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سال هـاي اخیـر، پـژوهش     دختران با جنس مخالف در خارج از ازدواجروابط با توجه به روند رو به رشد 

ـ  رابطـه  این نـوع  پیامدهاي حاضر با هدف فهم عمیق تجربه زیسته دختران از  روش . ه اسـت صـورت گرفت

ر نظر گرفتن مـالك  د وروش نمونه گیري هدفمند با استفاده از . پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است

جهت گـردآوري اطالعـات   . سال ساکن شهر تهران مصاحبه به عمل آمد 31 تا 18دختر  30با  ،اشباع نظري

یافتـه هـاي ایـن    . از مصاحبه نیمه ساختارمند و تحلیل آن ها از تحلیل مضمونی یا تماتیک بهره گرفته شـد 

رابطـه بـه مثابـه    «، »هـاي بیـرون رابطـه   چالش «، »چالش هاي درون رابطه«طبقه اصلی شامل  4پژوهش در 

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش می توان نتیجـه  . طبقه بندي شدند »تعلیق خود«و  »امکانی براي شکوفایی

 یبـدبین  ،فزایش شناخت نسبت به جنس مخالفکسب تجربه  و ا رابطه با جنس مخالف افزون برگرفت که 

بـه همـراه داشـته    بـراي دختـران   ت جسمی و روحی را و مشکال به جنس مخالف، ترس از برقراري رابطه

   .است
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  مقدمه

در زمرة قدیمی تـرین روابـط بشـري     ،ارتباط با جنس مخالف که زمینه ساز ازدواج و تشکیل خانواده است

تغییـر   ،سائل نوپدیدي که در سال هاي اخیر توجه محققان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت     ازجمله م. است

    .الگوهاي ارزشی در زمینۀ برقراري رابطه با جنس مخالف و معاشرت هاي پیش از ازدواج است

بـین  در  از ازدواج پـیش  جنسـی  علی رغم تغییرات وسیع جامعه به ویژه در حوزة فرهنگ و افزایش روابط

از این نوع روابط بـا جـنس مخـالف    چند سال اخیر، باید در نظر داشت که هنوز هم عدم ایجاد ر جوانان د

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و تغییرات به وجود آمده در بین جوانان نتواسته اسـت از اهمیـت ایـن    

را از نظر دور داشت  نمی توان این مسئله ،این با وجود .بین خانواده ها و نسل هاي پیشین بکاهدمسئله در 

بی تاثیر بوده است، چرا کـه همـۀ ایـن تغییـر و     روابط پیش از ازدواج جوانان با جنس مخالف که گسترش 

ایجاد کرده اند که دختران نیز مانند پسران دست به تجربه هاي جدید و پنهان در حوزة  شرایطی را تحوالت

و متفاوت دربارة این موضـوع کماکـان حـائز     روابط شخصی خود با جنس مخالف زده و باز تعریفی جدید

  .)122: 1395ذکایی،( نداهمیت به دست داده ا

به اعتقاد متخصصان و صاحب نظران در حوزة علوم اجتماعی، روابط جنسی پیش از ازدواج به سـرعت در  

ـ . حال افزایش است و این خود زمینه ساز بروز بحرانی فراگیر شده است ط بـه  شکل گیري این نوع از رواب

صورت پنهان و به دور از نظارت والدین سبب بروز و گسترش روابط جنسی در بین جوانان شده است کـه  

نه تنها بر روابط امروز آنها، بلکه بر روابط پیش رو در آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود و مهم تر از آن عاملی 

در گذشـته کمتـر شـاهد    ). 189: 1395بهروزیان و حسـنوند، (در شکل گیري موج سوم ایدز در ایران است 

از  .هنجارشکنی در این حوزه بودیم، اما امروزه شاهد نوعی دوگانگی و تناقض نسبت به این مسئله هسـتیم 

، تغییرات بین نسلی، تغییرات فرهنگـی  بین جوانانارزش ها در  جمله دالیل وقوع این امر می توان به تغییر

ی بیشتر به رسانه ها و استفادة گسترده تر از فضـاي مجـازي اتفـاق    که خود به دالیل متعدد از جمله دسترس

تعامل با جنس مخالف نیز افزایش پیدا کرده است و موجـب پیـدایش سـبک     ،به عالوه. می افتد، اشاره کرد

شده است که با فرهنگ دینی، سنتی و عرفی جامعۀ  هم خانگیهاي جدیدي از زندگی از جمله همباشی یا 

پرداختن به مسائل مربوط به روابـط بـین دو جـنس بـا توجـه بـه تغییـرات         ،در این بین. ردما همخوانی ندا

گسترده و چشمگیر در این حوزه در سال هاي اخیر از این جهت حائز اهمیت است کـه کشـور مـا نیـز بـه      

وش از ایـن رهگـذر دسـتخ    ،عنوان یکی از جوامعی که در تعامل تنگاتنگ و مداوم با دنیاي مدرن قرار دارد
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کـه در کشـور    از آنجا. )435-439: 1390آزاد ارمکی و شریفی ساعی،( تغییرات غیر قابل انکاري شده است

فرما هستند و در آن ها چهارچوب تعریف شده اي بـراي رفتـار   انین و ارزش هاي دینی و سنتی حکمما قو

سی زنان تعیین شده است نمتقابل بین دو جنس و نحوة عملکرد جنسی افراد به ویژه تاکید بر حیا و عفت ج

همچنین با توجه به اینکه نحوة برخورد با این مسئله از نگاه دینی شکل دهندة قـوانین مربـوط بـه آن در     و

فهـم تجربـه دختـران داراي سـابقه      ادارة جامعه و تعیین کنندة رفتارهاي افراد آن اجتماع می باشد، بنـابراین 

 . ز اهمیت ویژه اي برخوردار استا ی پیش از ازدواج با جنس مخالفجنس روابط

تجربۀ دختران  ،از چهارچوب ازدواج هستندخارج  در بین جوانانی که به دنبال ارضاي نیازهاي جنسی خود

به این معنا که دخترانی  ؛داراي این نوع از روابط در مقایسه با پسران کامالً متفاوت و بسیار پیچیده تر است

ند به دلیل عدم پذیرش و ممنوعیت بیشتر آن از طـرف جامعـه و خـانواده    که وارد این نوع از روابط می شو

می شوند و این مسئله تاثیر به سزایی در روح و روان این دختران بـر جـاي    بیشتريدچار احساسات منفی 

دیگـري همچـون پیامـدهاي     بعـاد عاطفی محدود نشـده و ا  بعدتنها به  این نوع روابط پیامدهاي. می گذارد

در کنار پیامدهاي منفی، این نوع از روابط . قی، اجتماعی، خانوادگی و غیره را نیز در برمی گیردروانی، اخال

خلـج آبـادي فراهـانی و    ( می تواند در جهت بلوغ فکري، روانی و اجتماعی افـراد نیـز مـوثر واقـع شـوند     

متفـاوتی را از خـود    که افراد در موقعیت هاي مختلف رفتارهـاي  بنابراین از آنجا. )11 -9: 1392همکاران،

؛ به این معنا که همـین  بسته به تجربه و شخصیت فرد متفاوت خواهد بود این نحوة مواجهه ،بروز می دهند

در افراد شـده و بـه نـوعی بـا ایجـاد خالقیـت        یامر سبب به کارگیري استراتژي ها و راهکارهاي گوناگون

  . موجب تشخص دهی به افراد می شود

بط به همراه خود مسائل و مشکالتی را براي دختران در زندگی کنونی و آینده شـان  گسترش این نوع از روا

از جمله می توان به دغدغۀ این دختران براي ترمیم پردة بکارت و هزینه اي که در اثر . به وجود آورده است

دواج، خوردن این مسئله گریبان گیر آن ها می شود، افزایش پنهان کاري و فریب در جامعه جهت اقدام به از

برچسب منحرف، افزایش سن ازدواج، ایجاد دلهره و نگرانی جهت تشکیل زندگی مشـترك و مسـائلی کـه    

پس از آن به وجود می آیند از جمله ترس از پی بردن همسر و یا خانوادة همسر به روابط جنسـی پـیش از   

بت به ایـن موضـوع، از دسـت    ازدواج و لکه دار شدن آبروي دختر و خانواده اش پس از اطالع دیگران نس

رفتن زندگی مشترك پس از آگاهی نسبت به این مسئله و در موارد شـدید و در اثـر عصـبیت هـاي قـومی      

بنـابراین  . موجود در بعضی از خانواده هاي ایرانی اقدام به قتل وي براي پاك کردن لکۀ این ننگ اشاره کرد
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به شدت تحت  ن جهت که زندگی دختران جامعۀ ما رااز ای ی پیش از ازدواججنس داختن به مسئلۀ روابطپر

  .ائز اهمیت بسیار است، حتأثیر خود قرار داده

موضوعی است که صرفاً مسئله فردي و دغدغۀ دختران نیست، بلکه  ،مسئلۀ برقراري رابطه با جنس مخالف

برخوردار اسـت و   این موضوع براي پسران و خانواده هایشان در هنگام ازدواج همچنان از اهمیت ویژه اي

به همین جهت پرداختن به مسائل خاص دختران و درك و فهم تجارب زیسته آن ها بسـیار داراي اهمیـت   

. که این مسئله به تشکیل خانواده و اسـتحکام بنیـان آن ارتبـاط ویـژه اي پیـدا مـی کنـد        به خصوصاست، 

ه درگیـر روابـط جنسـی پـیش از     ضرورت انجام این گونه پژوهش ها از آنجا ناشی می شود که جوانانی کـ 

ازدواج می شوند معموالً از دریافت اطالعات کافی و خـدمات مناسـب بـراي محافظـت از خـود در برابـر       

خطراتی چون بارداري هاي ناخواسته و سقط جنین و همچنین بیماري هاي مقاربتی از جمله ایدز، هپاتیـت  

مال دارد که این گونه جوانان در معـرض پیامـدهاي   در نتیجه بیشتر احت .و غیره در جامعه محروم می باشند

جسمانی و عواقب روانی ناشی از روابط محافظت نشده پیش از ازدواج و خشونت هاي جنسی متعاقب آن 

 قرار گیرند که اینها همگی خود به علت حساسیت هاي فرهنگی و مذهبی باور غالـب در جامعـه بـه وقـوع     

این زمینه سبب شده است که مسئوالن ذي ربط تمامی اشکال روابـط   کمبود تحقیقات مرتبط در .می پیوندد

جنسی پیش از ازدواج در سال هاي اخیر را به یک دیده بنگرند و متعاقب آن از دادن راهکارهاي مناسـب و  

درك پیچیدگی هاي حاکم بر واقعیت هاي اجتماعی عاجز شوند و در نتیجۀ آن درك خاستگاه هاي برآمـده  

بنابراین عدم شناخت دقیق از این گونه مسائل و معضالت اجتمـاعی سـبب   . نیابند وابط را دراز این گونه ر

  ). 5: 1390آزاد ارمکی و همکاران،(می شود که راه هاي تشخیص و درمان آنها نیز با بن بست مواجه شود 

به  اد خانواده راپرداختن به پیامدهاي روابط جنسی پیش از ازدواج از این جهت که زندگی دختران و نیز نه

که این مسئله در سال هاي اخیر شیوع بیشتري  از آنجا. ، حائز اهمیت استشدت تحت تأثیر خود قرار داده

، آسـیب  ضرورت پرداختن به این موضـوع صورت گرفته، پژوهش هاي اندکی در این زمینه  ، ولیپیدا کرده

ید بر بعد نامتعارف و تابو بودن آن کـه هنـوز   بررسی ابعاد گوناگون آن به ویژه تأک شناسی این نوع روابط و

پژوهش حاضر با هـدف فهـم   . دو چندان می نمایدباالیی در جامعۀ ما برخوردار است، هم از اهمیت بسیار 

. عمیق تجربه زیسته دختران از رابطه جنسی خارج از ازدواج و پیامدهاي این نـوع رابطـه صـورت گرفـت    

داراي سـابقه رابطـه بـا     جـوان  خ به این سوال اصلی است که  دخترانپژوهش حاضر به دنبال پاس ،نابراینب

  با چه پیامدهایی مواجه هستند؟چه تجربه اي در این زمینه دارند و  جنس مخالف
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  پژوهشپیشینه 

 محترم، پژوهش ها بر اساس جدیدترین به قدیم تر و همچنین تفکیک داخلـی  انداوریکی از بر اساس نظر 

  .تو خارجی ارایه شده اس

تعیین دانش سـالمت دانـش آمـوزان    «عنوان با  در ترکیه حقیقی 2016کوساسالن اویک و همکاران در سال 

یج حاصـل از ایـن   نتـا . دادندانجام  »مدارس، نگرش ها و رفتارهاي مرتبط با سالمت جنسی در شرق ترکیه

دانـش  . سی داشته انـد درصد از پسران فعالیت هاي جن 1/35 ران ودرصد از دخت 8د که تحقیق نشان می ده

سالمت جنسی دانش آموزان مدارس ناکافی بوده و رفتارها و نگرش هاي آن ها تحت تـاثیر دیـدگاه هـاي    

  . تفاوت بوده استمسنتی و فهم تمایالت جنسی در بین دو جنس 

 ساله ازدواج نکرده هنگ کنگی نشان می 27تا  17جوان 1126 بر روي )2013(و دیگران  1نتایج مطالعه یپ

 60حـدود  . به روابط جنسی پیش از ازدواج داشتند 2نگرش سهل گیرانه) درصد 8/63(دهد که اغلب آن ها 

مـردان نگـرش   . درباره علت روابط جنسی و پارتنرهاي متعدد جنسی داشـتند  3محافظه کارانهدرصد نگرش 

ج رگرسیون  لجستیک نتای. رفتارهاي پرخطر جنسی داشتند موردهاي سهل گیرانه بیشتري نسبت به زنان در 

نشان می دهد باال رفتن سن، فرزند طالق بودن، ادامه تحصیل ندادن و داشتن نگرش هـاي سـهل گیرانـه و    

  .لیبرال احتمال درگیري در روابط جنسی پیش از ازدواج یا رفتارهاي پرخطر جنسی را افزایش می دهد

انجام گرفت، نشان داد کـه داشـتن    مالزيدر نوجوانان که بر روي   )2012( و دیگران 4الحنتایج پژوهش ص

خطـر درگیـري در روابـط     ،به روابط جنسی پیش از ازدواج و اعتقادات مذهبی ضـعیف  5نگرش هاي مجاز

  . جنسی را افزایش می دهد

نشـان   »روابط جنسی پیش از ازدواج در بین جوانان هنـد «با عنوان )  2009(نتایج مطالعه سانتیا و همکاران 

فرهنگی، جوانان در هند به رفتارهاي جنسی پـیش از ازدواج روي   -الف تابوهاي اجتماعیمی دهد که برخ

اطالعات بسیار کمی در زمینۀ مسائل جنسـی داشـته    ،آورده اند و اغلب جوانان درگیر در این نوع از روابط

  . اند

  

                                                           
١ . Yip 
٢ . liberal attitudes 
٣ . conservative attitudes 
٤.  Salleh 
٥ . permissive attitudes 



٦ 

 

اي سـابقه هـم   تجـارب و چـالش هـاي دختـران دار    «با عنوان ) 1397(نتایج مطالعه زاهدي اصل و دیگران 

که به روش پدیدارشناسی انجام گرفته نشان می دهد که افراد مشارکت کننـده در کنـار    »خانگی یا همباشی

احساس برابري جنسیتی و استقالل و آزادي عمل بیشتر و تغییر نگرش به نقش هـاي جنسـیتی، بـا چـالش     

نـاامنی، رفتارهـاي پرخطـر    انگ و طرد اجتماعی، کاهش سـرمایه اجتمـاعی، احسـاس     :هاي جدي از جمله

  .و  خشونت مواجه بودند...) مصرف مواد و سیگار و(

 15روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان در «با عنوان ) 1395(خلج آبادي فراهانی فراتحلیل 

 5/22شیوع روابط جنسی پیش از ازدواج در تهران نشان می دهد که   »در ایران) 1380-1394(سال گذشته 

حدود یک ششـم جوانـان    ،بر اساس این مطالعه .برآورد شده است درصد 7/14درصد و در سایر استان ها 

ناشـی از ایـن نـوع از    ) افزایش سـن ازدواج (و اجتماعی ) بیماري ها(در معرض ابتالي به خطرات سالمتی 

  .روابط هستند

ازدواج در میـان جوانـان؛ الگوهـا،     روابط جنسـی پـیش از  «با عنوان  پژوهشی) 1395( ذکایی و شرعی نژاد 

تماتیک انجام گرفتـه  و تحلیل آن کیفی  به روشپژوهش  این. انجام دادند  »انگیزه ها، پاداش ها و هزینه ها

نفر از دختران و پسران طبقه متوسط ساکن شهر تهران مصاحبه به  24براساس نمونه گیري هدفمند با . است

ب اهمیت در پی کسب آن هستند ژوهش، آنچه دختران در رابطه به ترتیبراساس نتایج حاصله از پ. عمل آمد

یی همچون فرصت ازدواج، تامین نیازهاي عاطفی، جنسی، فراغتی و مالی بوده و در ازاي آن هزینه ها شامل

در مقابل، پسران نیز بـه دنبـال تـامین نیازهـاي جنسـی و      . و سوء پیشینه را می پردازند سوزي، تاریخ انقضا

ي و وقـت و  و به تاخیر انداختن ازدواج هستند و در ازاي آن متحمل هزینه کـردن سـرمایه اقتصـاد    عاطفی

که منافع و مضرات رابطه براي دختران بیشتر، پیچیده تر و به هـم مـرتبط هسـتند، از    از آنجا . انرژي هستند

حساسـیت هـاي بیشـتر    این رو، تصمیم جهت برقرار کردن رابطه و ورود به آن براي آن ها با مالحظـات و  

  . ارزشی، هنجاري و اخالقی همراه است

 بـه روش   ازدواج از پـیش  جنسـی  روابط معنایی بازسازي«اي با عنوان مطالعه ) 1395(بهروزیان و حسنوند 

وسـایل جدیـد ارتبـاطی، فشـار گـروه هـاي        با عناوین انجام دادند که هشت مقوله اصلی  »نظریه زمینه اي

، روابط مبتنی بر عشق سیال، فرصت )روابط عاشقانه(، هویت یابی جنسی، نیاز عاطفی دوستان، رفتار فراغتی

ارزش هـاي  « ،مقولۀ هسـته اي در ایـن پـژوهش    .به دست آمد و امکان ارتباط و جابه جایی اهداف ارزشی

  .است »رهایی بخش جنسی



٧ 

 

عامالت جنسـی بازاندیشـی   نشان می دهد که دختران در ت) 1395(لفقاري و رمضانی انتایج مطالعه کیفی ذو

 جنسـی  روابط فرهنگی، و مذهبی اجتماعی، هاي آموزه برخالف مشارکت کننده دختران ازبرخی . نموده اند

 صورتی کـه  در نیز این نوع روابط را دیگريعدة  و خارج از اشکال دانستهرا  زناشویی چارچوب از خارج

  .دانند یم درست باشد، ازدواج به معطوف عاشقانه طوابر بستر در

تفـاوت و   شـاهد  روابط جنسـی پـیش از ازدواج،   مورددر  ایران از خارج در شده اگرچه در تحقیقات انجام

چنـین   امـا  هسـتیم،  مطالعـه  مـورد  جمعیت و استفاده شده هاي تکنیک و شناسی حوزة روش در بیشتر تنوع

قرار گیرند؛ چرا که این نـوع    خود مورد مطالعه خاص اجتماعی -فرهنگی بستر و زمینۀ درباید  موضوعاتی

از موضوعات از فرهنگی به فرهنگ دیگر کـامال متفـاوت و متغیـر بـوده و در بسـیاري از جوامـع غربـی و        

صنعتی پیشرفته دیگر داراي اهمیت پیشین نبوده و از ممنوعیتی باال همچون کشـورهاي در حـال توسـعه و    

  . سنتی برخوردار نیستند

که بیشتر تحقیقات صورت گرفته در  است موضوع مورد مطالعه نشانگر این دموردر  شدهبررسی هاي انجام 

. یسـت این زمینه با توجه به حساسیت موضوع در فرهنگ و جامعۀ ایران از تعدد و تکثر باالیی برخـوردار ن 

براي شناخت درست و فهم عمیق نسبت به این مسئله و درك جهان زیستۀ کنشگران و سوژه هاي فعال در 

نه، به ویژه درك چگونگی عملکرد و دالیل دخیل براي دخترانی که دسـت بـه تجربـۀ ایـن نـوع از      این زمی

روابط می زنند، با توجه به ممنوعیت، چند الیه بودن و پیچیدگی بیشتر این مسـئله در رابطـه بـا آن هـا در     

و جهـان ذهنـی   تجربـۀ زیسـته    .هستند جامعۀ ایران پژوهش هاي کیفی داراي ظرفیت و قابلیت فهم بهتري

کنشگران دختر کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و این خود به اهمیت این مسئله بـا توجـه بـه    

  . تغییرات فرهنگی و ارزشی صورت گرفته می افزاید

  پژوهش چهارچوب مفهومی

 با توجه به اینکه در بررسی هاي کیفی از چهارچوب مفهومی صرفا جهت افزایش حساسیت نظـري محقـق  

بنابراین نظریـاتی کـه در    ،استفاده می شود و مانند بررسی هاي کمی از چهارچوب نظري استفاده نمی شود

 .ذیل به آن ها اشاره خواهد شد، جهت فهم بهتر موضوع پژوهش و تبیین کارآمدتر آن به کار خواهند رفت

ه و تضـعیف تقیـدهاي   نظریه هاي بی سازمانی اجتماعی کاهش کـارآیی نهادهـاي اجتمـاعی ماننـد خـانواد     

مد اچنین کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پیوهاي غیر رسمی کنترل اجتماعی، همخویشاوندي به عنوان نیر

رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوي حوزه هاي شهري است را باعـث افـزایش   
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علت واقعی تمام پدیده « ).1396دي، احم(قتل، سرقت، انحرافات جنسی و اعتیاد می داند : چونجرایمی هم

چون ارضاي لـذت جویانـۀ    باید در نفوذ ارزش هاي جدید خاص هاي مربوط به بی سازمانی خانوادگی را

پدیدة خاص بی سازمانی اجتماعی شامل اصـالح حتمـی گـرایش هـاي     . جستجو کرد خواهش هاي جنسی

نـو یـا کـم و بـیش متفـاوت خواهنـد        پیشین تحت تأثیر ارزش هاي جدید است که به ظهور گرایش هـاي 

در حالی که در نظام گذشته افراد تحت تأثیر نگرش هاي جمـع  ). 58: 1393رابینگتن و واینبرگ، ( »انجامید

گرایانه به دنبال جامع عمل پوشاندن به تمایالت و آروزهاي خود بودند، در جامعه مدرن کنونی تنها نگرش 

انسـان مـدرن جـدا افتـاده از     . ا و خواسته هاي انسان مدرن هسـتند هاي فردگرایانه اند که پاسخگوي نیازه

جامعه تنها در قالب نگرش هاي فردگرایانه است که می تواند به ارزش هاي لذت جویانه، جنسی، اقتصادي 

در نتیجه بی سازمانی خانواده به عنوان یک گروه اولیه، پیامد اجتناب ناپـذیر تمـدن   . و غیره خود پاسخ دهد

 .تجدید اس

از ایـن رو شـاید یکـی از     .بر نقش برچسب هایی که بر فرد زده می شود تاکید مـی کنـد   ،»نظریه برچسب«

دالیلی که دختران داراي تجربه این نوع از روابط از بیان آن خودداري کرده و آن را از دید افراد پنهان نگـاه  

ئله خود سبب ادامۀ ایـن چرخـه   د و این مسنمی دارند این باشد که انگ و برچسب منحرف خورده می شو

بلکه در ارائۀ راه حـل و راهکـار نیـز نـاتوان      ،خواهد شد و نه تنها جلوي صدمات وارده را نخواهد گرفت

زنان نیز حق دارند که بر نحـوة اسـتفاده از بـدن خـود و      ،بر طبق نظرات رادیکال فمینیست ها .خواهد ماند

که جامعۀ ما نیز از گزنـد تغییـرات    از آنجا .داشته باشندچگونگی برخورداري از سرمایۀ جنسی شان تسلط 

اجتماعی و به ویژه فرهنگی همچون سایر جوامع در امـان نبـوده اسـت، بنـابراین نحـوة نگـرش        -اقتصادي

تعامل با جنس مخالف و میـزان پـیش روي در آن بـا تاکیـد بـر برخـورداري از        مورددختران جامعۀ ما در 

تغییر در ارزش هـا و نگـرش    ،از این رو. تغییر و تحوالت عمیقی گشته است سرمایۀ جنسی خود نیز دچار

هاي دختران جامعۀ ما نسبت به مسئلۀ باکرگی و تجربۀ روابط جنسی پیش از ازدواج بـی تـاثیر از نظریـات    

توسعه اقتصادي منجـر    1براساس نظر رونالد اینگلهارت. فمینیستی به ویژه رادیکال فمینیست ها نبوده است

به ایجاد تحول در ارزش هاي فرهنگی می شود و این امر خود منجر بـه جـایگزینی ارزش هـاي فرامـادي     

اینگلهارت بیان می دارد که . خواهد شد) پول و ثروت(به جاي ارزش هاي مادي ...) آزادي، ابراز عقیده و (

می توان در زوال گرایش پس از ظهور الگوهاي متفاوت اقتصادي و سیاسی، نشانه هاي تغییرات فرهنگی را 

                                                           
١
 Ronald Inglehart 
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بـر ایـن اسـاس مـی تـوان حرکـت نظـام        . هاي مذهبی سنتی و هنجارهاي اجتماعی و جنسی مشاهده کرد

فرهنگی از سنتی به مدرن و سپس فراتر از مدرن که از جمله عمومی تـرین جهـت گیـري هـا در تغییـرات      

از ازدواج در بـین جوانـان و کـم    توجیه افزایش روابط جنسی پیش  ،از این رو. فرهنگی است، مشاهده کرد

آزاد ارمکـی و  (رنگ شدن باکرگی به عنوان هنجاري ارزشـمند در بـین دختـران قابـل فهـم تـر مـی شـود         

  ). 18 -21: 1380مسقطیان،

  پژوهش شناسی روش

یا تماتیـک   پدیدارشناسی است و براي تحلیل داده ها از تحلیل مضمون ز نوعاکیفی  ،پژوهش حاضرروش 

در نظـر گـرفتن مـالك اشـباع      و و گلولـه برفـی   با استفاده از روش نمونه گیـري هدفمنـد   .شدبهره گرفته 

داراي ( کـه ویژگـی هـاي ورود بـه مطالعـه را داشـتند       سال ساکن شهر تهران 31تا  18دختر  30، اطالعات

در ایـن پـژوهش    )حداقل یک بار رابطه جنسی پیش از ازدواج و شرکت آگاهانه و با رضـایت در پـژوهش  

در نمونه گیري هدفمند، نمونه گیري تا جایی ادامه پیدا می کند که داده هـا بـه حـد اشـباع     . شرکت نمودند

 ). 292: 1390استراوس و کـربین،  (این از طریق تکراري شدن اطالعات دریافتی مشخص می شود برسند و 

آن شرکت کنندگان تجربـه  ابزار جمع آوري اطالعات، مصاحبه عمیق فردي و نیمه ساختار یافته بود که طی 

 مصـاحبه هـا   مدت .روابط نامتعارف جنسی پیش از ازدواج شان را به تفصیل بیان داشتندپیامدهاي خود از 

اطالعات جمع آوري شده براساس سواالت و اهداف پژوهش و با استفاده از شـیوه   .بود دقیقه 80تا  30بین 

بـراي رسـیدن بـه    . اط با هم مورد تحلیل قرار گرفتنـد تحلیل مضمونی یا تماتیک مقوله بندي شده و در ارتب

  :)2009، 2کوال و برینکمن(تکنیک متعارف و مرسوم  زیر استفاده گردید سهاز ، 1معیار قابلیت اعتماد

بـا داده هـاي   و مقوله ها و مفاهیم به دست آمده در این روش به داده هاي خام رجوع : مقایسه هاي تحلیلی

 .ردیدگخام مقایسه و ارزیابی 

، بـر مراحـل مختلـف مفهـوم     تماتیکدر این زمینه سه متخصص در حوزه تحلیل : استفاده از تکنیک ممیزي

  .سازي و استخراج مقوالت نظارت داشتند

دختران شرکت کننـده  در اختیار برخی از  آمده مفاهیم و مقوالت به دست: بازبینی توسط مشارکت کنندگان

 .قرار گرفت و آن ها تایید نمودند

                                                           
١ . Trustworthiness 
٢ . Kvale & Brinkmann
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، حفظ گمنامی و محرمانه بودن اطالعات، اختیاري بودن شـرکت  پژوهشهدف  مورددر ابتداي مصاحبه در 

 بـه منظـور  . در مطالعه و برخورداري از حق کناره گیري از پژوهش به مشارکت کنندگان توضـیح داده شـد  

ضـایت خـود را   ضبط مصاحبه ها قبل از شروع مصاحبه، از مشارکت کنندگان اجازه گرفته شد و همچنین ر

داده هاي خام مطالعه در جاي امنی نگه داري شد و تنهـا بـراي تـیم      .از انتشار نتایج پژوهش اعالم نمودند

  .تحقیق قابل دسترسی بود

  یافته هاي پژوهش

نفـر   18از ایـن تعـداد   . نفر کارشناسی ارشد هستند 4نفر داراي مدرك کارشناسی و  26 ،از نظر سطح سواد

نفـر   6 نفر سـاکن خوابگـاه و   8با خانواده،  نفر 16همچنین از این تعداد . یر شاغل هستندنفر غ 12شاغل و 

در این پژوهش بعد از گردآوري اطالعات از طریق مصاحبه بـه دسـته بنـدي    . داراي خانه مستقل می باشند

   .که در ادامه به آن ها اشاره می گردد طبقات اصلی، طبقات فرعی و کدها پرداخته شد

  به مثابه امکانی براي شکوفاییرابطه  

ورود به هر ارتباطی داراي جنبه هاي مثبت و منفی بسیاري است کـه ایـن مسـئله خـود مـی توانـد سـبب        

پیشرفت رابطه مورد نظر در کنار کنشگران موجود در رابطه شود و به مثابه امکانی جهـت شـکوفایی تلقـی    

شرکت کنندگان در پژوهش حاضر عالوه بر . شود شود و یا موجب رکود رابطه و کنشگران حاضر در رابطه

   .بیان پیامدهاي منفی رابطه به بیان پیامدهاي مثبتی نیز اشاره کرده اند

 رابطه به مثابه امکانی براي شکوفایی: 1جدول 

  کدها  طبقه فرعی  طبقه اصلی

  

رابطه به مثابه امکانی براي 

  شکوفایی

  

  رشد فردگرایی

  

  اهمیت دادن به بدن

  فرديلذت 

  عدم پایبندي به باورهاي سنتی و مقابله با آن

افزایش شناخت خود و 

  جنس مخالف

  کسب مهارت در برقراري ارتباط با جنس مخالف

  کسب تجربه و بلوغ فکري

  شناخت جنس مخالف

  رشد فردگرایی

به طوري کـه امـروز    ؛در دهه هاي اخیر شاهد تغییر نگرش زنان نسبت به مقولۀ بدن و لذت فردي بوده ایم

زنان نیز مانند مردان براي خود حقی نسبت به مالکیت بر بدن خود قائـل هسـتند و در ایـن زمینـه عامالنـه      
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برخورد می کنند و نه تنها در مورد نوع و نحوة پوشش، آرایش کردن، عمل هاي زیبایی و غیـره دسـت بـه    

ه عنوان مسائل ممنوعه و تابو در نظر گرفتـه مـی   بلکه در زمینه هایی که پیش از این ب ،هنجارشکنی زده اند

که برقراري رابطـه جنسـی   در واقع از آنجا . الش کشیده اندشدند نیز ساختارها و هنجارهاي موجود را به چ

در حوزه مسائل شخصی دسته بندي می شود، زنان نیز مانند مردان براي خود این حق را قائـل شـده انـد و    

  .ت خود در نظر می گیرنداا در حیطه اختیارتصمیم گیري در این زمینه ر

ببین چون که بدن اولین چیزیه که تو باهاش برخورد داري دیگه بنـابراین تـو بایـد نسـبت بهـش عامالنـه       «

برخورد کنی و نه به شکل منفعل، نباید بذاري که بقیه نسبت به بدن تو تصمیم بگیرن و به تو بگن که حـاال  

به بقیه هیچ ربطی نـداره   من رابطه جنسی داشتن .بکنی و چه کاري نکنی تو در مورد بدن خودت چه کاري

 .») 4شرکت کننده شماره (و این یک مساله شخصی است 

  افزایش شناخت خود و جنس مخالف

یکی از پیامدها و دستاوردهاي مثبت حاصل از برقراري ارتباط با جنس مخالف می تواند رسیدن به شناخت 

افراد در حین تجربۀ رابطـه بـا دیگـري بـه     . یا رشد و بلوغ فکري براي فرد باشد نسبت به خود و دیگري و

ابعاد وجودي مثبت و منفی خود پی می برند و از این طریق می توانند جهت تقویت نقاط مثبت و یـا رفـع   

در پژوهش حاضر و براساس متن مصاحبه ها شـرکت کننـدگان در   . نواقص خود و حتی دیگري اقدام کنند

به افزایش اعتماد به نفس جهت ارتباط با جنس مخالف، کسب تجربه، برخورد منطقی و معقول بـا   پژوهش

  .رابطه، رشد فکري، اجتماعی و غیره به عنوان پیامدهاي مثبت حاصل از رابطه اشاره کرده اند

ـ  من اگه نداشتم االن مثل .چون آدم شناسی من رو قوي کرده ،به نظر من خیلی تأثیر مثبت داشته« دختـر   هی

ـ     18  هساله بودم، از لحاظ مغزي می گم ها حاال شاید سنم رفته باشه باال، شاید از لحـاظ اجتمـاعی حـاال ی

مرد باهام  هاالن وقتی ی ،االن نه .تجربه هایی، ولی واقعا از لحاظ جنس مخالف به هیچ دیدگاهی نمی رسیدم

چون رابطـه جنسـی رو    .چی می خواد ازم حرف می زنه تا تهش رو می تونم بخونم که اون داستانش چیه،

  .») 15شرکت کننده شماره (م شناخت پیدا کرد مانقدر احساس می کن متجربه کرد

 مشکالت و چالش هاي درون رابطه  

مستلزم وجود عواملی است که این عوامل می توانند مربوط به خود افراد درگیـر در   ،برقراري هر نوع رابطه

         که از بیرون و خـارج از رابطـه بـر کیفیـت آن و نحـوة تعامـل کـنش گـران تـاثیر         رابطه باشند و یا عواملی 

کـرد  می توان به عوامل داخلی از جمله ویژگی هاي شخصیتی و رفتاري فرد اشـاره   ،براي مثال. می گذارند
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بـه  است که فرد در آن رشد پیدا کرده و شخصیتش شکل گرفتـه اسـت و یـا    که خود متاثر از محیط تربیتی 

خـانواده،   :عوامل خارجی که از بیرون وارد شده و بر کیفیت رابطه اثـر مـی گذارنـد اشـاره کـرد، از جملـه      

باید در نظر داشت که هر رابطه اي به همراه خود چالش ها و مشکالتی را به بار می آورد و . دوستان و غیره

ر قالب روابـط گـذارا و ناپایـدار    برقراري رابطه با جنس مخالف د. هیچ رابطه اي بدون وجود مشکل نیست

  . دوست پسر و دوست دختري داراي چالش ها و مشکالت خاص خود است

  چالش هاي درون رابطه:  2جدول 

  کدها  طبقات فرعی  طبقه اصلی

  

  

  

  

  

  چالش هاي درون رابطه

  

  

  

  عدم تفاهم

  

  اختالف فکري، فرهنگی و غیره

  عدم بلوغ فکري

  دعوا کردن

  

  زوال رابطه

  نهان کاري و دورغپ

  خیانت

  رابطهحفظ تالش نکردن براي 

  

  مالکیت مردانه

  )مردساالري(غیرتی بودن 

  دخالت بیش از حد

  احساس تملک

  گري رفتار کنترل

 عدم تفاهم

تطابق طرفین در زمینه هاي گوناگون اشاره تفاهم و از جمله چالش هاي درون یک رابطه می توان به عدم 

در صورتی که این مشکالت جزئی . ه باعث بروز مشکالتی براي کنشگران درگیر در رابطه می شودکرد ک

به بدنۀ رابطه ضربه محکمی وارد نخواهد شد و با تالش طرفین  ،بوده و از اهمیت باالیی برخوردار نباشند

ین در زمینۀ مسائل اما اگر مشکل برآمده از تفاوت هاي عمیق و بنیاد. جهت رفع آن، مسئله حل خواهد شد

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و غیره باشد می تواند در کیفیت و حتی موجودیت رابطه ایجاد مشکل کند و 

  . رابطه را به سمت اضمحالل سوق دهد

یه پسر بچه شیطون شکست خورده اي  .اصال بالغ نبود ،سالش بود 30رابطه قبلیم که خب این آدم با اینکه «

جاي من و اون عوض شده بود، اینکه همش ناز می کرد و ناز بکشی یا  .راحت می شدسر هر چیزي نا که
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 داشتیماشتباه هاش رو قبول نمی کرد، دعواهاي این طوري زیاد  ،اینکه کال مقصر می خواست جلوه بده

  .»)16شرکت کننده شماره (

می شدم یا اگه شعورش سر حرف الکی یهو سوء تفاهم بشه چه من چه اون و در نهایت باز مقصر من « 

می رسید گاهی معذرت خواهی می کرد، سر اشتباهی که کرده، یه مقدار نابالغ بود حاال نمی دونم شاید 

  .»)20شرکت کننده شماره ( حاال من هر پسري شناختم این طوري بوده تا. همه شون این طورین

  زوال رابطه

قت و پنهان کاري، خیانت و حتی تالش نکردن یکی دیگر از چالش ها و مشکالت درون رابطه به عدم صدا

یا کمتر تالش کردن یکی از طرفین براي پیشبرد رابطه باز می گردد؛ در حالی که طرف دیگر درگیر در 

 انمرداز نظر تعدادي از مشارکت کنندگان، . رابطه براي حفظ ثبات و کیفیت رابطه تالش بیشتري می کند

یبندي و تعهد در رابطه اعتقاد چندانی نداشته و جهت حفظ آن تالشی درگیر در این گونه از روابط به پا

نمی کنند و این خود برآمده از فرهنگ حاکم بر جامعۀ سنتی است که این نوع از روابط را صرفا جهت 

این در حالی است که . گذران وقت و از سر کنجکاوي و یا تامین نیازهاي جنسی کوتاه مدت می دانند

یدار نگاه این نوع از روابط به آن ها به چشم پلی جهت رسیدن به روابط بلند مدت و پا دختران درگیر در

  .     ست که براي حفظ کیفیت و ثبات رابطه تالش بیشتري می کنندمی کنند و از همین رو

بعد خب من رفتم پیاما رو  .چند ماه اول رابطه مون با دوست دختر قبلیش یه جورایی ارتباط داشتدر«

من اینو میگم که تو بهم خیانت  ،از اون موقع هی سر هر مسئله اي بحث پیش میاد .بعد دعوا شد و خوندم

زنم که نیست که حاال بخوام بهش  هکردي و خب پسرا تو ایران اکثرا این طورین که خب دوست دخترم

 .»)26شرکت کننده شماره (باشماون قد وفادار 

 مالکیت مردانه

وع از روابط هنوز هم شاهد تاثیر فرهنگ غالب که همان فرهنگ مردساالر حاکم با وجود مدرن بودن این ن

به این  ؛بر جامعه است، می باشیم و این خود به وضوح تقابل بین سنت و مدرنیته را به نمایش می گذارد

 معنی که مردان درگیر در این نوع از روابط با وجود علم و آگاهی در مورد جایگاه خود به عنوان دوست

ارتقا داده و  اثرگذاري و نفوذ خود را به عنوان همسر پسر باز هم تحت تاثیر فرهنگ و شیوة تربیتی، حیطۀ
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در تمامی حوزه هاي شخصی و غیر شخصی طرف درگیر در رابطه که به عنوان دوست دختر تعریف شده 

نوع از روابط در سطوح این مسئله خود نشان از این دارد که با وجود افزایش این . است، دخالت می کنند

مختلف جامعه هنوز هم تعریف مشخص و واضحی براي جایگاه افراد حاضر در این نوع از روابط وجود 

به این معنا که اگرچه افراد شرکت کننده در این نوع از روابط کلیت این رابطه را به عنوانی بخشی از  ؛ندارد

 .   ن حاکم بر آن کنار نیامده اندفرهنگ مدرنیته پذیرفته اند، اما با شرایط و قوانی

به مرور زمان متوجه شدم که انگار داره  .ش کوتاه بیامجلوبه خاطر دوست داشتن طرف مجبور بودم «

یه جوري کنترل می شم، جلو  .گزارش بدم ،هویت من عوض میشه، مثال اینجوري بودم که باید برم جایی

یعنی من خیلی جاها باید می رفتم مثال می خواستم کار کنم در زمینه کاري یا هر  .پیشرفتم داره گرفته میشه

شرکت کننده (چیزي که بود و خب اجازه به من داده نمی شد و بعد کم کم دیگه به دعوا کشیده می شد 

 .») 9شماره 

 چالش هاي بیرون رابطه  

اثر می گذارند می توان به دخالت و کنار از جمله عوامل خارجی که از بیرون وارد شده و بر کیفیت رابطه 

دخالت همسایه ها،  نیامدن خانواده ها، عدم پذیرش فرد از طرف دوستان و یا خانواده، ایجاد مزاحمت و

  .عدم حمایت مالی و عاطفی خانواده ها اشاره کرد دوستان و غیره و

  چالش هاي بیرون رابطه: 3جدول 

  کدها  طبقه فرعی  طبقه اصلی

  

  

  ي بیرون رابطهچالش ها

  

  

  عدم پذیرش

  کنار نیامدن خانواده

  طرد از طرف دوستان یا خانواده

  عدم حمایت مالی و عاطفی خانواده

  دخالت خانواده  دخالت دیگران

  ایجاد مزاحمت و دخالت همسایه ها، دوستان و غیره

  عدم پذیرش

وانان در حال حل شدن می باشد، اما در بین جبرخی از اگرچه در سال هاي اخیر این نوع از روابط در بین 

عدم پذیرش این نوع از  .مورد پذیرش قرار نگرفته استنسل هاي پیشین یعنی والدین این افراد هنوز 
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روابط توسط خانواده ها و جامعه خود موجب بروز و شکل گیري مشکالت و چالش هایی براي کنشگران 

  . درگیر در روابط می شود

نوع نه خانواده اون هیچ کدوم این  و نه خانواده من، خیلی مشکل ایجاد می کردناده ها خانو توي رابطه«

مادرم می گفت که با دوست پسرت خانه ما نیا همسایه ها حرف در ِمی آورند . رابطه را قبول نداشتند

 .») 5شرکت کننده شماره (

  تعلیق خود   

، افراد براي تامین این نیازها در قالب رابطه اي غیر نیازهاي جنسیعدم تامین افزایش سن ازدواج و  دلیلبه 

از رابطۀ تعریف شده از طرف جامعه هستند که این مسئله به دلیل تابو بودن رابطه جنسی و ضرورت حفظ 

از جمله می توان به ترس از دست . مشکالتی را به همراه خود به وجود می آورد ،بکارت براي دختران

ماري هاي جنسی و جسمی، ترس از برچسب خوردن، ترس از دست رفتن رابطه و دادن بکارت، ابتال به بی

  . غیره اشاره کرد

 تعلیق خود :4جدول 

  کدها  طبقات فرعی  طبقه اصلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعلیق خود

  

  

  

  

  سیالیت و ابهام

  

  

  ورود به رابطۀ جدید بدون وقفۀ زمانی

  درگیري در روابط زودگذر

  سرگردانی در روابط متعدد

  رابطه بدون وجود عالقه

  احساس سردرگمی بعد از چند رابطه

  

  ترس از آینده

  احساس پشیمانی از رابطه

  ترس از برچسب خوردن

  ترس از مواجهه با مسئله پس از بکارت زدایی

  سرزنش خانواده و اطرافیان

  

دغدغه هاي جسمانی و 

  سالمتی

  ایجاد مشکالت جسمی

  هاي مقاربتیاحتمال بیماري 

  نفرت از بدن

  

  تزلزل اعتماد

  بدبین شدن به جنس مخالف

  ترس از ضربه خوردن بیشتر
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  عدم احساس امنیت

  سیالیت و ابهام

روابطی که به راحتی شکل می گیرند و پس از  ؛دنیاي مدرن امروز، دنیاي روابط ناپایدار و گسستنی است

این ناپایداري و با دوام نبودن روابط باعث ایجاد ناامنی در . دگذشت زمان کوتاهی به سرعت فسخ می شون

چرا که هیچ قطعیت و تضمینی وجود ندارد که موجب ایجاد امنیت و آرامش براي فرد  ،کنشگران می شود

از طرفی براي کنشگرانی که در پی تن دادن به مسئولیت سنگین تعهد و رابطه طوالنی مدت نیستند، . شود

در واقع بسیاري از کنشگران امروز به دنبال روابطی هستند که در آن ها . به ارمغان می آورد راحتی خیال را

در پژوهش حاضر نیز شرکت کنندگان به سیالیت روابط و احساس سردرگمی . آزادي شان سلب نشود

 .    ناشی از آن ها اذعان داشته اند

تموم شد، یک ماه و خورده اي بعد دومی یعنی مثال فک کن اولی  ؛همه شون خیلی بهم چسبیده بودن«

شرکت کننده شماره ( ...سومی شروع شد ،یعنی دقیقا توي یه فاصله دو هفته اي ،اون تموم شد .شروع شد

1(«. 

  ترس از آینده

باکرگی به عنوان هنجاري مسئلۀ شیوع و افزایش روابط جنسی پیش از ازدواج خود مستلزم کم رنگ شدن 

افزایش این نوع از . عیت کنونی جامعۀ ما این مسئله به وضوح قابل مشاهده استکه در وضارزشمند است 

 .شده استروابط و به حاشیه رانده شدن موضوع باکرگی خود سبب بروز مسائل و مشکالتی براي دختران 

فرد از برقراري رابطه جنسی اشاره کرد که باعث بروز مشکالتی از  یمی توان به پشیمان ،به عنوان مثال

در پژوهش حاضر نیز شاهد پشیمانی بعضی از شرکت کنندگان . جمله ازدواج فرد در آینده اشاره کرد

 . هستیم که در پی آن باعث ایجاد مشکل براي فرد شده است

واقعا  ،با اینکه االن می گم یه تجربه ست .با اینکه دوستش داشتم احساس پشیمونی می کردمرابطه توي «

، گریه تو تنهاییامنباید مثال این کار رو می کردم، نباید سمتش می رفتم  .د برامحس می کردم یه شکست بو

   .») 11شرکت کننده شماره ( ناراحت می شدم و می کردم
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  دغدغه هاي جسمانی و سالمتی

 و روانی از جمله معایب برقراري روابط جنسی نامتعارف می توان به بروز مشکالت و عوارض جسمانی

این عوارض می توانند به . کرد که چرخۀ طبیعی زندگی وي را دچار اختالل می کندبراي فرد اشاره 

صورت گذرا و دوره اي همچون ایجاد افسردگی در فرد، از دست دادن اعتماد به نفس و غیره و یا به 

 احتمال ابتال به بیماري هاي مقاربتی، ،صورت دائمی و همراه با مشکالت جدي ظاهر شوند، به عنوان مثال

  وقوع بارداري هاي ناخواسته، سقط جنین و غیره اشاره کرد که براي فرد مخاطرات بسیاري را به همراه 

وقوع مشکالت جسمانی و سالمتی براي دختران به مراتب از پسران حادتر بوده و آن  ،در واقع. می آورند

  .سخت تري قرار می دهدبه واسطۀ نظارت و کنترل بیشتر از جانب خانواده و جامعه در شرایط را ها 

در  ،بعد زیر بار نمی رفت .بیماري جنسی رو به من انتقال داد هچون که ی ،با دعوا از هم جدا شدیم«

طه داشتی بعد اون به من تهمت زد تو با یکی دیگه هم راب . داده به شما انتقال که او  صورتی که دکتره گفت

 .»)15شرکت کننده شماره ( جدا شدم ازش و براي همین برام خیلی سنگین تموم شد .به من چه

 تزلزل اعتماد

یکی از دالیلی که دختران را به قبول رابطه جنسی با جنس مخالف متمایل می کند این است که ضمن 

بتوانند از این طریق محبت فرد  ارضاي نیازهاي عاطفی و جنسی شان رسیدن به شناخت از جنس مخالف و

ابطه اي با کیفیت بهتر و حتی بلند مدت تر که احتمال رسیدن به زندگی را براي خود حفظ کنند و در ر

از این رو براي آن عده از دخترانی که از ابتدا هم با . شوند درگیرمشترك را براي طرفین افزایش می دهد، 

است رغبت و تمایل قلبی وارد این شکل از رابطه نشده بودند و مسئولیت برقراري رابطه را آگاهانه و با خو

صد درصدي نپذیرفته بودند، احتمال ایجاد پشیمانی وجود دارد و همین امر خود باعث مشکالت عدیده اي 

براي آن ها از جمله بدبین شدن نسبت به جنس مخالف، ترس از ضربه خوردن بیشتر، عدم احساس امنیت 

  .و غیره می شود

ه که من بعد از اون ارتباطی که داشتم احساس می کنم که رابطه داشتن با جنس مخالف یه ذره باعث شد«

یعنی بعد از اینکه من درواقع رابطۀ جنسی برقرار کردم دچار  ؛بدبین بشم به مردهایی که دور و برم هستن
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ولی هر کسی که میاد سمت من این نگاه  ،ولی خب با اینکه خیلی هاشون نمی دونن .یک چنین حسی شدم

  .»این با یه همچین دیدگاهی اومده و این دیدگاه در من به وجود میاد که 

  بحث و نتیجه گیري

و متعاقب  در نگرش ها و ارزش هاي افراد جامعه یشاهد تغییرات هامروز ،براساس نظریه تغییرات فرهنگی

 دختران که برقراري روابط جنسی پیش از ازدواج آن بروز بی هنجاري و آنومی در برخی حوزه ها هستیم

به صورت پنهانی و در الیه هاي  کماکانروابط  نوعاین . دهنجاري ها قرار می گیردر زمرة این دسته از نا

هنوز هم به عنوان هنجاري  حفظ بکارتزیرین جامعه در حال وقوع است و همین امر نشان می دهد که 

دلیل ترس از برچسب منحرف از طرف خانواده و ارزشمند در جامعه در نظر گرفته می شود و دختران به 

توان در این راستا نقش گروه دوستان و همساالن را نمی . روي می آورندپنهان کاري در این زمینه ه به جامع

بودن در گروه دوستان با هنجارهاي نامتعارف جامعه، در کنار داشتن خانواده با  ،در واقع. نادیده گرفت

بر اساس  .وانان می شوددر جاز جمله انحرافات جنسی نگرشی سهل گیرانه سبب بروز انواع انحرافات 

ما به عنوان کنشگرانی عامل  در جامعه دخترانبرخی از نتایج حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت که 

نیز از  این رابطه دست به انتخاب می زنند و برقراري رابطه با جنس مخالف و متعاقب آن پذیرش مسئولیت

و ممنوعیت باالي آن شاهد هنجارشکنی و به نوعی  با وجود تابو بودن مسئله. این قاعده مستثنی نیستند

به عبارت دیگر، دیگر مانند گذشته باکرگی به عنوان هنجاري ارزشمند حداقل براي . روند نوگرایی هستیم

قشر خاصی از دختران در نظر گرفته نمی شود و تحوالت گسترده اي در این زمینه، اگرچه در الیه هاي 

  . نی در حال وقوع استزیرین جامعه و به صورت پنها

دوست دختري نیز از  -که روابط دوست پسر داراي پیامدهاي مثبت و منفی باشدهر رابطه اي می تواند  

به عنوان پیامد  »رابطه به مثابه امکانی براي شکوفایی«در این راستا طبقه اصلی . این قاعده مستثنی نیستند

افزایش شناخت «و  »رشد فردگرایی« داراي دو طبقه فرعیته می شود که مثبت برآمده از رابطه در نظر گرف

در دهه هاي اخیر شاهد تغییر نگرش زنان نسبت به مقولۀ بدن و لذت فردي بوده . است »خود و دیگري

زنان نیز مانند مردان براي خود حقی نسبت به مالکیت بر بدن خود قائل هستند و  هبه طوري که امروز ؛ایم

  .برخورد می کننددر این زمینه عامالنه 
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برقراري رابطه با جنس مخالف نیز بسته به هدف و خواسته اي که طرفین از آن دارند، می تواند کنشگران را 

در رابطه درگیر کند و زمان و انرژي زیادي را از آن ها بگیرد و موجب رشد آن ها در کنار یکدیگر شود و 

اراتی را به افراد درگیر در رابطه وارد کند و تجربه به رابطه جهتی متفاوت بدهد و یا به صورتی مخرب خس

همچنین اگر اثرات حاصل از رابطه به صورت مثبت باشند، افراد می . اي تلخ را براي آن ها به جاي بگذارد

توسعه و تداوم روابط در ارتباط میان «براساس اصل. توانند به شناخت نسبت به خود و یا دیگري نائل آیند

تنها به منظور انتقال معانی انجام نمی گیرد، بلکه به تولید معانی و مبادله شناخت هاي دیگر ، ارتباط »فردي

دختر و پسري که با هم صحبت می کنند، عالوه بر بیان انتظارات از  ،به عنوان مثال. نیز منجر می شود

اساس می آموزند  یکدیگر، شکل برخورد با طرف مقابل، سطح دوستی شان را نیز تعیین می کنند و بر این

از این رو نمی توان ارتباطات  .که چگونه یکدیگر را راضی نگه دارند و اختالفات موجود را حل کنند

در پژوهش حاضر ). 1392جوکار، (انسانی را ایستا در نظر گرفت و سطح پیش روي در آن ها را تعیین کرد 

ي آن ها دستاوردهایی نیز به همراه داشته شرکت کنندگان بیان داشتند که برقراري این نوع از روابط برا

افزایش اعتماد به نفس جهت ارتباط با جنس مخالف، کسب تجربه، برخورد منطقی و : ؛ از جملهاست

  . معقول با رابطه، رشد فکري، اجتماعی و غیره

سه  است که داراي  »چالش هاي درون رابطه«یکی از مضامین اصلی به دست آمده در پژوهش حاضر،  

این مضمون نشان می دهد که  .می باشد »مالکیت مردانه«و  »زوال رابطه«، »عدم تفاهم«فرعی  مونمض

با چالش هاي بین فردي مواجه  با پسران ی پیش از ازدواججنسروابط دوستی و ن جوان در برقراري دخترا

مشکل براي  عدم تطابق فکري، فرهنگی، اجتماعی و غیره یکی از مواردي است که باعث ایجاد. هستند

ان به رفتارهاي تنش زاي جنس مخالف که دختراز جمله  .شده بود دختران درگیر در این نوع از روابط

می توان به قهر کردن، کنترل کردن طرف رابطه، د، تاکید داشتنآن ها  عنوان چالش هاي بین فردي بر

ها، دعوا کردن و غیره اشاره  رفتارهاي بچه گانه، حساسیت بیش از حد، زود رنج بودن، جا به جایی نقش

   .کرد

به عدم صداقت و پنهان  ،یکی دیگر از مشکالت درونی مرتبط با رابطه ،»زوال رابطه«فرعی مضمونبراساس 

در واقع زمانی که اهداف پسران . جهت پیشبرد رابطه مربوط می شودطرفین کاري، خیانت و تالش نکردن 

بی ربط به یکدیگر باشند،  طه از دو سنخ کامال متفاوت و گاهبو دختران جهت برقراري ارتباط و تشکیل را
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هدف اولیه براي  ،به عبارت دیگر. بروز این نوع مشکالت و چالش ها چندان دور از انتظار نخواهد بود

نیازهاي  ،برقراري ارتباط با جنس مخالف از دیدگاه پسران بیشتر تامین نیازهاي جنسی و در درجه دوم

در حالی که براي دختران تامین نیازهاي عاطفی در درجه اول اهمیت و بعد از آن نیازهاي  ،عاطفی قرار دارد

همین تفاوت در اهداف و خواسته ها سبب بروز مشکالت  ،از طرف دیگر. مالی، جنسی و غیره قرار دارند

همین  ،سی بدهندزمانی که پسران اولویت اول را به تامین نیازهاي جن ،به عنوان مثال .دیگري نیز می شوند

در  ،امر سبب می شود که در راستاي تامین این نیاز به پنهان کاري و دروغ و حتی خیانت نیز اقدام کنند

حالی که در همین زمان دختران براي کیفیت و حل مشکالت تالش می کنند تا وقت و انرژي که براي 

ضاد در اهداف و خواسته ها طرفین رابطه سرمایه گذاري کرده اند به نتیجه مطلوب تري برسد و این ت

گیدنز در رابطه . درگیر در رابطه را رو در روي هم قرار می دهد و مشکالت موجود را دو چندان می کند

آنچه هم اکنون براي افراد مهم است، خود « :و معتقد است کند ها اشاره می به تغییر ارتباطات انساننیز ناب 

و چون افراد در رابطه صمیمیت و  ت، نه مزایاي اقتصادي و اجتماعیرابطه، تعهد و صمیمیت و اعتماد اس

  ).1393گیدنز،( »روابط پایان می یابد ،اعتماد ندارند

فرعی دیگري است که درصدد بیان تقابل بین سنت و مدرنیته در روابط دوست  مضمون »مالکیت مردانه«

اگرچه کنشگران . د صنعتی شدن استدوست دختري است که خود بخشی از فرهنگ مدرنیته و فرآین - پسر

جوان جامعه ما نیز در راستاي فرآیند صنعتی شدن این نوع از روابط را پذیرفته اند، اما به دلیل اینکه هنوز 

هم براي این نوع از روابط تعریف مشخصی وجود ندارد، این پذیرش به صورت کامل و درست صورت 

مردساالر می باشد، این امر سبب شده  ،هنگ حاکم بر جامعه ماکه فر، از آنجا به عبارت دیگر. نگرفته است

. است تا در موقعیت هایی که برآمده از فرهنگ مدرنیته هستند این تضادها به وضوح خود را نمایان سازند

ري اشاره کرد که اگرچه در سال هاي اخیر به دوست دخت - پسرمی توان به روابط دوست  ،به عنوان مثال

ظه اي در میان نسل جوان افزایش داشته است، اما اصول حاکم بر آن از سوي کنشگران صورت قابل مالح

مردان خواهان برقراري این نوع از روابط و تامین  ،به عبارت دیگر. در رابطه پذیرفته نشده اند درگیرمرد 

ه کوتاه نیازهاي جنسی، عاطفی و غیره خود هستند و واقف به محدودیت هاي این نوع از روابط از جمل

مدت، غیر رسمی بودن و غیره نیز می باشند، اما نقش خود را به عنوان دوست پسر و نه همسر نپذیرفته و 

و انتظار ایفاي  گاها شاهد اعمال نفوذ بیجا و بیش از حدشان در تمامی حوزه هاي دختران درگیر در روابط

پذیرش بیشتر این نوع از روابط و  در پژوهش حاضر نیز شاهد. هستیم نقش هاي همسرانه از سوي آن ها
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ها و سختی  قواعد حاکم بر آن از سوي دختران هستیم، در حالی که همین امر از طرف پسران با دشواري

که شرایط ازدواج براي دختران به مراتب سخت تر از پسران در واقع از آنجا . هاي بیشتري رو به روست

طه اي می شوند که می دانند ممکن است در آینده براي ازدواج است و دختران با علم به این مسائل وارد راب

اما آن ها را پذیرفته و همین امر موجب می شود که از  ،شان و مسائلی از این دست دردسر ساز شود

توانایی بیشتري نیز براي وفق دادن خود با قواعد و قوانین حاکم بر این نوع از روابط مدرن برخوردار 

تطابق دادن خود با قوانین حاکم بر این نوع از روابط براي پسرانی که اغلب اوقات با شوند؛ در حالی که 

چالش ها و محدودیت هاي بسیار کمتري در مقایسه با دختران و به دلیل بودن در جامعه اي مردساالر 

مواجه هستند به مراتب دشوارتر است و این مسئله موجب می شود که پسران کمتر خود را با شرایط 

  .    و بیشتر به فکر تغییر قوانین و قواعد حاکم بر رابطه باشند دهندموجود وفق 

که از جمله آن ها می توان به دخالت و کنار است  »چالش هاي بیرون از رابطه«عنوان  باطبقه اصلی دیگري 

سایه ها، نیامدن خانواده ها، عدم پذیرش فرد از طرف دوستان و یا خانواده، ایجاد مزاحمت و دخالت هم

اغلب مشارکت در پژوهش حاضر نیز . دوستان و غیره، عدم حمایت مالی و عاطفی خانواده ها اشاره کرد

به وجود مواردي از این دست که از بیرون رابطه بر کیفیت رابطه اعمال قدرت می کنند و سبب  کنندگان

  .   ایجاد مشکل و چالش در رابطه می شوند، اشاره کرده اند

هم زمان با صنعتی شدن جوامع شاهد تغییرات چشمگیري در شکل و  ،»عدم پذیرش«ه فرعی براساس طبق

به عنوان . این مسئله قاعده اي جهان شمول است که شامل کشور ما نیز می شود .نوع روابط نیز هستیم

ه دوست دختري که در سال هاي اخیر در کشور ما شیوع پیدا کرده اند از جمل –، روابط دوست پسرمثال

و هنوز در فرهنگ  به شمار می آیندلوازم مدرنیته هستند که دستاورد تعامل با کشورهاي صنعتی شده غربی 

اگرچه این نوع از روابط در میان . و جامعه در حال گذار ما تعریف مشخص و روشنی براي آن وجود ندارد

و این دسته از کنشگران را  نسل جوان طرفداران خاص خود را دارد و نمی توان وجود این نوع از روابط

هاي گذشته با مشکالتی رو به  انکار کرد، اما پذیرش این نوع از روابط غیر رسمی و غیر شرعی براي نسل

ست و همین امر و تضاد موجود سبب می شود که با دخالت و عدم پذیرش این نوع از روابط از طرف رو

رش این نوع از روابط از سوي خانواده ها، شکل چالش در واقع به میزان عدم پذی. خانواده ها مواجه باشیم

شرکت کنندگان در پژوهش حاضر نیز به وجود . ها و مشکالت ایجاد شده در رابطه نیز متفاوت خواهد بود
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این نوع عوامل خارجی اذعان داشته اند و بیشتر این مشکالت براساس گفته هاي آن ها برآمده از خانواده 

نی پسران بوده است و کمتر شاهد دخالت گروه دوستان، همسایه ها و غیره بوده طرف درگیر در رابطه یع

هنوز هم پذیرش دوست دختر پسر به عنوان عروس براي خانواده هاي ایرانی همراه با  ،به عبارت دیگر. ایم

ارچوب ازدواج هچو در آن ها معتقدند که روابط دختر و پسر باید بر اساس مقررات و سختی است و 

ت گیرد و روابط خارج از این ازدواج را انحراف از ارزش ها و هنجارها قلمداد می کنند و آن ها را صور

گافمن معتقد است وقتی . در بخش یافته ها با کد طرد از سوي خانواده ارایه شده است - طرد می نمایند

هستند که او را به  دیگران بنابراین. فردي به عنوان کجرو برچسب می خورد، سرنوشت او تغییر می کند

در نتیجه مجازاتی که قرار بود از انحراف جلوگیري کند، خود . سوي همنشینی با کجروان سوق می دهند

در واقع یکی از دالیلی که این ). 160 -159: 1395علیرضا نژاد و همکاران، (عامل انحراف بیشتر می شود 

فرار از برچسب منحرف یا کجرو است  ،وابط می کنددسته از دختران را مجبور به پنهان نمودن این نوع از ر

  .  که چالش هاي موجود در رابطه را دو چندان می کند

دغدغه هاي «، »ترس از آینده«، »سیالیت و ابهام«با داشتن چهار طبقه فرعی  »تعلیق خود«طبقه اصلی 

با جنس مخالف داراي جنبه بیان می دارد که اگرچه برقراري ارتباط  »تزلزل اعتماد«و  »جسمانی و سالمتی

هاي مثبت است، اما جنبه هاي منفی نیز دارد که گاه روح و روان و حتی جسم فرد را نیز تحت تاثیر خود 

در جامعه سیال مدرن، افراد هیچ گونه پیوند ناگسستنی و همیشگی ندارند و خواهان  .قرار می دهد

سرمایه گذاري می دانند و در این رابطه انتظار پیوندهاي سست و بی قید و بند هستند و رابطه را نوعی 

افراد براي رهایی از  ،در این پژوهش نیز مطابق با نظریه عشق سیال باومن). 1384باومن، ( منفعت دارند

سیالیت . تعهد پیوندهاي سستی را ایجاد می کنند و به محض یافتن فردي بهتر رابطه قبلی را پایان می دهند

  .نس مخالف رایج می باشدروابط در ارتباط با ج

برقراري رابطه با جنس مخالف براي دختران بیش از پسران همراه با با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما، 

 ،هزینه ها و مشکالت است؛ چرا که با وجود کاهش میزان ازدواج و متعاقب آن افزایش آمارهاي طالق

ی و شرعی را پیدا نمی کنند و همین امر سبب می نیازهاي افراد نیز فرصت تامین شدن در قالب رابطه رسم

ري خواهان تامین نیازهاي بی پاسخ مانده و دختدوست  -رپسشود که کنشگران رابطه هاي مدرن دوست 

سرکوب شده خود در این نوع از روابط باشند و همین امر ریسک خطرهاي برآمده از این نوع روابط را 
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خطرات حاصل از این نوع . قایسه با پسران به شدت افزایش می دهدبراي دختران جامعه مردساالر ما در م

ترس از دست دادن بکارت، ابتال به بیماري هاي جنسی و جسمی،  :ند ازا از روابط براي دختران عبارت

  . و غیره ، بارداري هاي ناخواستهترس از برچسب خوردن، ترس از دست رفتن رابطه

رخی از مشارکت کنندگان از توانایی و خودکارآمدي الزم جهت نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ب

مدیریت تعامل با جنس مخالف و نحوة برخورد صحیح بی بهره بودند و همچنین شرکت کنندگان به 

باید توجه داشت که این سیالیت در روابط موجب  .سیالیت، گذرا و کوتاه بودن روابط خود اذعان داشتند

رخوردار نبودن از رابطه اي توام با آرامش براي افراد درگیر در رابطه می شود و ایجاد تنش، عدم امنیت و ب

متعاقب با آن افراد جهت تسکین دهی به خود رابطه هاي کوتاه مدت متعدد و بدون کیفیت را تجربه 

ش رحمانی و همکاران همچنین نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج برآمده از پژوه. خواهند کرد

  . ستهمسو) 1393(

از طرف آن ها خوردن حرف نمموجب برچسب  فالبا جنس مخ رابطه جنسی دختران آشکار شدن برقراري

برخی از شرکت کنندگان . خانواده و جامعه می شود و براي شان معضالت فراوانی را به بار می آورد

و عده ی داشتند پژوهش به دلیل از دست دادن بکارت، تجربه احساس عذاب وجدان، سردرگمی و پشیمان

 .اي نیز به دلیل داشتن موقعیت ازدواج درصدد پیدا کردن راهکاري جهت رفع این مشکل برآمده بودند

زمانی که فرد براساس هنجارها و ارزش هاي تعیین شده از طرف جامعه رفتار  ،مطابق با نظریه برچسب زنی

  ).1396ستوده،(و جریمه می باشد  نمی کند، برچسب منحرف، مجرم و یا کجرو خورده و مستحق مجازات

در جامعه ما براي دختران به مراتب داراي مجازات ها و  پیش از ازدواج برقرار کردن روابط جنسی

معضالت سنگین تري است و همین مسئله موجب شده است که دخترانی که در این زمینه دست به 

ر نیز برخی از شرکت کنندگان اذعان در پژوهش حاض. به پنهان کاري روي آورند ،هنجارشکنی می زنند

به . کرده است روانی ایجادداشتند که برقراري این نوع از روابط براي آن ها مشکالت جدي جسمانی و 

هاي  افسردگی، تشنج، عوارض پوستی، روي آوردن به سیگار، نفرت از بدن، ابتال به بیماري ،عنوان مثال

غیره از جمله مواردي بودند که شرکت کنندگان به آن  منی واحساس ناا ،فمقاربتی، بدبینی به جنس مخال

   .نمودندها اشاره 
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این مسئله در کشور ما  بط با روابط جنسی امري دشوار می باشد کهپژوهش در زمینه مسائل مرت در مجموع،

ضایت بنابراین جلب اعتماد و ر .با توجه به بافت فرهنگی و تابویی بودن آن با سختی بیشتري همراه است

   .مشارکت کنندن براي انجام مصاحبه زمان بر بود

 جنسی با  جنس مخالف پیشنهادات زیر ارایه می در راستاي کاهش چالش هاي دختران درگیر در روابط

  :گردد

 ؛فراهم کردن زمینه اوقات فراغت مناسب براي دختران 

 ي مراکز همسان گزینی ایجاد نگرش مثبت به ازدواج و تسهیل زمینه هاي آن از طریق راه انداز

  ؛علمی و انجام مشاوره هاي رایگان قبل از ازدواج و کاهش هزینه هاي ازدواج

  ؛الزمحمایت هاي  ارایه آموزش نحوه تعامل مناسب والدین با فرزندان و پذیرش آن ها و  

  الف، بیماري هاي مقاربتی شیوه تعامل صحیح با جنس مخبرگزاري کالس هاي آموزشی در زمینه

  .سالمت جنسیفونی و و ع
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Considering the increasing trend of premarital sexual activity among girls in 
recent years, the current study is to understand in-depth girls’ experiences of 
premarital sexual relationships with the opposite sex and related consequences. 
This study utilized qualitative and phenomenological research methodology. 
Due to the qualitative nature of the study, a targeted sampling method (snowball 
sampling) was used. This study took into account the theoretical saturation 
criterion and conducted interviews with ٣٠ girls aged ٣١ – ١٨ years residing 
within the city of Tehran. Semi-structured interviews were conducted for data 
collection, and data were analyzed using either textual or thematic methods. The 
results were ultimately categorized into ٤ primary levels: problems and 
challenges within the relationship, problems and challenges outside the 
relationship, relationship as an opportunity for growth, and self-restraint. Based 
on the results of current study we can concluded that relationship with opposite 
sex can both have positive consequences included  increased awareness towards 
oneself and towards others, and negative consequences included pessimism 
towards the opposite sex, fear of establishing relationships, development of 
physical problems, among others. 

Key Words: Girls, Premarital Sex, Norm Violation, Relationship with the 
Opposite Sex and Lived Experience 

 


