر یکسان است. در این پژوهش تجربه می
منظور، از بدین شود.پیامدهای تجربۀ نوجوانان در ارتباط با جنس مخالف در شهر مشهد مطالعه می

ق استفاده شد. همچنین نگاری و تکنیک مصاحبۀ عمی تفسیری و از روش مردم -رویکرد برساختی
گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه، اشباع نظری  روش نمونه کنندگان، برای انتخاب مشارکت

اشکال  نوجوانان پیامدهای رابطه با جنس مخالف را بهنتایج بیانگر آن است که کار گرفته شد. به
نسی، وابستگی، مختلف مانند مشکالت آموزشی، درگیری فضای ذهنی، لذت عاطفی، لذت ج

کنند. برخی از این پیامدها، در  طلبی، میل به تجرد، ترس از ازدواج و بازاندیشی تجربه می تنوع
نوجوانان دختر و پسر متفاوت است. تجربۀ پیامدهای مختلف و متناقض سبب شده است که 

و راهبردهای نوجوانان براساس تجربه و اطالعات ناشی از آن، به بازاندیشی این رابطه بپردازند 
 ها در نوجوانان دختر و پسر با یکدیگر تفاوت دارد. جدیدی را در این زمینه اتخاذ کنند. این راهبرد

 تجربۀ نوجوانان، رابطه با جنس مخالف، کشف پیامدها، مقایسۀ پیامدها.های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ایند نوسازی، حوزۀ روابط در سدۀ اخیر در ایران، بر اثر تحوالت فرهنگی و اجتماعی ناشی از فر

ترین تغییرات در این  ی قرار گرفت. یکی از مهما گستردهاجتماعی دستخوش تغییر و تحوالت 

صورت گسترده و نامتعارف است. چنین  حوزه، برقراری رابطۀ اجتماعی جوانان با جنس مخالف به

، آن هم در شهرهای های گذشته )پیش از انقالب(، فقط میان اقشار مرفه شهر ای در دهه پدیده

های اسالمی، چنین  طور محدود جریان داشت، اما پس از انقالب، با تأکید بر ارزش بزرگ به

های ساختی مانند گسترش شهرنشینی،  زمان با دگرگونیروابطی نفی شد. در اوایل دهۀ هفتاد، هم

وسایل  شدن، افزایش میزان سواد، مشارکت زنان در اجتماع و گسترش کمی و کیفیصنعتی

جمعی، این پدیده بار دیگر از بطن تعامل اجتماعی جوانان پدید آمد )موحد و همکاران،  ارتباط

1385 :147.) 

با وجود اینکه روابط اجتماعی جوانان پیش از ازدواج در ایران، برخالف هنجارهای سنتی، 

ه روابط در میان گون های اخیر، بر روند افزایش این مذهبی و فرهنگی است، برخی شواهد در سال

جوانان داللت دارند. شواهد و نتایج تحقیقات در این زمینه بیانگر آن است که بیش از نیمی از 

اند و  و دوستی با جنس مخالف را داشتهرابطه دختران دانشجو در تهران، پیش از ازدواج تجربۀ 

تا  20در تهران، بین  اند. همچنین چهارم نیز تماس جنسی را پیش از ازدواج تجربه کردهحدود یک

طور پنهانی و بدون رضایت خانواده، ارتباط  سال، اغلب به 18تا  14افراد گروه سنی  درصد 60

ها دربارۀ پژوهش نتایجکنند. درمورد افراد متأهل نیز  عاطفی و رابطۀ فیزیکی و جنسی برقرار می

 7/48از زنان و  درصد 7/47 دهد یم، نشان اند شدهتازگی متأهل  دانشجویان شهر تهران که به

از مردان روابط فیزیکی و  درصد 3/20درصد از زنان و  6/11از مردان روابط عاطفی و  درصد

 (.12 -8: 1392، همکارانی و آباد خلج) اند کردهجنسی را پیش از ازدواج تجربه 

رابطه با جنس مخالف، هم برای فرد و هم برای جامعه پیامدهای متعددی دارد. یکی از 

؛ استیامدهای محتمل روابط با جنس مخالف پیش از ازدواج، افزایش میانگین سن ازدواج پ

سال  6/25سال و  4/22ترتیب به 1375که میانگین سن ازدواج دختران و پسران در سال  طوری به

 28سال و  24شهرهایی مانند تهران به  سال و در کالن 7/26سال و  4/23به  1390بود، اما در سال 

(. از دیگر پیامدهای رابطه با جنس مخالف پیش از ازدواج، 1390رسید )مرکز آمار ایران، سال 

دهد است. در این راستا شواهد نشان میکاهش تمایل به ازدواج و افزایش احتمال تجرد قطعی 

و  درصد 6/1، به 1375در سال  درصد 2و  درصد 1/1ترتیب از تجرد قطعی در مردان و زنان، به
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ترتیب در شهرهای کل کشور، این آمار به 1390افزایش یافته و در سال  1385در سال  درصد 6/3

 (.1390رسیده است )مرکز آمار ایران،  درصد 5و  درصد 8در زنان و مردان به 

شده در این زمینه بیانگر آن است که این پدیده از بدو پیدایش های انجامبررسی پژوهش

ر زیادی یافته است. منظور از تغییرات کیفی آن است که رابطه با لحاظ کمی و کیفی تغیی مجدد، به

خانگی،  توان به روابط هم های مختلفی بازتولید شده است که می جنس مخالف به شکل

بر عشق سیال )الگوی پسامدرن( اشاره کرد )آزاد ضدعاشقانه )الگوهای مدرن( و روابط مبتنی

از تغییرات کمی نیز آن است که برخالف گذشته که (. منظور 28 -26: 1390ارمکی و همکاران، 

ای( رابطۀ جنسی زمان یا طی دوره جوانان فقط با یک نفر رابطه داشتند، اکنون با چندین نفر )هم

 درصد 35دارند. در این راستا شواهد نشانگر آن است که از میان دانشجویان مجرد شهر تهران، 

بیش از سه رابطه با جنس مخالف را  درصد 3/28ه و دو یا سه رابط درصد 5/36فقط یک رابطه، 

 درصد 14درصد از پسران مجرد و  21( و حدود 12: 1392آبادی و همکاران،  اند )خلج تجربه کرده

 (.13اند )همان:  از دختران مجرد، تجربۀ رابطۀ فیزیکی و جنسی داشته

که دامنۀ نفوذ این  طوری ؛ بهنکتۀ حائز اهمیت آن است که پویایی این پدیده همچنان ادامه دارد

تر از جمله نوجوانان گسترش یافته است. با توجه به اینکه  های سنی پایین پدیدۀ اجتماعی به رده

اند، مسئلۀ مورد بررسی  گروهی از نوجوانان دختر و پسر شهر مشهد چنین روابطی را تجربه کرده

ه با جنس مخالف را چگونه یا به چه نوجوانان شهر مشهد، پیامدهای رابط این مطالعه آن است که

کنند و چه تفاوتی در تجربۀ این پیامدها در میان نوجوانان پسر و دختر وجود  اشکالی تجربه می

دارد؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، درک و تفسیر تجربۀ نوجوانان از پیامدهای رابطه با 

 جنس مخالف است.

 پیشینۀ تجربی پژوهش
پیامدهای اجتماعی رابطۀ خاص فرهنگی و اجتماعی خاص، به  یها نهیزمدلیل بهدر جوامع غربی، 

پیامدهای ی آن بیشتر به جا بهدوستی با جنس مخالف در زندگی نوجوانان، کمتر توجه شده و 

 نیتر مهم(. درادامه، به 2010، 1ویش)پزشکی مانند بیماری ایدز توجه صورت گرفته است 

ی پیش از خانگ هم( نقش و پیامد 2006همکاران )و  2براون. شود یم ها در این زمینه اشاره پژوهش

ازدواج را بر زندگی جوانان متأهل بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این روابط، پیامدهای 
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و  1ی و طالق در پی داشته است. پژوهش الکساندرثبات یبی مانند کاهش کیفیت زندگی، آور انیز

ی تقریباً ها راهبردان داد بسیاری از جوانان در رابطه با جنس مخالف ( نیز نش2006همکاران )

رابطۀ  داشتنگرفتن، بوسیدن و خاطر داشتن شریک عاشقانه، تجربۀ دستیکسانی مانند رابطه به

. از دیگر نتایج این پژوهش آن بود که شکل دوستی با جنس مخالف، اند گرفتهرا در پیش جنسی 

و  3( و قانی2012همکاران )و  2گیونتایج تحقیق . شود یمی منجر به روابط صمیمانۀ فیزیک

و هنجارهای  ها ارزش( نیز بیانگر آن است که اگرچه رابطه با جنس مخالف، با 2014همکاران )

جوامع غربی مغایرت ندارد، پیامدهای آن از قبیل افزایش تعداد فرزندان نامشروع، والدین مجرد، 

پرست و خطر ابتال به بیماری ایدز، موجب نگرانی این جوامع شده سرسرپرست و تک یبفرزندان 

 است.

( نشان داد که 1385همکاران )موحد و از میان تحقیقات داخلی نیز نتایج تحقیق پیمایشی 

بیشتر دانشجویان نسبت به داشتن رابطه با جنس مخالف نگرشی میانه دارند. همچنین مطابق 

بررسی، متغیرهای فرهنگی تأثیر بیشتری بر نگرش دانشجویان  ها، از میان متغیرهای مورد یافته

( به این نتیجه رسیدند که حدود نیمی از دختران، 1389آبادی فراهانی و مهریار ) دارند. خلج

چهارم تا حدودی تجربۀ اند و در بین این گروه، کمتر از یک دوستی با جنس مخالف را تجربه کرده

آزاد ارمکی و همکاران  اند. ۀ نزدیکی کامل جنسی داشتهدهم تجربتماس جنسی و حدود یک

روابط آزاد )الگوهای  را در قالب( الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران 1390)

خانگی )پیدایش مجردان  پسر، روابط هم دوست -دختر ای، روابط دوست روسپیگری(، روابط صیغه

بندی کردند. در  دستهبر عشق سیال را وابط مبتنیمتأهل(، روابط ضدعاشقانه )الگوهای فریب( و ر

( رابطۀ جنسی پیش از ازدواج را در میان 1390پژوهشی دیگر، آزاد ارمکی و شریفی ساعی )

جوانان ایرانی با استفاده از رویکرد کیفی بررسی کردند. نتایج نشان داد مسائلی مانند احساس نیاز، 

های دوستی سوژه، بیکاری، شرایط  تماعی و گروهحس کنجکاوی و کسب تجربه، شبکۀ روابط اج

های  های ارتباطی و تغییر ارزش اقتصادی، فشار فرهنگی، افزایش سن ازدواج، افزایش فناوری

ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط هستند. رفاهی و  فرهنگی در جامعه، از جمله مهم

ستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران گیری رابطۀ دو نیز عوامل مؤثر بر شکل (1391همکاران )

را به روش پیمایشی مطالعه کردند. مطابق نتایج، عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، بر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Alexsnder 
2. Gue 
3. Ghani 
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( 1391آبادی و سلیمانی ) پیمایش شاه گیری رابطۀ دوستی پیش از ازدواج تأثیر معنادار دارند. شکل

انواده، تحصیالت پدر و سن فرد رابطۀ نشان داد گرایش به رابطۀ پیش از ازدواج، با درآمد خ

بررسی  مستقیم و با سطح دینداری، روابط حسنه با والدین و معدل دانشگاه رابطۀ معکوس دارد.

شده در این حوزه، سه ویژگی های انجامپیشینۀ تجربی تحقیق، بیانگر آن است که بیشتر پژوهش

 اند از: مشترک دارند که عبارت

 بطۀ دختران و پسران پیش از ازدواج؛تبیین عوامل مؤثر بر را 

 تأکید بر دورۀ جوانی؛ 

 .استفاده از روش پیمایشی 

 )نگاه از بیرون( به مسئلۀ مورد نظر است. 1نشانگر غلبۀ نوعی رویکرد اتیکاین نتایج 

)نگاه از درون( به پیامدهای مسئلۀ مورد  2که در پژوهش حاضر، محققان با رویکرد امیک درحالی

 کنند. جای دورۀ جوانی، بر دورۀ نوجوانی تأکید می ند و بهپردازنظر می

 چارچوب مفهومی پژوهش
های عشق سیال زیگموت باومن، نظریۀ اشکال  چارچوب مفهومی پژوهش حاضر شامل نظریه

 شود: ها اشاره می کنش ماکس وبر، نظریۀ مبادله و نظریۀ بازاندیشانۀ گیدنز است که درادامه به آن

« رابطه»معتقد است در دنیای امروز،  سیال عشقدر  3باومن زیگمونت باومن:نظریۀ عشق سیال 

برد. وی معتقد است در عصر  نام می 4«عشق سیال»هاست و از این پیوندها با عنوان  ترین بحث از داغ

هراس  حال از این مسئله هستند، اما درعین« ایجاد رابطه»شدت محتاج به  حاضر، زنان و مردان به

ها را مجبور به تحمل فشارهای متعدد کند و به  این ارتباط برای همیشه باقی بماند و آندارند که 

های  خواهند، اما فقط با خوبی های امروزی رابطه می از نظر وی، انسان ها منجر شود. سلب آزادی آن

د و گونه پیوند ناگسستنی و همیشگی ندارنآن و نه با مشکالتش. در جامعۀ سیال مدرن، افراد هیچ

قیدوبند هستند. افراد در جامعۀ سیال مدرن، رابطه را نوعی  خواهان پیوندهای سست و بی

دانند و به دالیل سوداگرایانه مانند کمک فوری درهنگام نیاز، یاری درهنگام اندوه،  گذاری می سرمایه

رضای همراهی در تنهایی، تسلی درهنگام شکست، تحسین درهنگام پیروزی، فرار از ناراحتی و ا

 کنند و در این رابطه، انتطار منفعت دارند، سریع یک نیاز مانند نیاز جنسی با دیگران رابطه برقرار می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Etic 
2. Emic 
3. Bauman 
4. Liquid Love 
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های  گذاری در رابطه خطرناک است؛ زیرا یک رابطه، هم دارای جنبه اما وی معتقد است که سرمایه

برای فرد مطبوع باشد. توان آن را تنها تا زمانی خواست که  های منفی است و نمی مثبت و هم جنبه

 (.37 -10: 1384زمان در رابطه وجود دارند )باومن،  های خوب و بد هم اغلب، این جنبه

بر های مبتنی بر تبیین ساختاری باید به کنش بر این باور بود که عالوه 1وبرنظریۀ ماکس وبر: 

ها و معانی  بر انگیزهمبتنیهای اجتماعی افراد که  معانی ذهنی افراد نیز توجه کرد. از نظر وبر، کنش

شوند. به همین دلیل، او چهار نوع کنش اجتماعی را  ذهنی هستند، سبب دگرگونی اجتماعی می

. کنش عقالنی معطوف 3. کنش عاطفی، 2. کنش سنتی، 1براساس انگیزه و معانی ذهنی تفکیک کرد: 

این باور بود که بین این  (. وبر بر300: 1386. کنش عقالنی معطوف به هدف )کوزر، 4به ارزش و 

و در جامعه، همواره ترکیبی از  های اجتماعی قرابت معنایی وجود دارد چهار نوع کنش و دگرگونی

های  ها بر بقیه غلبه دارد و دگرگونی این چهار نوع کنش وجود دارد، اما همواره یکی از این کنش

(؛ 312 -300: 1386؛ کوزر، 83: 1385، های اجتماعی قرابت دارند )کیویستو اجتماعی نیز با این کنش

وبر معتقد برای مثال، نوع کنش با نوع جامعه، نوع اقتدار، نهادهای اجتماعی و نوع نهادها رابطه دارد. 

بر عقالنیت معطوف به هدف است و افراد در تعامل است که در جامعۀ مدرن، کنش افراد مبتنی

های کنش  ویژگیپردازند.  شخصی خود به کنش می اجتماعی با دیگران، براساس دستیابی به اهداف

پذیری، کسب سود،  بینی پذیری، کارایی، پیش عقالنی معطوف به هدف عبارت است از: محاسبه

 (.91: 1386کردن سازمان کار و افزایش حجم تولید )پاشا، عقالیی

شدۀ  یرفتهپذنظریۀ مبادله، رابطه با جنس مخالف خارج از چارچوب و قواعد نظریۀ مبادله: 

گیرد. مطابق این نظریه، محیطی که رفتار در  عنوان یک مبادله بین دو جنس در نظر می فرهنگی را به

نوبۀ خود به  پذیرد و آن هم به دهد )خواه اجتماعی و خواه فیزیکی( از رفتار تأثیر می آن رخ می

ار بعدی کنشگر های گوناگون بازخورد دارد. این واکنش )مثبت، منفی و خنثی( بر رفت روش

اثرگذار است. اگر این واکنش برای کنشگر پاداش داشته باشد، احتمال دارد همان رفتار در آینده در 

های مشابه تکرار شود، اما اگر این واکنش برای کنشگر، آسیب، تنبیه یا پیامد منفی داشته  موقعیت

ین، در نظریۀ مبادله، رفتار انسان (؛ بنابرا236: 1390یابد )ریتزر، باشد، احتمال تکرار آن کاهش می

ها خواهان حداکثر پاداش و حداقل های اقتصاد و سود و زیان در بازار است؛ یعنی انسان شبیه مدل

 (.1385 اسکیدمور، ؛1387 روزنبرگ، و کوزر) هستند هزینه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Weber 
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 مدرنیتۀ اصلی خصیصۀ که است باور این بر 1گیدنز: گیدنز بازاندیشانۀ مدرنیزاسیون رویکرد

در همه چیز، اعم از  2بلکه فرض بازاندیشی ها، آن نوبودن دلیلبه نو چیزهای از استقبال نه کنونی،

ها، دانش و تمامی جوانب زندگی انسانی است. در این رویکرد، بازاندیشی در عرضۀ  نهادها، پدیده

ها، مسائل  کارگیری عقالنیت ابزاری، در ساخت نهادها و هویت، خطرها و پیامدهای ناخواستۀ به

زعم  هاست. به فرض ها، مفاهیم، تصورات و پیش تر از همه در نظریه شناختی و اجتماع و مهم زیبایی

های فعالیت اجتماعی و همچنین  معنای حساسیت و تأثیرپذیری حوزهگیدنز، بازاندیشی به

 های نوین است و سبب ها براساس اطالعات یا دانش ها و نگرش تجدیدنظر مداوم در روش

شود. از نظر وی، بازاندیشی در سه عرصۀ  های انسانی می ها و کنش دگرگونی در خصلت پدیده

 گیرد: کلی نهادی، دانش و هویت صورت می

وری است؛ زیرا درصدد  از نظر گیدنز، بازاندیشی در نهادها منشأ بهرهبازاندیشی نهادی:  

 ت.تصحیح خطاها و خطرهای ایجادشده در فرایند فعالیت نهادهاس

های یقین علمی را  فرایند بازاندیشی جامعۀ مدرن، پایه»از منظر گیدنز، بازاندیشی در دانش:  

های علوم طبیعی سست کرده است. علم نوین، نه به انباشت استقرایی  ترین زمینه ای حتی در هسته

ه و علم مدرن، خصلتی نقادان« دالیل و مدارک، بلکه به اصل اساسی شک بنیادین وابسته است.

 بازاندیشانه دارد.

صورت  های شخصی به زعم گیدنز، در عصر مدرن، هویت بهبازاندیشی هویت و خود:  

در مدرنیتۀ متأخر، بدن تقریباً »آیند.  وجود میطور بازاندیشانه به شوند که به گر می رفتارهایی جلوه

های غذایی قرار  رژیم طور کامل مورد تعرض فناوری جدید و اشکال بازتابی دانش و معرفت مثل به

 (.115 -108: 1378یابد )گیدنز،  در این فضا، بازاندیشی تا ژرفای خود آدمی نیز امتداد می« دارد

 شناسی پژوهش روش
ها، به مسئله و اهداف آن بستگی دارد. در پژوهش  انتخاب روش تحقیق در گردآوری و تحلیل داده

و برای  3نگاری ف تحقیق از روش کیفی مردممنظور دستیابی به پاسخ مسئله و اهداحاضر، به

گیری  ها به روش نمونه گردآوری داده از تکنیک مصاحبۀ عمیق استفاده شد. همچنین انتخاب نمونه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Giddens 
2. Reflexivity 
3. Ethnography 
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انجام گرفت. اشباع  1برفی و تعیین حجم نمونه با استفاده از معیار اشباع نظریهدفمند و گلوله

وسیلۀ آن  ها، هیچ دادۀ جدیدی پیدا نشود که به دهنظری به این معناست که در فرایند گردآوری دا

های او  شود که مقوله تدریج محقق مطمئن می که بهطوری های مقوله را توسعه داد؛ به بتوان ویژگی

کشد )گالسر و  وجو برای دستیابی به دادۀ جدید و تنوع داده دست میاند و از جست اشباع شده

استفاده شد. تحلیل تماتیک  2ها نیز از تحلیل تماتیک (. برای تحلیل داده61: 1967استروس، 

گویند. این نوع  ها چه می ها با هدف بررسی اینکه داده عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده

ها به دست آمد، باید حمایت  هاست. زمانی که الگویی از داده دنبال الگویابی در دادهتحلیل، به

(. در این تکنیک، از فرایند کدگذاری باز برای 1389پور، موضوعی از آن صورت گیرد )محمد

محدودۀ مورد مطالعه (. 64: 1391ها استفاده شد )استروس و کوربین،  بندی داده بندی و مقوله مفهوم

-مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد، اما به 35دادن در این پژوهش، شهر مشهد است و پس از انجام

نوجوانان این تحقیق،  3بانان خبری نفر ادامه یافت. دروازه 43ها تا  منظور اطمینان بیشتر، مصاحبه

کنندگان در پژوهش،  اند. مشارکت که رابطه با جنس مخالف را تجربه کردهدختر و پسری هستند 

اند. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از دو تکنیک متعارف و مرسوم  ساله 19تا  14نوجوانان 

 اند از: تاستفاده شد که عبار

های  کنندگان خواسته شد تا یافته تکنیک، از مشارکت . کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا: در این1

 ها نظر دهند. کلی را ارزیابی کنند و درمورد صحت آن

های  بندی نظریه با داده های خام رجوع شد تا ساخت های تحلیل: در این تکنیک، به داده . مقایسه2

 بی شود.خام مقایسه و ارزیا

 شوندگان مشخصات کلی مصاحبه
نفر از نوجوانان دختر و پسر شهر مشهد است که  43نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 

تا  15لحاظ سن نیز دامنۀ سنی نوجوانان پسر بین اند. بهتجربۀ رابطۀ دوستی با جنس مخالف را داشته

 19تا  14. در میان نوجوانان دختر، دامنۀ سنی بین سال دارند 17ها سالگی قرار دارد که بیشتر آن 19

سالگی قرار دارند. همچنین نتایج آماری بیانگر آن است که  16ها در سن سالگی است و بیشتر آن

کنندگان، هر نوجوان پسر با چهار نفر از جنس مخالف رابطۀ دوستی  طور میانگین، در میان مشارکت به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1. Theoretical Saturation 
2. Thematic Analysis 
3. Gatekeeper 
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درصد نیز  30کنندگان( تماس جسمی و  اسخگویان پسر )مشارکتدرصد از پ 96برقرار کرده است و 

طور میانگین هر دختر  اند. در میان نوجوانان دختر نیز به رابطۀ جنسی با جنس مخالف را تجربه کرده

درصد از پاسخگویان دختر  85نفر از جنس مخالف رابطه برقرار کرده است و  3با 

 اند. یز رابطۀ جنسی با جنس مخالف را تجربه کردهدرصد ن 10کنندگان( تماس جسمی و  )مشارکت

 ها ها و یافته داده
مقولۀ عمده قرار  11مفهوم استخراج شدند و در قالب  38طورکلی، در مرحلۀ کدبندی باز  به

طلبی، منزلت  اند از: درگیری فضای ذهنی، مشکالت آموزشی، وابستگی، تنوع گرفتند که عبارت

 بازاندیشی. جنسی، میل به تجرد، ترس از ازدواج واجتماعی، آرامش عاطفی، لذت 

 ها. مفاهیم اولیه و مقوله1جدول 

 فراوانی مقولۀ عمده مفاهیم اولیه جنسیت

نوجوانان 
 پسر

 16 مشکالت آموزشی پرتی تأخیر، غیبت، افت تحصیلی، مردودی، حواس
دغدغۀ ذهنی درمورد رابطه با جنس مخالف، دغدغۀ ذهنی 

 ف در کالس، خانه، عروسی و مهمانیدرمورد جنس مخال
درگیری فضای 

 ذهنی
17 

 17 وابستگی وابستگی به رابطه، سیرشدن از رابطه، ضرورت ارتباط
 15 طلبی تنوع دخترهای متعدد، رابطۀ کوتاه با جنس مخالف دوست 

 18 منزلت اجتماعی قدرت، احترام، نفوذ
 19 طفیآرامش عا احساس شادی، احساس لذت، احساس آرامش

 16 لذت جنسی ارضای جنسی
 15 میل به تجرد اعتمادی، ترس از خیانت، سرافکندگی غیرت، بی

(، رابطۀ ترکیب روابط جنسی و عاشقانهارتباط متعادل )
 جنسی صرف، جایگزینی، سرگرمی، تعدد دوستی

 بازاندیشی
17 

 
 

نوجوانان 
 دختر

ذهنی دغدغۀ ذهنی درمورد رابطه با جنس مخالف، دغدغۀ 
 درمورد جنس مخالف در کالس، خانه، عروسی و مهمانی

درگیری فضای 
 ذهنی

16 

 17 وابستگی وابستگی به رابطه، سیرشدن از رابطه، ضرورت ارتباط
 15 منزلت اجتماعی قدرت، احترام، نفوذ

 14 طلبی تنوع پسرهای متعدد، رابطۀ کوتاه با جنس مخالف دوست
 17 آرامش عاطفی حساس آرامشاحساس شادی، احساس لذت، ا

 16 بازاندیشی رابطۀ عاشقانۀ متعهدانه، کاهش روابط جنسی
 15 ترس از ازدواج پرستی مردها اضطراب برمالشدن گذشته، ناموس
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 دستۀ دو در پیامدها مخالف، جنس با رابطه پیامدهای مقایسۀ سهولت برای در این پژوهش،

 شدند. بندی دسته متفاوت و مشترک

 مدهای مشترکپیا
اند از:  پیامدهای مشترک ناشی از رابطه با جنس مخالف در میان نوجوانان دختر و پسر عبارت

 طلبی و بازاندیشی. آرامش عاطفی، وابستگی، درگیری فضای ذهنی، تنوع

 آرامش عاطفی

دانند و به دالیل  گذاری می زعم باومن، مردم جامعۀ سیال مدرن، رابطه را نوعی سرمایه به

داگرایانه مانند کمک سریع درهنگام نیاز، یاری درهنگام اندوه، همراهی در تنهایی، تسلی سو

درهنگام شکست، تحسین هنگام پیروزی، فرار از ناراحتی و ارضای فوری یک نیاز مانند نیاز 

دهد مسائل  ها نشان می تحلیل مصاحبه (.37: 1384کنند )باومن،  جنسی، با دیگران رابطه برقرار می

هایشان و تأثیرپذیری از عواملی مانند گروه دوستان سبب شده است که نوجوانان  ص خانوادهخا

ها را بهترین همدم و محرم اسرار  برای رفع مشکالت عاطفی خود به جنس مخالف پناه ببرند و آن

عبارت دیگر، نوجوانان جنس مخالف را محرمی برای ها به آرامش برسند. به خود بیابند و با آن

های توانند با او درد دل کنند و مشکالتشان را در میان بگذارند. گزاره یابند که می رار خود میاس

 اند:زیر در این زمینه نقل شده
 «کنم. لحاظ عاطفی ارضا شدم، احساس لذت میبه اهداف خودم رسیدم، به»ساله:  17پسر 

هاشون زیاد لذت بردم، در رابطه با دخترها حس خوبی داشتم، از بودن با»ساله:  16پسر 

 «همین مسئله باعث شد که همیشه با دخترها باشم.

گم یکی هست کنم. به خودم می وقتی با دوستم هستم احساس آرامش می»ساله:  18دختر 

 «ده.که باهاش درددل کنم. حتی فکر و خیالش بهم حس خوبی می

-روقت هم باهاش میگیرم و ه زنم، آروم می هروقت که باهاش حرف می»ساله:  17دختر 

 «بخشه.ترسم که کسی ما رو نبینه، ولی باز لذت رم بیرون، اگرچه می

 وابستگی

با توجه به نظریۀ باومن، داشتن رابطه دارای پیامدهای مختلفی است. از جمله پیامدهای این رابطه 

بطه با ها، برقراری را در میان نوجوانان دختر و پسر در مشهد، وابستگی است. براساس مصاحبه

آورد؛ زیرا فرد تا به حال چنین  جنس مخالف برای اولین بار لذت فراوانی را برای فرد به ارمغان می
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تدریج نوجوانان  کند این رابطه را حفظ کند. به حس زیبایی را تجربه نکرده است؛ بنابراین، سعی می

ه و لذت ناشی از آن دلیل تجربۀ رابطۀ عاطفی و جنسی و کسب لذت حاصل از آن، به این رابطبه

 شوند: می وابسته مخالف جنس با بودن به که طوری گیرند؛ به خو می
آرم، خیلی سخته برام. حس  دختر نداشته باشم. طاقت نمی تونم دوست نمی»ساله:  17پسر 

 «شم وقتی با کسی نباشم.بدی دارم. افسرده می

لی خیلی سخته که با کسی شه. خیوقتی با کسی نباشم، اعصابم خورد می»ساله:  18پسر 

شه. نباشم. حتی وقتی قهر کنه، حتماً باید با کسی دیگه رابطه برقرار کنم، وگرنه نمی

 «تونم طاقت بیارم. نمی

بودم، تا حاال نشده بود   خاطر اینکه تو این مدت که با این همه دوستبه»ساله:  18دختر 

و اگه  ه. برای همینه برام یه عادت شدهکه تنها بمونم و اگر هم تنها بودم، مدتش زیاد نبود

 «ریزم. تنها بمونم به هم می

پسرم حرف تونم تنها باشم. اگه با دوستبرام شده یه عادت روزانه، نمی»ساله:  17دختر 

کار کنم. یه دردی دونم چیشم. نمینزنم یا پسری نباشه که باهاش حرف بزنم، کالفه می

 «ده.بهم دست می

 یدرگیری فضای ذهن

کنندگانی که تجربۀ رابطه با جنس مخالف را  ها بیانگر آن است که همۀ مشارکت تحلیل مصاحبه

ها  های عمدۀ آن دارند، درگیری و دغدغۀ ذهنی زیادی دارند و گفتمان جنسیتی، یکی از مشغله

ها، ذهن و فکر  که در همۀ محیط طوری جانبه است؛ به شود. این درگیری ذهنی، همه محسوب می

ها فضای ذهنی هایی که در آن ترین محیط کنندگان را به خود جلب کرده است. مهم رکتمشا

اند از: کالس درس، خانه، مهمانی،  کنندگان، معطوف به جنس مخالف است، عبارت مشارکت

کنندگان مشکالت متعددی را  ها. این درگیری فضای ذهنی، برای مشارکت ها و عروسی جشن

 فراهم کرده است:
گم کاشکی االن کنم؛ مثالً می ها خیلی بهش فکر می تو خونه و مهمونی»ساله:  17پسر 

 «اس بدم؟امتونم بهش زنگ بزنم یا بهش اس کنه. آیا می کار میاینجا بود یا االن داره چی

ده، فکرم پیش اونه. خیلی دغدغۀ ذهنی دارم که  وقتی معلم درس می»ساله:  17پسر 

 «اس بدم، کی بهش زنگ بزنم.امکی بهش اس کنه، کار میکجاست، داره چی

رم اون هم باشه. وقتی تو مهمونی هستم و دوست دارم هرجا که می»ساله:  16دختر 

 «شد که اون هم اینجا بود. گم چی میبینم، می پسرهای فامیل رو می
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 آد تو ذهنم. تو شم میمحض اینکه تنها میکنم. به ش اونو تصور میهمه»ساله:  17دختر 

ذاره درسامو ها نمی کنم. بعضی وقتا این فکر و خیال ش بهش فکر میهام همه تنهایی

 «بخونم.

 منزلت اجتماعی

بر عقالنیت معطوف به هدف است و افراد براساس نظریۀ وبر، کنش افراد در جامعۀ مدرن، مبتنی

پردازند. کسب  در تعامل اجتماعی با دیگران، براساس دستیابی به اهداف شخصی خود به کنش می

منزلت اجتماعی، یکی از اهدافی است که برخی از جوانان، در راستای دستیابی به آن، با دیگران به 

های دوستی منزلت کسب پردازند. نوجوانان با برقراری رابطه با جنس مخالف، در گروه کنش می

های دوستی معیارها و توانند ابراز وجود کنند. البته کسب منزلت در گروه کنند و میمی

زمان با چند نفر از  هایی نیز دارد. تجربۀ زیاد رابطه با جنس مخالف یا داشتن تجربۀ هم شاخص

 آید. شمار میهای دوستی بهها و معیارهای کسب منزلت در گروه جنس مخالف، از جمله شاخص
شتر باشه دخترهاش بیدونی چطوریه؟ هرکی بین دوستان تعداد دوست می»ساله:  17پسر 

 «آقاتره، تواناتره.

خاطر اینه که بگن فالنی زمان رابطه داشته باشی، فقط به اینکه با چند نفر هم»ساله:  17پسر 

شه که زمان رابطه داره. آخه این چیزها بین ما یه نوع افتخاره و باعث می با چند نفر هم

 «ها بیشتر تحویلت بگیرن. بچه

کردم چیزی از  زدن. منم احساس می وستاشون حرف میهمۀ دوستام از د»ساله:  17دختر 

 «اونا کم دارم. به همین خاطر وقتی پسری دنبالم افتاد و دیدم خوبه، قبول کردم.

گفتن فالنی  دونستن و می ها بودن با یک یا چند پسر رو زرنگی می بچه»ساله:  16دختر 

 «یرن.خیلی زرنگه. منم دوس داشتم بهم بگن خیلی زرنگه و تحویلم بگ

 طلبی تنوع

گونه پیوند ناگسستنی و همیشگی ندارند و باومن معتقد است در جامعۀ سیال مدرن، افراد هیچ

(. این تمایل، همان میل به 10: 1384قیدوبند و متعددند )باومن،  خواهان پیوندهای سست و بی

های  ن از پدیدهشدهای مختلف و متنوع، و خسته کردن پدیدهطلبی، تجربه تنوع طلبی است. تنوع

وفایی، نداشتن صداقت  دهد عواملی مانند بیها نشان می یکسان و همیشگی است. تحلیل مصاحبه

شود این افراد )دختر یا  و مقایسۀ فرد با دیگرانی که از خصوصیات بهتری برخوردارند، سبب می

دلیل یگر، بهچندان طوالنی از یکدیگر خسته و سرانجام جدا شوند. از سوی د پسر( در مدت نه
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کنند و این  وابستگی به داشتن رابطه با جنس مخالف، بار دیگر با فرد جدیدی رابطه برقرار می

های متفاوتی از جنس مخالف  که افراد، در مدت اندک تجربهای گونه شود؛ به روند بارها تکرار می

 آورند: دست میبه
 «زمان. . االن هم با دو نفر هستم، همتا االن با بیش از پنج نفر رابطه داشتم»ساله:  17پسر 

ها هم از من سیر دختر زیاد داشتم. اونشدم. آخه دوست ازشون سیر می»ساله:  16پسر 

گذاشتند. من  اومد و من رو تنها می دیدند، ازش خوششون می شدند. دو نفر دیگه رو می می

 «گرفتم. شدم و یه زید جدید می طور. ازشون خسته میهم همین

پسرم بهم خیانت به پسرها اعتماد ندارم. چون احساس کردم ممکنه دوست»ساله:  17دختر 

 «وقت تنها نشم.کنه و منو تنها بذاره، با یکی دیگه هم دوست شدم که هیچ

شد و خودشونو از همه  بعضی از دوستام با چند نفر بودن و ادعاشون می»ساله:  19دختر 

 «زمان دوست شدم. البته با دو نفر. دونستن. من هم با چند نفر همسرتر می

 بازاندیشی

بازاندیشی یکی از مفاهیم کلیدی در این پژوهش است که از گیدنز اقتباس شده است. گیدنز 

ها نشان داد بیشتر  داند. تحلیل مصاحبهبازاندیشی را معرف هرگونه کنش انسانی می

کنند و قبلی خود بازاندیشی میهای  کنندگان، درمورد رابطه با جنس مخالف در تجربه مشارکت

-معتقدند که ادامۀ رابطه با جنس مخالف به منوال گذشته، موجب تکرار پیامدهای ناگوار آن می

اند. در این راستا،  های مختلفی بهره برده های بعدی خود از راهبرد شود؛ بنابراین، در تجربه

ها  آن است.« رابطۀ جنسی صرف»اهبرد، اند. اولین ر نوجوانان پسر از دو راهبرد خاص استفاده کرده

خواهند که دچار  معتقدند که از یک سو درصدد رابطه با جنس مخالف هستند و از سوی دیگر می

های بعدی با  گیری بعد از جدایی نیز نشوند؛ بنابراین، در رابطه وابستگی عاطفی، افسردگی و گوشه

 اند. را مدنظر قرار داده جنس مخالف، فقط ارضای میل جنسی )بدون روابط عاطفی(
شه. به وابستگی به دختر خیلی خیلی شدیدتره. اصالً هم فراموش نمی»ساله:  17دختر 

 «کنیم دفعات بعد وابسته نشیم، فقط در حد یه دوستی و یه رابطه... همین خاطر سعی می

ترسم  فقط دوست دارم رابطۀ جنسی و دوستانه داشته باشم. چون می»ساله:  17 پسر

 «یمی بشیم و بعد جدا بشیم و دوباره این افسردگی و گریه و زاری شروع بشه.صم

کنندگان معتقدند برای آنکه بعد از جدایی از  است. مشارکت« راهبرد جایگزین»دومین راهبرد، 

جنس مخالف به مشکالت ناشی از میل جنسی و وابستگی به جنس مخالف دچار نشوند، همواره 
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کنند تا درصورت جدایی یک نفر، جایگزینی  جنس مخالف رابطه برقرار میبا بیشتر از یک نفر از 

 ها را برطرف سازد. وجود داشته باشد که نیاز جنسی آن
خاطر اینه که اگه با کسی به هم زدم، کس من همیشه با چند نفر هستم. به»ساله:  17پسر 

 «ای جاش باشه و یهو تنها نشم.دیگه

خاطر اینه که اگه بخوام رابطۀ با چند نفر رابطه دارم، به زمان اینکه هم»ساله:  16پسر 

 «جنسی داشته باشم، اگه یکیشون نبود، یکی دیگه باشه که نیازم رو باهاش برطرف کنم.

کنندگان دختر  ها بیانگر آن است که بیشتر مشارکت درمورد نوجوانان دختر نیز تحلیل مصاحبه

اند و معتقدند که ادامۀ رابطه لف خود بازاندیشی کردههای قبلی در ارتباط با جنس مخا در تجربه

شود؛ بنابراین، در با جنس مخالف به منوال گذشته، موجب تکرار پیامدهای ناگوار آن می

های برآمده از بازاندیشی نوجوانان  اند. البته راهبرد های بعدی خود از دو راهبرد بهره برده تجربه

های نوجوانان پسر  ها، با راهبرد جتماعی و جنسیتی آندلیل شرایط خاص فرهنگی، ادختر به

ها معتقدند که پسرها در  است. آن« جنسی -کاهش روابط جسمی»متفاوت است. اولین راهبرد، 

دنبال لذت جنسی هستند و ابراز عشق، فقط یک ابزار فریبنده است. این دوستی با دخترها فقط به

دامۀ دوستی خود با نوجوانان پسر بسیار محتاطانه امر موجب شده است که نوجوانان دختر در ا

 عمل کنند و اجازۀ سوءاستفادۀ جنسی را به پسرها ندهند.
رابطۀ دوستیم با پسرها بهم نشون داده که اکثر پسرها دنبال میل جنسی »ساله:  19دختر 

ت رن، اما بهم ثابکنن. البته خودشون زیر بار این حرف نمی هستن و ازم سوءاستفاده می

پسرهام رو ندم و با هر پسری شده. به همین خاطر مدتیه تصمیم گرفتم که زیاد به دوست

کنم و رابطۀ جسمی رو خیلی کم کردم؛  هم دوست نشم. تو دوستی هم خیلی احتیاط می

 «کنند. چون که پسرها نامردی زیاد می

زهای دیگه آن جلو، ولی بعدش چیپسرها با عشق و حرفای عاشقانه می»ساله:  18دختر 

خوان. از وقتی متوجه این قضیه شدم، خیلی ناراحت شدم. اگه هم االن با کسی ازمون می

 «خاطر اینه که عادت کردم بهشون، ولی بهشون گفتم ازم هیچی نخوان. هستم، به

کنندگان معتقدند برای آنکه بعد از  است. مشارکت« زمان رابطۀ دوستی هم»دومین راهبرد، 

همواره با  الف به مشکالت ناشی از وابستگی به جنس مخالف دچار نشوند،جدایی از جنس مخ

کنند تا  بیشتر از یک نفر از جنس مخالف رابطۀ دوستی صرف )نه رابطۀ عاشقانه( برقرار می

 درصورت جدایی یک نفر جایگزین وجود داشته باشد.
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ون داشتم، ولی بعد تا حاال با چند نفر دوس بودم. دوستشون داشتم. باورش»ساله:  17دختر 

از مدتی بهم خیانت کردن و ازشون جدا شدم. خیلی برام سخت بود، خیلی گریه کردم. 

آخه بهشون وابسته بودم و رابطۀ عاشقانۀ زیاد باهاشون داشتم. دیگه تصمیم گرفتم اگه با 

دونم کسی دوست شدم، ابراز عشق نکنم؛ فقط دوستی بدون عشق داشته باشم. آخه می

ره، همۀ مردا سروته یه کرباسن؛ چرا دوباره خودمو بهشون وابسته کنم؟ االن هم با اینم می

 «شون رفت، آب از آب تکون نخوره.دو نفر رابطه دارم که اگه یکی

زمان رابطه دارم، ولی به هیچ کدومشون هم عشق  االن با دو نفر هم»ساله:  19دختر 

 «ورزم. فقط دوست دارم سرگرم بشم. نمی

توجه آن است که بازاندیشی که در نوجوانان دختر، با بازاندیشی نوجوانان پسر اننکتۀ شای

متفاوت است. در این بازاندیشی، نوجوانان دختر تصمیم دارند که دوستی با جنس مخالف را 

اما شکل دوستی را به نفع خود  بودن و وابستگی به جنس مخالف ادامه دهند،بخش خاطر لذت به

 سوءاستفادۀ جنسی پسرها جلوگیری کنند.تغییر دهند و از 

 های متفاوت مقوله
های مربوط به  های متعلق به نوجوانان دختر و مقوله ها به دو دستۀ مقوله این گروه از مقوله

 نوجوانان پسر است.

 های مربوط به نوجوانان پسر الف( مقوله

 مشکالت آموزشی

آموزش نوجوانان در محیط مدرسه منظور از مشکالت آموزشی، مشکالتی است که به موضوع 

شدن دلیل اولویت قائلاند، به آموزانی که رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده شود. دانش مربوط می

برای رابطه با جنس مخالف، نسبت به یادگیری مطالب درسی مرتکب تأخیر و غیبت متعدد 

دارند، حواس و ذهن  شوند و روزهایی که در کالس درس حاضرند، اگرچه حضور فیزیکی می

گیرد. تأخیر، غیبت،  ها صورت نمی ها همراه با جنس مخالف است؛ بنابراین، یادگیری در آن آن

ترم نیز نمرۀ الزم  شود که نوجوانان در امتحانات پایان پرتی و نداشتن مطالعه موجب می حواس

اند  ین رابطه عبارتترین مشکالت آموزشی در ا برای قبولی در یک یا چند درس کسب نکنند. مهم

 پرتی و مردودی. از: تأخیر، غیبت، حواس
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هام زرنگ بودم، ولی پارسال درس فیزیک افتادم، فقط به خاطر من تو درس»ساله:  17پسر 

 «این کارها.

ها عقب افتادم. پارسال چهار درس افتادم،  خاطر دخترها از درسکالً به»ساله:  16پسر 

ده، سال یک ماه کامل مدرسه نیومدم. وقتی معلم درس میتأخیر و غیبت زیاد داشتم. پار

 «کنم. ها فکر میمدام به اون

کالس  2ها از درس و مدرسه افتادم؛ مثالً تا ساعت  واسه همین دختربازی»ساله:  16پسر 

کردم؛ چون که باهاشون قرار داشتم. بعضی وقتا که خونه  فرار می 12داشتم، از ساعت 

تا تجدید  6 -5رفتم. خیلی غیبت کردم، امسال تجدید شدم،  نمی خالی بود، کالً مدرسه

 «خاطر همین رابطه با دخترها.گرفتم به

 لذت جنسی

براساس نظریۀ ماکس وبر، برآوردن امیال جنسی یکی از اهدافی است که برخی از جوانان در 

-هدف(. عالوه پردازند )عقالنیت معطوف به صورت هدفمند به کنش می راستای دستیابی به آن به

ها،  براین، عوامل مهم دیگری مانند شرایط خاص سنی، تسلط شرایط زندگی مدرن بر خانواده

های رایج در گروه دوستان درمورد روابط جنسی و  های عاشقانۀ داخلی و خارجی، بحث سریال

شده های نوین ارتباطی، همگی سبب پیدایش انگیزۀ تجربۀ جنسی برای جوانان  دسترسی به فناوری

شود که افراد در رابطه با جنس مخالف، رابطۀ جنسی و لذت جنسی را  است. همین امر موجب می

های جنسی و ارضای آن،  ها بیانگر آن است که میل جنسی، انگیزه نیز تجربه کنند. تحلیل مصاحبه

ت سوی برقراری رابطه با جنس مخالف هدای از جمله دالیلی است که کنش و اعمال انسانی را به

 کند و گاهی تنها دلیل برقراری رابطه، ارضای این میل سرکش بوده است. می
االن هدفم فقط میل جنسیه. تو این مدت که رابطه داشتم، بهم احساس »ساله:  17پسر 

 «دم. داد. تا موقعی که زن بگیرم، این رابطه رو ادامه می لذت می

ده،  ار خوشحالم. بهم لذت میدم، بسی وقتی که رابطۀ جنسی انجام می»ساله:  16پسر 

اعصابم آرومه، تأثیرات مثبت داره، ولی وقتی رابطۀ جنسی با کسی ندارم، اعصابم خورده و 

 «کنم. م دعوا می با خانوده

-ده، به ده و از تنهایی نجاتم می تنها بهم احساس آرامش می بادختربودن نه»ساله:  16پسر 

 «کنه. لحاظ جنسی هم ارضام می
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 ردمیل به تج

ها و پیامدهای مختلفی است )باومن،  باومن معتقد است که رابطه با جنس مخالف، دارای جنبه

(. یکی از پیامدهای رابطه با جنس مخالف، میل به تجرد است. منظور از میل به تجرد آن 11: 1384

رغم آرامش عاطفی و لذت جنسی آن، موجب شده  است که رابطۀ نامتعارف با جنس مخالف، علی

ها  ت که گرایش به ازدواج کاهش یابد و تردید در این امر در نوجوانان پدید آید. تحلیل مصاحبهاس

بیانگر آن است که ارتباط نوجوانان در گروه دوستان، امکان شناخت جنس مخالف )دخترها( را 

 اند که دخترها مانند پسرها از ها به این شناخت رسیدهها فراهم کرده است؛ یعنی آن برای آن

اند یا تجربه  طلبی را تجربه کرده سو، تجربۀ عاطفی و جنسی و از سوی دیگر، مقولۀ تنوع یک

مثابۀ یکی از معیارهای ازدواج  کنند. از آنجاکه در ایران هنوز مقولۀ عفت و پاکدامنی دختران به می

ها در  ی آنشان موجب شرمسار پابرجاست، نوجوانان از بیم آنکه مبادا تجربۀ نامتعارف همسر آینده

 ها پدید آمده است: جامعه شود یا مبادا با خیانت همسر مواجه شوند، میل به تجرد در آن
دونیم که در این شهرک کدوم دختر با کدوم پسره،  ما همه االن می»ساله:  18پسر 

شون چه جوریه! چه کارهایی دونیم که رابطه یا کدوم پسر با کدوم دختره. حتی می

شینیم درمورد دیم. اصالً کارمون همینه. می اینا رو به هم خبر میبا هم کردن، همۀ 

کنم، یه  زنیم. به هر دختری نگاه می کار کردن حرف میاینکه کی با کیه، با هم چی

پسر نداشته باشه، شه دوست کسی رو برای خودش داره. االن کمتر کسی پیدا می

 «خوب من با کی ازدواج کنم؟

با کسی ازدواج کنم، فردا برام معلوم بشه که با کسی دیگه ترسم  می»ساله:  17پسر 

تونم طاقت طوری باشه نمیجوری داشته. اگه این دوست بوده و باهاش رابطۀ اون

 «بیارم. یه بالیی سرش میارم.

دونی چیه؟ االن همۀ دخترها زید دارن و یه جورایی عاشق  می»ساله:  17پسر 

ین دخترا ازدواج کنم ولی اون هنوز با زید ن. اگه من فردا با یکی از اهمدیگه

ترسم که زنم بهم خیانت  کشمش. به همین خاطر می قبلیش رابطه داشته باشه می

 «خوام ازدواج کنم. کنه و آبروم بره. به همین خاطر نمی

 های مربوط به نوجوانان دختر ب( مقوله

 ترس از ازدواج

دهد )خواه اجتماعی و خواه فیزیکی(، از رفتار  می براساس نظریۀ مبادله، محیطی که رفتار در آن رخ

های گوناگون بازخورد دارد. این واکنش )مثبت، منفی  نوبه خود به روش پذیرد و رفتار نیز بهتأثیر می
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از جمله پیامدهایی است که ترس از ازدواج، . و خنثی(، بر رفتار بعدی کنشگر نیز تأثیرگذار است

ها بیانگر آن است که نوجوانان  تر با جنس مخالف است. تحلیل مصاحبهبرآمده از روابط نوجوانان دخ

ترس »اند، نوعی  دختری که رابطه با جنس مخالف را برای مدت زیاد و با افراد مختلف تجربه کرده

ها و  وجود آمده که مبادا رابطه با جنس مخالف پیش از ازدواج، بر ازدواج آنها به در آن« از ازدواج

 ترسند. کردن میها تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین، از ازدواج ی آنزندگی متأهل
هام بودم که چند تا پسر ما رو دنبال کردن. یه روز تو خیابون با همکالسی»ساله:  18دختر 

شناسم، مدتی با فالن پسر بود. وقتی اینو  یکی از پسرها به دوستاش گفت اون یکیشونو می

و به خودم گفتم اگه فردا ازدواج کنم و یه نفر نامرد شنیدم، یه کم ترس وجودمو گرفت 

کار کنم. به همین خاطر وقتی تو خونه از ش بگه چی این حرفو به شوهرم یا خانواده

 «ترسم. زنن، می ازدواج حرف می

حقیقتش رابطۀ من با دوستام رابطۀ سالمیه، ولی مدتیه این ترس به دلم »ساله:  17دختر 

 «دا برای زندگیم دردسر ایجاد کنه.اومده که همین کارا فر

 گیری نتیجه
مطابق نتایج، پدیدۀ رابطه با جنس مخالف در میان نوجوانان دارای پیامدهای متعدد و متناقض 

ها، متفاوت  است. برخی از این پیامدها در میان نوجوانان دختر و پسر مشترک و برخی دیگر از آن

اند از: درگیری فضای وجوانان دختر و پسر عبارتاست. پیامدهای مشترک این رابطه در میان ن

طلبی، بازاندیشی و لذت عاطفی. این پیامدها بیانگر آن هستند که ذهن  ذهنی، وابستگی، تنوع

بودن بخش دلیل لذتنوجوانان امروزی به اموری مانند دوستی معطوف شده است و نوجوانان به

که نوجوانان پسر در « پیامدهای متفاوتی»اند.  طلب شده اند و تنوعاین روابط به آن عادت کرده

رابطه با جنس مخالف تجربه میکنند عبارت است از:لذت جنسی، میل به تجرد و مشکالت 

بنابراین، نتایج پژوهش  ؛آموزشی  و برای نوجوانان دختر نیز ترس از ازدواج است است -تحصیلی

فضای سرد  جوانان از یک سو، وشرایطی مانند مشکالت عاطفی نواست که حاضر بیانگر آن 

های دوستی از سوی دیگر، موجب شده است که نوجوانان به های گروه ها و ارزش خانواده

های نوین ارتباطی و  با تأثیرپذیری از فناوری برقراری رابطه با جنس مخالف اقدام کنند و

بودن این رابطه و شبخ اطالعاتی، این رابطه را با تماس جسمی و رابطۀ جنسی تجربه کنند. لذت

وابستگی عاطفی به جنس مخالف سبب شده است که فضای ذهنی نوجوانان، با رابطه با جنس 

شود که  مخالف درگیر شود. لذت عاطفی و جنسی ناشی از تجربۀ رابطۀ جسمی و جنسی سبب می
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با افراد دیگر و کردن وفایی و مقایسه نوجوانان پسر این رابطه را حفظ کنند، اما با عواملی مانند بی

چندان طوالنی از یکدیگر  های نوین اطالعاتی و ارتباطی، این افراد در مدت نه استفاده از فناوری

شوند، اما از آنجاکه به لذت عاطفی و جنسی و رابطه با شوند و از هم جدا میخسته یا اشباع می

به برقراری رابطه با فردی اند و ترک این وابستگی برایشان دشوار است،  جنس مخالف وابسته شده

دلیل وجود افراد جایگزین، موفق به پیداکردن که بهطوریکنند؛ به دیگر از جنس مخالف اقدام می

شود. درنهایت، چرخۀ رابطه با جنس مخالف  شوند و این روند بارها تکرار می دوست جدیدی می

دست بیاورند و س مخالف بههای متفاوتی از جن شود که نوجوانان در مدت اندکی تجربه سبب می

زمان تجربه کنند. آنان با تجربۀ پیامدهای رابطه با جنس مخالف به  پیامدهای منفی و مثبت آن را هم

رسند که ادامۀ رابطه با جنس مخالف به منوال گذشته، به تکرار پیامدهای ناگوار آن این نتیجه می

کنند و درصدد رفع پیامدهای بازاندیشی میشود. به همین دلیل، در رابطه با جنس مخالف  منجر می

های مختلفی را در زمینۀ رابطه با جنس مخالف اتخاذ  آیند. در این راستا، راهبرد منفی آن برمی

ها برای  دهند. البته این راهبرد کنند و رابطه با جنس مخالف را در اشکال جدیدی ادامه می می

 نوجوانان دختر و پسر متفاوت است.

ها بیانگر آن است که رابطه با جنس مخالف دارای پیامدهای مثبت  ده از دادهالگوی برآم

)آرامش عاطفی( و منفی )مشکالت آموزشی، تجربه جنسی و...( متعددی برای نوجوانان دختر و 

پسر است. همین امر سبب شده است که نوجوانان براساس تجربه و اطالعات ناشی از آن، در این 

. غلبۀ پیامدهایی مانند وابستگی، کسب منزلت اجتماعی، آرامش عاطفی و رابطه بازاندیشی کنند

تری  نوجوانان درجهت حفظ آن در اشکال مناسب گونه روابط سبب شده است که لذت جنسی این

های جدید توسط  های جدیدی را در این زمینه در پیش بگیرند. اتخاذ راهبرد برآیند و راهبرد

« زمان رابطۀ دوستی هم»با جنس مخالف در اشکال جدیدی از جمله  نوجوانان، به بازتولید رابطه

از طریق تجربۀ جنسی و آرامش روحی و  عبارت دیگر، نوجواناندر جامعه انجامیده است. به

 کنند. کردن، رابطه با جنس مخالف را در جامعه بازتولید میارزشی

ر آن است که این گروه از تحلیل پیامدهای رابطه با جنس مخالف در دورۀ نوجوانی بیانگ

نوجوانان مشهدی، پیامدهای رابطه با جنس مخالف را در ابعاد و اشکال مختلف و متناقض تجربه 

ای، با نظریۀ عشق سیال زیگموند باومن همخوانی دارد. از نظر زیگموند  کنند. چنین نتیجه می

نبال رابطه با دیگری هستند. دهای جامعۀ مدرن سیال است و افراد به باومن، رابطه یکی از دغدغه

های امروزی، روابط را تنها با  های مثبت و منفی است، اما انسان زعم باومن، رابطه دارای جنبه به



 1395، زمستان 4شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي قيقاتتح و مطالعات    660

 

گونه  اند و هیچخواهند و نه با مشکالتش؛ بنابراین، روابط امروزی ناپایدار و سیال های آن می خوبی

همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن (. 15 -11: 1384ها وجود ندارد )باومن، تعهد و پایبندی در آن

است که این گروه از نوجوانان، در رابطه با جنس مخالف در پی اهداف شخصی هستند و بعد از 

توان گفت  ترتیب، میاند. بدین کسب تجربه و اطالعات برآمده از این تجربه، در آن بازاندیشی کرده

معطوف به هدف ماکس وبر و نظریۀ بازاندیشانۀ  که نتایج این تحقیق، با نظریۀ کنش عقالنیت

لحاظ تجربی، نتایج تحقیق حاضر با نتایج براون و همکاران راستاست. از سوی دیگر، بهگیدنز هم

آبادی فراهانی و  خلج (1390آزاد ارمکی و همکاران )(، 2006(، الکساندر و همکاران )2006)

ها نیز بیانگر آن است که رابطۀ جوانان با جنس شهمخوانی دارد. نتایج این پژوه( 1389مهریار )

مخالف در دوران پیش از ازدواج، به پیامدهای مختلفی از قبیل روابط صمیمانۀ فیزیکی، روابط 

 شود. گیری الگوهای روابط ضدعاشقانه و عشق سیال منجر می جنسی و شکل

 

 منابع
  ،شناختی روابط جنسی  جامعهتبیین »(، 1390) نیمحمدحسآزاد ارمکی، تقی و شریفی ساعی

 .462 -435: 2، شمارۀ ی فرهنگیپژوه جامعه، «آنومیک در ایران

  ،ی شناس سنخ»(، 1390؛ ایثاری، مریم و طالبی، سحر )نیمحمدحسآزاد ارمکی، تقی؛ شریفی ساعی

 .34 -1: 2شمارۀ  ی فرهنگی،پژوه جامعه، «الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

 مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ (، 1390سلم و کربین، جولیت )استراوس، ان

 ابراهیم افشار، تهران: نشرنی.ترجمۀ  ای، زمینه

 ( 1385اسکیدمور، ویلیام ،) ترجمۀ محمد حاضری و همکاران، قم:  ،یشناس جامعهتفکر نظری در

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 ( 1384باومن، زیگمونت ،)ترجمۀ عرفان ثابتی،  یال؛ در باب ناپایداری پیوندهای انسانی،عشق س

 تهران: نشر ققنوس.

 ( 1386پاشا، ابراهیم ،)«99 -81: 12شمارۀ  علوم اجتماعی،، «از سازمان رسمی تا بوروکراسی. 

 با جنس مخالف  بررسی معاشرت»(، 1392پور، شهال و رحیمی، علی ) آبادی، فریده؛ کاظمی خلج

: 33شمارۀ  پژوهی، خانواده، «بر سن و تمایل به ازدواج در دانشجویان شهر تهران پیش از ازدواج

7- 28. 

 در ارتباط با جنس مخالف  بررسی نقش خانواده»(، 1389آبادی، فریده و مهریار، امیرهوشنگ ) خلج

 .468 -449: 24شمارۀ  پژوهی، خانواده، «در دختران دانشجو در تهران
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 بررسی عوامل مؤثر بر »(، 1391ود و میرزایی چهارراهی، مرتضی )رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محم

 شناسی زنان، جامعه، «گیری رابطۀ دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران دانشجو شکل

 .133 -117: 1شمارۀ 

 بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به »(، 1391ی، اکبر و سلیمانی، زکیه )آباد شاه زارع

 .365 -339: 45شمارۀ  فصلنامۀ رفاه اجتماعی،، «ازدواج در دانشگاه یزد از شیپروابط 

 ( 1390سایت مرکز آمار ایران ،)،نیروی کار و سرشماری.  دفتر آمارهای جمعیت 

http://www.amar.org.ir 
 ( 1386کوزر، لوییس ،)ترجمۀ محسن ثالثی، تهران:  شناسی، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه

 انتشارات علمی.

 ( 1387کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد ،)ترجمۀ فرهنگ ارشاد،  ی،شناخت جامعهی بنیادی ها هینظر

 تهران: نشرنی.

 ( 1385کیویستو، پیتر ،)ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران:  شناسی، های بنیادی در جامعه اندیشه

 نشرنی.

 ،ناصر ترجمۀ ،جدید عصر در شخصی هویت و جامعه: تشخص و تجدد(، 1378آنتونی ) گیدنز 

 تهران: نشرنی. موفقیان،

 ( 1389محمدپور، احمد ،)تهران: انتشارات  شناسی کیفی، ضد روش، منطق و طرح در روش

 شناسان. جامعه

  ،ی و نگرش دختران ریپذ جامعهبررسی رابطۀ (. »1385ی )محمدتقموحد، مجید و عباسی شوازی

مطالعات ، «ازدواجین دو جنس پیش از شخصی بی سنتی و مدرن در زمینۀ روابط بینها ارزشبه 

 .99 -67: 1شمارۀ  ،زنان

 Alexander, M.; Grade, L.; Kanade, S.; Shireen, J.; Bela, G (2006), “Romance 
and Sex: Premarital Partnership Formation among Young Women and Men”, 
Reproductive Health Matters, No 14: 144–155. 

 Brown, S.; Sanchez, L.; Nock, S. Deines, J.; Wright, J (2006), “Links between 
Premarital Cohabitation and Subsequent Marital Quality, Stability, and Divorce: 
A Comparison of Covenant versus Standard Marriages”, Science Research, No 
35: 456–470. 

 Chiao, C. (2010), “Community Context and the Prevalence of Premarital Sex 
among Young Women in Keniya and the Phillippines: Trends and Differences 
1993 to 2003”, Health and Place, No 16: 512- 522. 

 Glaser, B. and Strauss, A. (2014), “Muslim Adulscents Moral Value and Coping 
Strategy among Muslim Female Adolescent in Premarital Sex”, Procedia – 

Social and Behaviaorial Sciences, No 114: 427–433. 



 1395، زمستان 4شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي قيقاتتح و مطالعات    662

 

 Glaser, Barney. G and Strauss, Anselm.L (1967), The Discovery of Grounded 

Theory: Strategies for Qualitive Research, Aldintransaction a Division of 
Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A) and London. 

 Gue, W.; Wu, Z.; Qiu, Y.; Chen, G.; Zhang, X (2012), “The Timing of Sexual 
Amokg Chinese Youth”, International Perspective on Sexual and 

Reproductive Health, No 38: 196- 204. 

 


