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  يفيك پژوهش كي: سالمت نوجوانگروه همساالن و 
  

  2احمدي... ، فضل ا*1سرور پرويزي
  

  خالصه 
 و   تحت تاثير دوسـتان    و نيز نوجوانان همواره در معرض رفتارهاي پرخطر        .امل انساني است  تكهاي مهم    نوجواني يكي از دوره    : و هدف  سابقه

  . استانجام شده رامون گروه همساالن و سالمت ينظرات نوجوانان پن ييتب، اين پژوهش با هدف باشند  خود ميگروه همساالن
هـا از طريـق    داده.  انجـام شـد  گيري مبتني بر هـدف  ك نوجوان با استفاده از نمونهيچهل و تحقيق با طراحي كيفي بر روي    :هـا  مواد و روش  

 شد و مـورد تجزيـه و   ادهيو پها ضبط  كليه مصاحبه. نددش محتوايي، تحليلتجزيه و تحليل آوري و به روش  هاي نيمه ساختاردار جمع   مصاحبه
 . تحليل قرار گرفت

 ياصـل مضمون سه . به دست آمد داشتند، ي فرعمضمون دو تا سه   ،كي كه هر    ي اصل مضمونسه   استخراج شده،    يهانمضمومجموع   از: نتايج
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  مقدمه

نوجواني دوره مهمي در زندگي انسان است و نوجوانـان          
ترين عوامل خطرزا    مهم. سالم در توسعه جوامع نقش بزرگي دارند      

رفتارهاي جنسي غيرايمن، اعتيـاد، تـصادف بـا         : در دوره نوجواني  
كـاري  بـي ي،  ، مشكالت رواني، اقدام به خودكـش      ]1[وسايل نقليه   

هستند كه ممكن اسـت نوجوانـان را در ادامـه زنـدگي آينـده بـا               
 ايـن مـشكالت گـاه تـا سـنين           ]2 [مشكالت طوالني درگير كننـد    

. ]3 [بزرگسالي و حتي سالمندي با نوجوانان بـاقي خواهنـد مانـد           
بسياري از عوامل خطر دوران نوجواني با تغييرات طبيعي اين دوره           

 نوجـواني،    نوجوانان در طول دوره   . ردگي شود و شدت مي    آغاز مي 
تمايـل بـه    . كننـد  تغييرات جسمي و تكاملي زيادي را تجربـه مـي         

اســتقالل از خــانواده و پيوســتن بــه گــروه همــساالن، و افــزايش 

همچنـين  . ارتباطات دوستان، از تغييرات تكاملي در اين دوره است    
مجموعـه گـروه همـساالن، شـكل         بخشي از هويت نوجوانان، در    

ها باشند و نظرات  نوجوانان دوست دارند در مركزيت نگاه. گيرد مي
ارتباطـات بيـشتر بـا       .تاييدي دوستانشان را در مورد خود بداننـد       

كند و اين خود مزيد بر علـت         دوستان، غالبا والدين را عصباني مي     
گرچـه تـاثير گـروه      . ]4 [شود خانواده مي  از و مسبب جدايي بيشتر   

كاملي و متعـالي نوجـواني، پـيش شـرط          هنجارهاي ت  همساالن از 
 .زا نيز باشـد    تواند آسيب  يابي است، اما مي    اجتماعي شدن و هويت   

ها بر عوامل خطرزا و پزشـكي پيـشگيري در           گرچه بيشتر پژوهش  ا
تحقيقات اندكي در زمينه مفهوم سالمت      . كنند  داللت مي  ،اين دوره 

ر بيـشت . در نوجواني و نقش گـروه همـساالن انجـام شـده اسـت             
 نقـش دوسـتان و      ومصرف سيگار، الكل و اعتياد      باره  تحقيقات در 
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 پژوهـشي كيفـي در مـورد        يـك . شده است انجام  گروه همساالن   
 گـزارش نمـوده اسـت كـه        در نوجوانـان    رفتارهاي نوشيدن الكل    

شـده   آغاز    فشار گروه همساالن    زير مشروب  نوشيدن  بيشتر اوقات   
 تمايـل بـه شـروع        داشتن دوستان سيگاري همچنـين در      ]5 [است

عـالوه بـر الگـوي      . ]6[سيگار نوجوانان، موثر شناخته شده اسـت        
مصرف سيگار، الكل و مخدرها كه در دوره نوجواني تحـت تـاثير        

ايمن نيـز در گـروه       دوستان بوده، رفتارهاي جنسي خطرناك و غير      
يـك پـنجم جمعيـت جهـان را         . ]8،  7 [شـود  همساالن تشديد مي  
ميليـاردي   2/1 از ايـن جمعيـت       %85 و   دهند  نوجوانان تشكيل مي  

 بر اساس آخرين سرشماري ]9[اند  ساكن كشورهاي در حال توسعه
بيش از   ]10[اند    نوجوانان ايران شانزده ميليون نفر بوده      ،1375 سال

 هاي زندگي سالم را ندارند     پنجاه درصد اين جمعيت عظيم مهارت     
شتر زودرنجــي، افــسردگي، اضــطراب و پرخاشــگري در بيــ ]11[

آمـوزان    آمـار جـرايم دانـش     و  ] 12[خـورد     نوجوانان به چشم مي   
از ســوي ديگــر، تجــارب و  .]13[دبيرســتاني بــسيار بــاال اســت 

احساسات عميق نوجوانان به منزله يك گروه در معرض خطر، بـه            
 در حالي كه  . ي، قابل ارزيابي نيستند   مهاي رايج ك   آساني با پژوهش  

شـناخت   درگيري،   هاي چشم  تريها و بر   هاي كيفي، قابليت   پژوهش
بـا توجـه بـه      . ]4[ ي واقعي دارنـد   ها ها و تبيين تجربه    پديدهعميق  

و اهميـت مفهـوم بنيـادين سـالمت،          گستردگي جمعيت نوجوانان  
 ي، نقش گروه همـساالن در افـزايش   نوجوان دوره رفتارهاي پرخطر 

هاي پـژوهش كيفـي در درك        قابليت وهاي اين دوره     پذيري آسيب
 هدف تبيين نظرات نوجوانـان      بااين پژوهش كيفي     ها، ديده پ عميق
  . انجام شد گروه همساالن و سالمت درباره

  
  ها مواد و روش

اين پژوهش،    :ها گيري و گردآوري داده    هفرآيند نمون 
ــي و از  ــق كيف ــك تحقي ــوع  ي ــلن ــوايي تحلي  Analysis (محت

Content (گيري مبتني بـر هـدف اسـتفاده شـد و            از نمونه  .است
) 10/82 تـا    8/81در تهران و در فاصله زمـاني         (نوجوانان منتخب 

متناسـب بـا روش پـژوهش كيفـي، از          . مورد مصاحبه قرار گرفتند   
هـاي عميـق را      ساختاريافته كه داده   هاي عميق، باز و نيمه     مصاحبه

 ،بر روي نوار كاست   ها   كليه مصاحبه . كند، استفاده شد   استخراج مي 
نـويس شـد و مـورد تجزيـه و           تسسپس كلمه به كلمه د     ضبط و 

سن، جنس، پايه تحصيلي و     (هاي فردي    ويژگي. تحليل قرار گرفت  
مورد سـوال قـرار     هايي در مورد سالمت نوجوانان       و پرسش ) شغل
ها و سالمت نوجوانان بـوده       هايي كه در زمينه دوستي     پاسخ. گرفت

ها كـه    بعضي از اين پرسش   . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است      
 : راهنماي مصاحبه مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از        هها به منزل  تن

چيزي در ذهن     كنيد، چه   وقتي به عنوان نوجوان به سالمتي فكر مي       
كنيـد دوسـتان چقـدر بـر سـالمت           فكر مـي   شود؟ شما تداعي مي  

كمترين شرايط و امكانات  نوجوانان موثرند؟ خود نوجوانان چقدر؟
سـالمت نوجوانـان چيـست؟ داسـتان         يالزم براي حفظ و ارتقـا     

ايـد در اوج سـالمت و يـا          شرايطي را بگوييد كه احـساس كـرده       
اند يا خيـر؟      شرايط داشته  ينايد؟ دوستان نقشي در ا     ناسالمتي بوده 

جلسات فردي يـا     ها بسته به تمايل نوجوانان، در      مصاحبه چگونه؟
ـ  انجام شد، و از نيم تا سه سـاعت         گروهي، از يك تا سه جلسه      ه  ب

، داده جديـدي    يي كه ديگر، با ادامه مـصاحبه      ، و تا جا   درازا كشيد 
 Data (هـا  دادهاستخراج نشود و در اصطالح، تا رسيدن به اشباع 

Saturation ( داشـتن سـالمت      ، بودن نوجوان. ادامه يافت) بيمـار 
، عدم ابتال بـه بيمـاري حـاد و عـدم     نبودن در زمان انجام پژوهش    
، تمايل بـه انجـام مـصاحبه و         ) مزمن مصرف دارو به دليل بيماري    

انتقـال تجـارب غنـي در زمينـه سـالمت نوجوانـان و               توانايي در 
محيط پژوهش، با توجـه   . ها بوده است   انتخاب نمونه  دوستي، معيار 

جـا   هـر  و بـوده   به نوع پژوهش كيفي، محـيط واقعـي و طبيعـي          
هـا،    كتابخانـه مـساجد،   مـدارس،   ( انـد  نوجوانان در دسترس بوده   

  .انجام شده است) ها ورزشگاهو اها،سرا، فرهنگه پارك

انجـام مـصاحبه، مـتن       پس از  :ها ل داده يتحلتجزيه و   
مرحله  شد، در   چندين بار مرور   اده و ي پ  نوار، ي از رو  گفت و گوها  

ـ  و ز  ين بـار بـازخوان    ي چنـد   شـده  يبـردار  نـسخه ، متن   يبعد ر ي
.  شـوند  زيمتما ها ر قسمت يز سا اشد تا    ده  ي مهم خط كش   يها قسمت

خـود   دار تـرين واحـد معنـي      بـه كوچـك    مهـم    يها سپس قسمت 
ـ     كم يها داده. شد شكسته  ) Theme مضمون يا ( ربـط   يارتباط و ب

 خـود در    يها با توجه به تكرار و معنـا       مضمون  . شد كنار گذاشته   
 آن و   يهـا نـشانگر محتـوا      دستهن  ي كه نام ا   فتگر  قرار   ييها هدست

ها چندين بـار مـرور و        دسته .استكنندگان   انگر منظور مشاركت  يب
نهايت پژوهـشگران و     در. ندشد هاي مشابه در يكديگر ادغام       دسته

ن يمـضام ها و آنچـه در قالـب    كنندگان درباره معناي داده   مشاركت
به توافق  ام آنها نمود يافته است،      ها، محتوا و ن    دسته،  ي و فرع  ياصل

نـه، حفـظ    جلب رضـايت آگاها   (ات پژوهش   ياخالق .]14 [ندديرس 
گيري  كنندگان و محرمانه بودن اطالعات، حق كناره       اسرار مشاركت 

ـ زمان دلخواه، حق مطالبه نوار و متن پ        از پژوهش در هر    اده شـده   ي
هـاي مختلفـي ماننـد بررسـي و          از روش  .ه اسـت  رعايت شد ) آن

و  هـا  آوري داده  مشاهده مداوم، تخصيص زمان كافي بـراي جمـع        
هـاي   انجام مصاحبه در مكـان    و  گان  كنند حسن ارتباط با مشاركت   

ا، سـر همانند پارك، فرهنگ  (كنندگان   انتخاب شده توسط مشاركت   
جهـت افـزايش مقبوليـت و قابليـت     ) رستوران و منزل پژوهـشگر   

و ) credibility confirmability(هـا اسـتفاده شـد     اعتماد داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 6

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-74-fa.html


  1385، زمستان 4 دهم، شماره دورهفصلنامه علمي ـ پژوهشي فيض                                                                                          

 )48(

هـا توسـط      مرور و اصـالح و تاييـد دسـت نوشـته           ،عالوه بر اين  
بازنگري متن پياده شده نوارها و نهـايي كـدها و           (دگان  كنن شركت
 و نيز اسـتفاده از      )مصاحبه خراج شده از هر   تها و مضامين اس    دسته

 نفر اساتيد دانشگاه كه با روش تحقيق كيفـي و           2(ناظران خارجي   
يند كدگـذاري   آها آشنايي داشتند و صحت فر      تجزيه و تحليل داده   

هد اق براي جستجو و تحليل شـو      و نيز تالش محق   ) را تاييد نمودند  
از طريق مصاحبه با نوجواناني با شرايط اقتصادي، اجتماعي         (مغاير  
  .ها كمك كرد به افزايش مقبوليت داده) متفاوت

  
  نتايج

تـا  اي كـه      سـاله  10-19 نوجـوان    41 فـردي هاي   ويژگي
ب ي به ترت  ،اند هاي تكراري مورد مصاحبه قرار گرفته      رسيدن به داده  

ست و  يكنندگان هفده سال، ب     مشاركت ين سن يانگيم. تر بوده اس  يز
ـ            ، و  متوسـطه ،  ييطع راهنمـا  اچهار پسر و هفـده دختـر كـه در مق

تجزيـه و   از .انـد  ز به كار اشتغال داشته  يدرصد ن   ده ه و دانشجو بود 
  .به دست آمد) مت( مضمونسه  ،ها ادهتحليل د

به اعتقـاد   :  نامطلوب گروه همساالن   مطلوب و  آثار   -1
هاي خود  به شكل مثبت و        در دوستي نوجوانان  ،  كنندگان  تمشارك

هاي مربوط به اين     داده .دهند مي قرار يا منفي يكديگر را تحت تاثير     
گـروه  نيـز   هـا و     ي آثار مثبت دوست   ،اثرات تحت دو مضمون فرعي    

هايي انـدك امـا      نمونه.  قرار گرفت  اديعتا سيگار، الكل و  همساالن  
در ارتباطات مفيد خود     ها و  ثبت دوستي هاي م  تاثيرگذاري  از ،عميق

ـ در ا يكي از آنهـا      كنندگان وجود داشت   بيانات مشاركت  ن بـاره   ي
دوستم منو بـه    .... من اهل بعضي كارهاي ناجور بودم      " :گفته است 

. شـد  و تازه مانع از كارهاي خالف مـي       كاراي خوب تشويق كرد،     
خيلي خـوبي    ه  تجرب  ...رفتيم مسجد و اين كارها     اومد دنبالم مي   مي

 كـه تـوي هـيچ جـاي     ،داد ميبود، احساس خوشايندي بهم دست    
  ساله16 پسر،".ديگه نبود

،  اسـت  والدينشتر از   ي ب حتي تاثيرگذاري گروه همساالن،  
ها خيلي راحت بـه      بچه" :گويد در اين باره مي    ساله 14 دختريك  

مثال پدر و مادرشـون     ) در صورتي كه  ( .كنند دوستاشون اعتماد مي  
 ". بايد تالش كنند تا بتونند اعتماد فرزند رو به دست بيارند          خيلي  

 نيـز  الكـل و    و سيگارمصرف   در آغاز    يادير ز ي تاث ،گروه همساالن 
پذيري نوجوانان از ناحيه گروه  آسيب . داردياد در دوره نوجوانياعت

 .تـر خواهـد بـود      هاي نوجواني افزون   همساالن، با توجه به ويژگي    
 يهـا  ژه پسران نوجـوان، نمونـه     يندگان به و  كن كت از مشار  ياريبس
. كردند يذكر م نه را   ين زم ي گروه همساالن در ا    يريرپذيتاث از   ياديز
 يكي از دوسـتانم سـه       " :ن باره گفته است   ي از نوجوانان در ا    يكي

 مـن هـم زيـاد    ،ي ما رفت خيلي بچه خوبي بود  هسال پيش از محل   

 گفـتم چـرا ؟      كـشيد،  مي امسال كه ديدمش سيگار   . دوستش داشتم 
  ساله14پسر، ".دوستام بهم گفتند: گفت

دوستي با جنس   : جنسهم نوجوانان و دوستان غير      -2
انگيزتـرين موضـوعات      از چـالش    اولين مضمون فرعـي و     مخالف

 ي متفاوت يها زهي و انگ  كننده بوده  مطروحه توسط نوجوانان مشاركت   
ـ    ير مـضمون  ي كه در ز   ها ذكر شده   ين دوست ي ا يبرا ـ  ي بـه هم ام ن ن

 بـا جـنس مخـالف را        يزه دوست يانگ ،بعضي. ست ا  شده يبند دسته
در و  دانستند  مي در خانواده  ين روابط عاطف  يگزياججلب محبت و    

ـ   هـاي محـيط    انسان شناخت نيمي از   مقابل بعضي ديگر    ي و گروه
ـ     ين دوست ي ا يال البه درگر،  يد  جـست و جـو      يها احـساس بزرگ
هـاي دوسـتي بـا جـنس         زهي از نوجوانان درباره انگ    يكي .ندردك يم

 بيشتر دخترها براي اينكـه دنبـال محبـت        " :نگونه گفت ي ا ،مخالف
شوند، براي همين هـم وقتـي از يـه           گردند با پسرها دوست مي     مي

وقت واقعا به اين      اما هيچ  . الكي جلب ميشن   ،بينند غريبه محبت مي  
 دوستاشون  ي و اينكه جلو   در م طبعضي هم به خا    .رسند محبت نمي 

   ساله18  دختر،  ".ند بدهپز
، مقدمـه انـواع انحرافـات     به عنوان   جنس   هم دوستان غير 

 .بـود هاي ايـن بخـش        استخراج شده از داده    فرعيدومين مضمون   
افـت   از   يا دامنـه گـسترده   در   ،اه  جنس هم ري با غ  يدوست يامدهايپ

 منتقلـه از راه     يها يماري گرفته تا ب   ي روح يها يوابستگ و   يليتحص
ـ ا. گرفـت  قرار مي تماس،    از يكـ ي يهـا  صـحبت  در   امـدها ين پ ي
بـا  [ اين دوستي هـا   ":  اين گونه بيان شده است     ،كنندگان مشاركت
 معموال با افت تحـصيلي همراهـه، يكـي از           ]ر همجنس يدوستان غ 

هـم   ش مشروط شد، هنوز   ] دختر[ت   اون ترم به خاطر دوس     هابچه
   ساله19 پسر ".عاشقي تو مملكت ما با بدبختي همراهه

تواننـد از بـدترين      هاي منتقلـه از راه تمـاس مـي         ريبيما
كننـدگان در     از مشاركت  يكي. ها باشند  پيامدهاي اين گونه دوستي   

هـايي كـه امـروزه گريبـان         يكي از بيماري  "  :ن باره گفته است   يا
جوانان و نوجوانان  را گرفتـه همـين ايـدز اسـت، كـه از همـين                  

 ، پسر".شود ها شروع مي   هاي بين نوجوان   بند و باري   ها و بي   دوستي
  ساله 17

. بودتاثير مثبت ارتباط كنترل شده      ،  ين مضمون فرع  يسوم
 تحـت جـنس    رابطه با دوستان غير هم    كنندگان،   به اعتقاد مشاركت  

ـ آنگاه آثار مثبت ا   و   رديگ يقرار م ي اجتماعي   ها تير محدود يتاث ن ي
 .ز محقق نخواهنـد شـد     يو مشروط، ن  كنترل شده    يها يدوست گونه
ن تكامـل و    يل، تمـر  ي آوردن بـه درس و تحـص       يگار، رو يك س تر

 نوجـوان   يـك . هاسـت  ين دوسـت  يآثار مثبت ا   از   ييها تعامل مثال 
االن نـه جامعـه     " :گويـد  آثار مثبت ارتباط كنترل شده مـي      درباره  

نـه   هـا و    با جنس مخالف رو داره و نه خـود بچـه           يظرفيت دوست 
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ها ظرفيـت داشـتند و جامعـه ايـن روابـط رو              ترها، اگر بچه   بزرگ
كرد و خانواده دورادور نظارت داشتند، خيلي هم مفيـد           تعريف مي 

   ساله 18 ، پسر".بود
كنند كه نظـارت     كنندگان تاكيد مي   مشاركتدر عين حال    
يـك دختـر    . مطلق بيانجامـد   يها تيمحدودبر اين روابط نبايد به      

ـ  در ا  ينطقرميغهاي   شانزده ساله درباره محدوديت    نـه گفتـه   ين زمي
غيـر  [هاى    يا به خاطر دوست    ،ها رو محدود كنند    هچوقتى ب ": است
  ".تر ميشهدب طروابن يا ،ون كنندمسخره ش] جنس هم

ــان و -3 ــاد   :هــاي ارتبــاطي  مهــارتنوجوان ــه اعتق ب
هاي ارتباطي نوجوانـان تـاثير مهمـي در          كنندگان مهارت  مشاركت

ان براي حفظ روابط خود با گـروه        نوجوان. داردآنها  الگوي روابط   
هراس از طرد شـدن از      ل بوده و گاه در      يهمساالن ارزش زيادي قا   

 خود و ابـراز وجـود در        يها ي دوست ي بقا ي برا يادي ز يگروه، بها 
ها اگر   بچه" : از نوجوانان گفته است    يكي .پردازند يجمع دوستان م  

تـوي  مـثال   . تونن مقاومت كنند   به طرف كار بدي دعوت بشن نمي      
خورنـد،   و چيزاي بدتر مثال مشروب مي     ) كشند مي(جمعند، سيگار   

ها كـم نيـاره، خودشـو نـشون بـده            اين هم براي اينكه جلوي اون     
   ساله13  پسر، ".خوره مي

نوجوانـان  كردند كـه برخـي از        كنندگان اشاره مي   شركت
، انتخاب دوستاني مـشابه    ، با را ندارند  مهارت گفت و گوي منطقي    

د همراه است   ييشتر با تا  يشان ب يها يو دوست  دنكن يمود  محدخود را   
توانـد موجـب تكامـل        ارتباطات مـي   .دنشو اصالح   كردن  تا نقد   

نوجوانان باشد و ارتباطات محدودي كه هميـشه بـا تاييـد همـراه              
. خواهد بود بار انيباشد، بيش از سود حاصل از مورد تاييد بودن، ز         

 ي آرا نقـد  گفتمـان و     ي بـرا  ينيتواند تمر  ي م ي نوجوان يها يدوست
ها  ننوجوا" :ن باره گفته است   ي از نوجوانان در ا    يكي .گران باشد يد

هـاي مثـل     تونند بـا نوجـوان     فقط مي . از نظر ارتباطي مشكل دارند    
كنند، چـون   براي همين هم رشد نمي. خودشون ارتباط داشته باشند  

   ساله18 دختر، ". ن كنار بيانياد نگرفتند با ديگرا
  

  بحث
 در  ها و گروه همـساالن     يآثار مثبت دوست  ،  ن مضمون ياول

نقش مـوثر   ،كننده نوجوانان مشاركت.  استبوده ،سالمت نوجوانان 
. انـد  هد قـرار داد   يا مورد تاك  ردر سالمت نوجوانان    گروه همساالن   

تمايل به ارتباط با دوستان      از خانواده و  استقالل   را  دوره     ينوجوان
كنند تا با ارزيابي پذيرش و       نان تالش مي   نوجوا .]16[ اند ذكر كرده 

يا عدم پذيرش توسط گروه همـساالن، ميـزان مقبوليـت خـود را              
نقش  ،ورود به دنياي نوجواني   آنان به تدريج با      ]17 [.ارزيابي كنند 

 رونـي و عوامـل بي  تـاثير هـا درك و     عوامل اجتماعي را در پديـده     

ترل از دروني بـه  اين تغيير مركز كن. كنند فرض مي محيطي را بيشتر 
 .]18 [ توجه به گروه همساالن در نوجـواني اسـت         موجب ،بيروني

از اهميت گروه همـساالن بـر       كننده در پژوهش     نوجوانان مشاركت 
: انـد  نوشـته در ايـن بـاره      اند و صاحب نظـران       گفتهسالمت خود   

 1 فرآيند اجتماعي شدن    و يابند نوجوانان در گروه، حيات رواني مي     
هاي تحقيق، گروه    بر اساس داده   .]4 [يابد  مي ه معنا نوجواني در گرو  

همساالن نه تنها بر احساس سالمت، بلكه بر عـادات و رفتارهـاي             
 و  ]4[ ميكوكـسي ها با گزارشات     اين يافته . گذارند يكديگر تاثير مي  

ــدينگ  ــر تاثيرگــذاري ] 19[گلن ــي ب ــر دوســتانمبن ، اتتفريحــ ب
هاي جـاري    وي هزينه ، الگ پوشيدنلباس  سبك  ،  هاي هنري  سرگرمي

كننـده   نوجوانان مشاركت . ، مطابقت دارد   يكديگر و حتي اخالقيات  
 از  يريرپـذ يتوجه به گروه همـساالن و تاث      ، كه   اند بارها بيان نموده  

ـ م يتواند به طور مستق  يآنان، م   يهـا  يريپـذ  بيم، آسـ يرمـستق يا غي
ان  نوجوان يريپذ ري از تاث  ي متفاوت يها جلوه. ش دهد ينوجوان را افزا  

مصرف سيگار و الكل، نبستن     هايي مانند    زمينهاز گروه همساالن در     
 توسط ساير   كمربند ايمني، روابط جنسي غير ايمن، و فرار از منزل         

يك مطالعـه نـشان داده      . ]20[ ه است محققان مورد تاييد قرار گرفت    
ـ  تما وياصرار دوستان و كنجكـاو  است كه     بـا  ينگـ رل بـه هـم  ي
ـ  ،ز منزل دوستان  ين علت و ن   ي اول ،دوستان ن مكـان اسـتفاده از      ي اول

گار و دوسـتان    يز از سـ   يپره در مقابل،    .]21[بوده است    مخدرمواد  
 .]22[ ذكر شده اسـت    ماندن يباق يگاريرسي غ ي برا ي راه يگاريس

 با جنس مخالف  ي  دوستهاي تحقيق حاضر تمايل به       بر اساس يافته  
 آنها خـود بـه      با وجود اين،  . در ميان نوجوانان افزايش يافته است     

پيامدهاي نامطلوب اين ارتباطات آگاهي داشته و ضرورت نظارت         
رسـد   به نظر مـي   . اند اين روابط را يادآور شده      بر ها منطقي خانواده 

ـ  هاي فرهنگي  رغم تمام پشتوانه   عليكه   تغييـر الگـوي     ، مـذهبي  ـ
هاي فرهنگـي و     رود تا به يكي از چالش      ميها در نوجوانان     يدوست

گرچه بيش از آنچـه كـه در كـشورهاي          ا. تي بدل گردد  بعد بهداش 
 يسـادگ رنگ  زه تجدد و    يانگها هنوز     اين دوستي  ،غربي رايج است  

رتباطات، گـذار از     ا هاي جنسي، اما آفات عصر     انگيزه دارد تا ساير  
  بـر  ،هاي بحران هويت نوجوانان     و همچنين نشانه   ،سنت به مدرنيته  
 دليل توجه به كنترل روابط و       به همين . افزايد له مي ااهميت اين مس  

به مردمان سالم   جلوگيري از عوارض ناخواسته آن برنامه دسترسي        
توسط سازمان بهداشت جهاني نيز مورد توجه قـرار          2010تا سال   

هـاي جنـسي     فعاليـت دهنـد    لعات نـشان مـي    امط. ]1[ گرفته است 
هاي جنسي، داشتن شركاي جنسي متعدد،       زودرس، افزايش فعاليت  

هاي منتقله از راه تماس، الكل، سيگار و مخـدرها           ، بيماري بارداري

                                                            
1- Socialization 
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ررسي رفتارهاي  ب در. ]23 ،3 ،1[ از مشكالت دوره نوجواني هستند    
هاي روزانه شهر تهران     آموزان دختر دبيرستان   بهداشتي دانش  پرخطر

. ]24[ ده اســتشــ ذكــر %13 ميــزان تجربــه روابــط جنــسي زيــن
ديني تا حدود زيادي موجب     هاي فرهنگي و قيود اخالقي و        ويژگي

 پيامدهاي سوء پديده شدن شكارآكنترل و همچنين مانع گسترش و       
اي  به گونـه  شود، جنس در جامعه ما مي ارتباطات با دوستان غير هم   

هاي مثبت آشـكاري بـا سـاير جوامـع           تفاوت كه خوشبختانه هنوز  
با وجود اين توجه به نوجوانان و سالمت آنها و نيـز            . موجود است 

نترل رفتارهاي پرخطـر آنهـا بـه دليـل تـداوم ايـن رفتارهـا در                 ك
هاي  ز اهميت است و به همين دليل بسياري از هدف         يبزرگسالي حا 

بـر اسـاس     .سازمان جهاني بهداشت به اين امر معطوف شده است        
مهارت گفت و گـوي منطقـي        ، نوجوانان كنندگان نظرات مشاركت 

وعي امنيت و آرامش بـه      عالوه اينكه عضويت در گروه ن     ه  ب .ندارند
 را مجـاز    يدهد، كه لذت بخـش اسـت و هنجارشـكن          نوجوان مي 

افته يآموزش مدون و انسجام  كه گنجاندن    رسد به نظر مي  . نمايد مي
در ايـن زمينـه      ي آموزش يهامه و برنا  ي درس يهاب كتا يدر محتوا 

توانـد موجبـات تكامـل      مـي  ،ارتباطاتگسترش دامنه   ،  الزم باشد 
نوجوانان نيازمند تاييد دوستانشان هستند و      . دنهم ك فرا را   نوجوانان
ـ  به ويژه با فاصله گرفتن از خانواده بيـشتر         اين نياز  ايـن  . شـود يم

 تالش  ، نوجوانان  با گزارش شاتل و همكاران مبني بر اينكه        هايافته
يـا عـدم پـذيرش توسـط گـروه           كنند تا با ارزيابي پـذيرش و      مي

. ]17[  مطابقـت دارد   ابي كنند همساالن، ميزان مقبوليت خود را ارزي     
 از  يكـ يصـحبت بـا دوسـتان        نيز نشان داد كه      ]25[پژوهش كلي   

 حفظ سـالمت    يبرابوده كه بيش از نود درصد نوجوانان         ييكارها
نوجوانان، % 85ن  ي همچن .اندهاددانجام مي  يروان و كاهش افسردگ   

 به آنان كمـك     ي كه در هنگام افسردگ    ين كسان يدوستان را موثرتر  
با توجه به نتايج اين پـژوهش كـه         . ]25 [اند اند ذكر نموده  هكرديم

دهنده تاثير زياد گروه همساالن، تغيير الگوي دوستي با جنس          ننشا
هـاي دوره نوجـواني اسـت، پيـشنهاد           پـذيري   مخالف و نيز آسيب   

شود تحقيقاتي انجام شود تا فرآيند دوستي در نوجـواني و نيـز               مي
ف در دوره نوجـواني تبيـين   چگونگي روند دوستي با جنس مخـال    

شود تحقيقات عملكـردي و اتنـوگرافي         همچنين پيشنهاد مي  . گردد
گيري از    هاي نوجواني و چگونگي بهره      براي تبيين كاربردي دوستي   

ها در جهت سالمت نوجوانـان طراحـي و           هاي اين دوستي    پتانسيل
هاي پديدارشناسانه براي تبيين تجربه دوستي و         پژوهش. اجرا گردد 

  . تباط با دوستان مفيد باشدار
هاي ايـن پـژوهش مـشابه سـاير تحقيقـات كيفـي،               يافته

پذيري كمي دارد به ويژه اين پـژوهش كـه تنهـا بـر تعـداد                  تعميم
همچنين اطالعاتي  . محدودي از نوجوانان تهراني انجام گرفته است      

پيرامون نظرات اندك نوجواناني كه از مصاحبه خودداري كـرده و           
. هاي خود را بازپس گرفتند در دست نيـست       ن مصاحبه يا نوار و مت   

كارهاي متنوعي كه براي افـزايش مقبوليـت و         هبا توجه به را   گرچه  
هـا   رسـد يافتـه    پذيري مورد استفاده قرار گرفته، به نظر مـي         عينيت

  .اعتماد و اعتبار كافي داشته باشند
  

  يگيرنتيجه
ن در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد كه گروه همـساال          

 ير الگـو  ييتغ. آثار مثبت و منفي زيادي بر سالمت نوجوانان دارند        
 بـه  ير قابل جبرانيش از آنكه عواقب غ يدر نوجوانان را پ   ها   يدوست

اين امـر نيازمنـد تـالش و        . ت كرد يد شناخت و هدا   يجا گذارد با  
ـ تغ. ريزي گسترده و مبتني بـر شـواهد اسـت        برنامه  يرات تكـامل يي
ژه در  ين دوره به و   ي ا يها ليپتانس  دوستان و  ليبد ي، نقش ب  ينوجوان

ـ  پ ي آموزشـ  يهـا  تواند در برنامه   يحلقه دوستان م    يرنده بـرا  يشگي
ـ نوجوانان مـورد توجـه قـرار گ        همچنـين شايـسته اسـت تـا      . ردي

 مربوط به امور نوجوانان ماننـد آمـوزش و پـرورش و          يها سازمان
مهارت "  كنند كه  ي طراح ي آموزش يها  برنامه ، جوانان يسازمان مل 

 يهـا  ، مهارت )مثال سيگار و الكل   ( به پيشنهادات ناسالم     "نه گفتن 
 كـه  ي سالم و بدون مـشكالت رايجـ   يها ي و ترويج دوست   يارتباط

 بدون سـيگار و الكـل، روابـط         يها يمثال دوست (اند   نوجوانان گفته 
 نيـز  و) جـنس  غيـر هـم    جـنس و   سالم و كنترل شده با دوستان هم      

   .اموزنديوانان برا به نوج يبهداشت جنس
  

  تشكر و قدرداني
ـ نوجوانان عز مانه  ي صم يها يهمكار له از ين وس يبد  در زي

ـ توفسالمت و   . گردد ي م ين پژوهش قدردان  يا از آنـان را    همـه   ق  ي
  .ميهانخواخداوند متعال 
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