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های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف آسیب
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 چکیده

های درون فردی و بین فردی نوجوانان دختر در روابط با جنس مخاال  ف از مطالعه حاضر بررسی کیفی آسیبهد     

ی دختران نوجوانی است که باا جانس بود. هدف از این مطالعه درک عمیق تجربه 4831شهر دستگرد برخوار در سال 

قیق، کیفی و از نوع پدیدار شناسی بود که از طریاق مخال  بودند یا کسانی که تجربه این روابط را قبلاً داشتند. روش تح

نفر از مشارکت کنندگان که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بود، انجام گرفت.  41مصاحبه ی عمیق در نهایت با 

ر ماه با جانس مخاال  د 6ای شهر دستگرد برخوار که حداقل ساله 41-43افراد مورد مطالعه در این پژوهش را دختران 

ارتباط بودند، تشكیل می داد. اطلاعات به روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 

ای قرار ها بدست آمد که تمامی مفاهیم با توجه با ماهیت آنان در طبقه بندی جداگانهعبارت معنادار در مورد آسیب 433

ها شامل پنج شاخه اصلی تحصایلی، روانشاناختی، های انجام شده در زمینه آسیببهها بر اساس مصاحبندیگرفتند. طبقه

ها  درون فردی و باین فاردی دساته بنادی شاد. در خانوادگی، جسمانی، اجتماعی و در نهایت به دو گروه اصلی آسیب

مخال  در دختاران  تم  بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که آسیب ها ی ارتباط با جنس 81مجموع برای آسیب ها 
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 مقدمه
ردن ارتباط یکی از ابعاد وجودی انسان، بعد اجتماعی است و در زندگی اجتماعی، برقرار ک     

ای برخوردار است. برقراری ارتباط اجتماعی در هر دوره تحولی، به رشد انسان از اهمیت ویژه

کمک می کند و بر اساس پژوهش ها، در دوره نوجوانی ارتباط با افراد غیر همجنس امری 

( و در برخی 5112، 1ناپذیر به نظر می رسد)ون دبونگارت، ریتز،ساندفورت و دکوویکاجتناب

(. 5151، 5موارد از ضروریات اجتماعی است)لانگ، گاردنی، مک کان، اسویتینگ، ترنمر و مور

(. یکی از 5112، 3شود )عابدی، هویدا فر، و عابدیاین نوع ارتباط از دوران نوجوانی آغاز می

مراحل بسیار مهم و در عین حال تاثیرگذار دوران رشد، بلوغ و نوجوانی است. دورانی که 

د با اثرپذیری بسیار از روند گذر مراحل قبلی و نوع برخورد والدین و جامعه، جایگاه توانمی

؛ گارسیا کاریون، ویلارجو 5113، 4فرد را در جامعه به عنوان فردی بزرگسال تعیین کند)باسکین

های همسالان به جنس مندی(. همزمان با شروع بلوغ، علاقه2،5112کاربالیدو و ویلاردون گالیگو

( و از درون این روابط آمیخته، اغلب 5112، 6ف بارز و آشکارتر )وس، باسکین، و لاسترمخال

( نیز 1291، 2(؛ از دیدگاه فروم )فروم5112یابد)باجغلی و همکاران، روابط عاشقانه گسترش می

یکی از راه های ارتباطی  عشق است و او بر این باور است که عشق تنها راهی است که فرد 

از راه آن با دنیا اتحاد و متحد شود و با این حال به فردیت و یکپارچگی برسد می تواند 

لذا بر اساس نظریه های رشد و تحول، این روابط  (. 5114و همکاران،  9)رضایی نسب

، 2دهد )کونولی، فارمن، و کونارسکیعاشقانه بخشی از سیر تکاملی نوجوانان را  تشکیل می

یل به برقراری روابط عاشقانه اغلب به چندعلتی دانستن آن (. مشخص نمودن علت تما5111

منتج می شود. در واقع نوجوانان با انگیزه های مختلف به رابطه با غیر هم جنس روی 

ای به قصد کنجکاوی و آورند؛ برخی با هدف انتخاب فردی مناسب برای ازدواج، عدهمی

                                                           
1 . van de Bongardt, Reitz, Sandfort and Deković, 
2 . Long, Gardani, McCann, Sweeting, Tranmer,  and Moore 
3 . Abedi, Hoveidafar & Yusefi 
4 . Baskin 
5 . García-Carrión, Villarejo-Carballido and Villardón-Gallego 
6 . Wes,Baskin & Lasater 
7 . From 
8 . Rezaei nasab 
9  .Connolly, Furman & Konarski 
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تواند صرفا یک رابطه عاطفی و یا های موقت که میشناخت دیگری، بعضی با هدف دوستی

های زیادی توسط همراه با برآورده کردن نیازهای جنسی باشد. در این مسیر، فراز و نشیب

شود و گاه انتخابی اشتباه و نامناسب صورت می گیرد که زندگی آینده  نوجوان تحمل می

( و یا با انتخاب 5151، 5؛ سرابزو و تیرفنه5116، 1دهد)حامدینوجوان را تحت تاثیر قرار می

های بین دو جنس در صحیح، مسیری برای کامیابی فراهم می کند. از سوی دیگر تعامل

های انتخاب همسر و باورهای ارتباطی گیری ملاکهای مختلف اجتماعی زمینه شکلموقعیت

در  کند. تجربه رابطه قبل از ازدواج شاید بتواند به فردنسبت به غیر هم جنس را فراهم می

انتخاب همسر مناسب و برقراری رابطه صحیح با او کمک کند، به شرط این که این تجارب 

توان تجارب افراد در این مرحله را به عنوان موفق و همراه با بازاندیشی باشد؛ طوری که می

 فرصت تمرین مهارت زندگی مشترک تلقی کرد. 

های متفاوتی جامعه کنونی ایران با واکنش ارتباط و مراوده دختران و پسران با یکدیگر در     

اند که هرگونه ارتباط این دو جنس خطر ساز بوده و زمینه رو به رو است. برخی بر این عقیده

ساز مشکلات فراوانی است و به عکس گروه دیگر معتقدند که محدودیت وایجاد مانع میان این 

ن باور هستند که میانه روی و داشتن ای نیز بر ایدو ایجاد مشکلات بزرگتری می کند و عده

؛ بیسواز، کریم و 5111، 3روابط کنترل شده و تحت نظارت، روش درستی است )جوان

( در پژوهش خود گزارش نمودند که آشنایی با 5112(. کالینز، ولش و فارمن)4،5151رشید

به توسعه تواند تجربه مثبتی برای نوجوانان، و بالا بردن عزت نفس، کمک جنس مخالف می

های ارتباطی و مدیریت تعارض شود، اما این تجربه آشنایی سلامتی همه نوجوانان را مهارت

؛ شاکیا، دارمستات، بارکر، ویکز و 5113، 2کنند )ویلدسمیث، باری، مانلوو، و واگنحمایت نمی

ی (. تحقیقات داخلی مانند پژوهش نوروزی سریرود ، حسینی زاده و بیان5151، 6کریستاکیس

شناسی روابط دختر و پسر مواردی مانند عدم تمرکز حواس، بی ( نشان داد که در آسیب5114)
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توجهی در کلاس درس، غیبت سر کلاس، افت تحصیلی، بی خوابی، کاهش اشتها، نشخوار 

های فکری، کاهش انگیزه، افکار خودکشی، بی اعتنایی به خانواده، باور غلط در مورد توانمندی

نقش وجود دارد. با بررسی های عمیق متخصصان به این  ه اعتیاد و سردرگمیخود، گرایش ب

سالگی بالاترین  54تا  16زا دختران و زنان جوان در سنین نتیجه رسیدند که در شرایط آسیب

(. همچنین نتایج پژوهش های خارج 5112، 1اند )نونان، و چارلزمیزان خشونت را تجربه نموده

از پیامدهای نامطلوب این روابط اشاره دارند. از جمله ارتباط معنی داری  از ایران نیز به برخی

بین خشونت فیزیکی دوستیابی و مقاربت جنسی، افسردگی، رفتارهای خودکشی، مشکلات 

، 5مصرف مواد و رفتارهای پر خطر جنسی در برخی پژوهش ها گزارش شده است )گونزالز

(. قرارهای عاشقانه 5112، 3وا، تسلر و همکاران؛ کولتو ، کازما، یانگ، مورئو، پاول5111

تواند منجر به رابطه جنسی شود و نوجوانان احتمالا اولین رابطه جنسی را در یک رابطه می

تواند برای پدر و مادر و پزشکانی عاشقانه تجربه می کنند، تجربه ای برای یک نوجوان که می

؛ کاوا، 5111سیار اضطراب برانگیز باشد)کولینز، کنند و مردم عموم، بکه با نوجوانان کار می

 (. 5151، 4توماس، بلگا و کاراکوسا

(. 5112، 2چنین تجربیاتی همچنین با نشانه های افسردگی ارتباط زیادی دارد )استینبرگ     

این در حالی است که دختران زودتر از پسران به رابطه با جنس مخالف علاقه نشان می دهند و 

ا جنس مخالف درنزد آنان بیشتر از پسران است و احتمالا دختران زودتر از پسران با با دوستی ب

گذر مواجه می شوند و ممکن است با دشواری های بیشتری در زمینه تغییر دوستی ها یا 

( در کشور ایران نیز مسئله روابط 5111، 6شرکای عشقی مواجه شوند )میرزایی، و برغمدی

ازدواج به عنوان یکی از مسائل مبتلا به و در عین حال چالش برانگیز دختران  و پسران قبل از 

باشد. پژوهش های انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد که عده ی زیادی از می

ساله( با یک یا چند نفر از اعضا جنس  14-19درصد در گروه سنی  61تا  51نوجوانان )بین 
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ایت خانواده ارتباط عاطفی و گاه ارتباط بیشتر از مخالف، اغلب به طور پنهانی و بدون رض

 (. 5113، 1و فراهانی اطفی برقرار می کنند )خلج آبادی،روابط ع

با توجه به تحقیقات انجام شده، این پژوهش در صدد بوده تا با استفاده از روش کیفی،      

کرده و آن را  های درون فردی و بین فردی روابط دختران با جنس مخالف را شناساییآسیب

  به صورت علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 

 روش 

 -روش انجام این پژوهش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی مبتنی بر الگوی استیویک      

کن بود. در پدیدار شناسی هدف اصلی، ساده سازی تجربیات شخصی افراد در رابطه با  -کلایزی

است. استراتژی مورد استفاده در این پژوهش پدیدار شناسی یک پدیده و توصیف جوهره کلی آن 

به صورت  عمیق با دخترانی بود که در رابطه با جنس مخالف بودند یا کسانی که تجربه این روابط 

را قبلا داشتند و ابزار پژوهش مصاحبه رو در رو بود. سپس صحبت ها به صورت عامیانه یادداشت 

فتگوی نهایی شرکت کنندگان تشویق می شدند که همه تجربه ی برداری شد و در نهایت قبل از گ

خود را بیان کنند. این روش با توجه به موضوع پژوهش که نیاز به تجربه ی دختران با جنس 

ساله شهر دستگرد  12تا  12مخالف بود،انتخاب شد. جامعه پژوهش حاضر، شامل دختران نوجوان 

مراجعه کردند و با جنس مخالف در ارتباط هستند و یا به دفتر مشاوره  1322برخوارکه  در سال 

قبلا بودند. نمونه ها با توجه به حداکثر تنوع در داده ها انتخاب شدند و تا زمانی که اشباع اطلاعاتی 

نفر به  11حاصل شد. بنابراین حجم نمونه بر اساس مصاحبه و تکرار پاسخ ها تعیین شد و تعداد 

ر دسترس منوط به هدف)شرکت کنندگان می بایست دخترانی بوده عنوان گروه نمونه به روش د

ماه از ارتباط آنها گذشته و مصاحبه با اولین مشارکت کننده آغاز و تا رسیدن به حد  6باشند که 

نفر به اتمام رسید( انتخاب شدند. در این پژوهش از شرکت کنندگان  11اشباع اطلاعات، یعنی با 

 ر پاسخ دهند:خواسته شد تا به سؤالات زی

به زمانی فکر کنید که با جنس مخالف در ارتباط بودید لطفا تجربه خود را در این ارتباط -1 

 توصیف کنید؟

                                                           
1 . khalajabadi & Farahani 
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 چه شرایط و رفتارهایی در این ارتباط برای شما تجربه ای خوشایند بود؟-5

 چه شرایط و رفتارهایی در این ارتباط برای شما تجربه ای ناخوشایند بود؟ -3

 جربه چه پیامدی شخصی در حوزه های مختلف سلامتی جسمی، روحی برای شما داشت؟این ت-4

این تجربه چه پیامد هایی در حوزه موفقیت های تحصیلی و شغلی یا رشد فردی برای شما -2

 داشته است؟

این تجربه چه پیامدی در روابط شما با دیگران مثل خانواده ،دوستان و همکاران شما داشته -6

 داشت؟یا خواهد 

 از این تجربه چه چیزی آموختید؟-2

 چگونه این تجربه میتواند بر روی رابطه شما با همسرتان در حال حاضر یا در آینده اثر بگذارد؟-9

 آیا موارد خاصی در این تجربه داشته اید که اگر برگردید دوست دارید به گونه دیگری باشد؟-2

د تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به صورت ها موردر پایان مصاحبه ها، تمامی پاسخ     

نظامند در مقوله ها و طبقه بندی های جداگانه قرار داده شد. به طور کلی خلاصه این پژوهش 

 شامل موارد زیر است:

کن می باشد مراحل ذیل -کلایزی-با توجه به روش تحقیق که مبتنی بر الگوی استیویک     

 گرفته است. جهت تحزیه و تحلیل داده ها صورت

 مرحله اول

در این مرحله محقق به منظور درک و هم احساس شدن با شرکت کنندگان کلیه توصیف      

ها و تجارب بیان شده از طرف آنها را چندین بار بادقت و تامل مطالعه نموده تا مطالب و 

 عبارت های مهم را استخراج نماید.

 مرحله دوم

اج جملات مهم می باشد؛ محقق سعی در استخراج واژه ها در مرحله دوم که مرحله استخر     

و جملات مرتبط با پدیده مورد نظر از متن مصاحبه نموده و بر اساس اطلاعات جمع آوری 

 گردند.شده و مفاهیم اضافی حذف می
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 مرحله سوم

را مفهومی خاص و  ش نموده است تا هر کدام از جملاتدر این قسمت محقق تلا     

 شد.تخصصی ببخ

 مرحله چهارم

 شوند.در این مرحله مفاهیم استخراج شده در دسته های جداگانه قرار داده  می     

 مرحله پنجم

در این مرحله مفاهیم بدست آمده در طبقه بندی جداگانه و با مفاهیم تخصصی تطبیق داده      

 می شوند.

 مرحله ششم

درون فردی و بین فردی و همچنین به  در این مرحله محقق نتایج پژوهش را به دو گروه     

 های مختلف تقسیم می نماید.زیر گروه

 مرحله هفتم

در انتها مرحله هفتم تجزیه و تحلیل کلایزی انجام گرفته و با مراجعه به شرکت کنندگان به      

بازخوانی و مرور مفاهیم و تم های عمده ثبت شده پرداخته تا از هماهنگ بودن این مفاهیم با 

 رات بیان شده اطمینان حاصل و وثوق اطلاعات تضمین گردد.نظ

 هایافته
 دهد.ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان )سن( را نشان می 1جدول شماره 

 خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش 1جدول 

 شغل وضعیت تاهل سن جنسیت کد

 دانش آموز مجرد 12 مونث 1

 زدانش آمو مجرد 19 مونث 5

 دانش آموز مجرد 19 مونث 3

 دانش آموز مجرد 19 مونث 4

 دانش آموز مجرد 12 مونث 2

 دانش آموز مجرد 19 مونث 6
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 دانش آموز مجرد 12 مونث 2

 دانش آموز مجرد 12 مونث 9

 دانش آموز مجرد 12 مونث 2

 دانش آموز مجرد 12 مونث 11

نث و دانش آموز بوده که میانگین سن آنها  تمامی شرکت کنندگان مو 1با توجه به جدول      

اند. پس از سال بوده است و همگی مجرد بوده 19و بیشترین فراوانی مربوط به سن  1276

بررسی در این مرحله مفاهیم استخراج شده در دسته های جداگانه و سازماندهی یافته قرار داده 

 دامه جدول پیشین می باشد.آورده شده است و این جدول ا 3و  5شده است که در جدول 

 مفاهیم استخراج شده از آسیب های ارتباط با جنس مخالف 2جدول 

 تعداد تکرار مفهوم کدها مفاهیم طبقه بندی شده )تم ها( ردیف

 51 51-1 تخریب تصویر جنس مخالف 1

 12 32-51 افت تحصیلی 5

 12 29-41 اضطراب 3

 16 24-22 نشخوار فکری 4

 14 99-22 ادهدرگیری با خانو 2

 11 22-92 احساس گناه 6

 11 111-111 فاصله گیری با خانواده 2

 11 151-111 ناامیدی 9

 11 131-151 غمگینی 2

 9 139-131 وابستگی 11

 9 146-132 افسردگی 11

 9 124-142 تحریک پذیری 15

 2 122-122 کاهش عزت نفس 13

 2 164-161 بی اعتمادی خانواده 14

 2 162-162 ر رفتن زمانحسرت هد 12

 4 123-121 محدود شدن توسط خانواده 16
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ی ارتباط با جنس مخالف بدست تم اصلی برای آسیب ها 31تعداد  5با توجه به جدول      

 آورده شده است. 4آمده است. در ادامه مفاهیم بدست آمده در طبقه بندی جداگانه در جدول 

 ها ارتباط با جنس مخالفمفاهیم بدست آمده از آسیب 4جدول 

 4 122-124 ترس از آینده 12

 3 191-129 کاهش سلامت جسمانی 19

 3 193-191 کاهش ارتباطات اجتماعی 12

 5 192-194 افکار خودکشی 51

 5 192-196 ترس از خانواده 51

 5 192-199 پشیمانی 55

 5 121-121 بی میلی به ارتباط 53

 5 123-125 خاطرات منفی ماندگار 54

 1 124 بی نظمی در خواب 52

 1 122 بی اشتهایی 56

 1 126 کاهش سلامت جسمی اعضای خانواده 52

 1 122 کاهش تمرکز 59

 1 129 بی برنامگی برای آینده 52

 1 122 خشمگین شدن 31

 تعداد آسیب بین فردی تعداد آسیب درون فردی ردیف

، اضطراب، نشخوار فکری، تخریب تصویر جنس مخالف 

احساس گناه، ناامیدی، افسردگی، ترس از آینده، کاهش 

عزت نفس، غمگینی، وابستگی، تحریک پذیری، بی میلی 

حسرت هدر رفتن  ارتباط، پشیمانی، افکار خودکشی، به

زمان،ترس از خانواده، کاهش تمرکز، بی برنامگی برای 

آینده، خشمگین شدن، خاطرات منفی ماندگار، افت 

جسمی، بی نظمی در خواب،  تحصیلی،  کاهش سلامت

 بی اشتهایی

درگیری با خانواده، فاصله گیری با  54

خانواده، بی اعتمادی خانواده، محدود 

شدن توسط خانواده، کاهش ارتباطات 

اجتماعی، کاهش سلامت جسمی 

 اعضای خانواده

 

6 
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در ادامه محقق نتایج پژوهش را به دو گروه درون فردی و بین فردی و همچنین به زیر      

 آورده شده است.  6گروه تقسیم نموده است که به صورت جامع در جدول 

 هایارتباط با جنس مخالفنتایج پژوهش آسیب 6جدول 

 

 
ان قرار گرفت تا در در انتها تمامی الگوهای بدست آمده مجدداً در اختیار شرکت کنندگ     

صورت وجود مغایرت نظر آنها و تم های بدست آمده تغییرات لازم انجام گردد و نتیجه نهایی 

 بدست آید.
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  گیری بحث و نتیجه

نتایج این پژوهش از طریق روش کیفی کلایزی نشان داد که  روابط دختران با جنس      

ست در طولانی مدت و گاه تا پایان مخالف خود دارای آسیب های متعددی است که ممکن ا

عمر در زندگی این دختران نوجوان اثر منفی باقی بگذارد. در تبیین این پدیده می توان گفت 

زمانی که این دختران در بدو ورود به رابطه هستند تا حدودی آسیب های احتمالی را درک و 

قبیل متمایز دانستن خود از یا پیش بینی می کنند، ولی به خاطر وجود باورهای غیرمنطقی از 

دیگران و یا اینکه دوست پسر خود را بیش حد معمول ارشمند سازی می کنند، کماکان وارد 

کاری در پایان این سبک از روابط شده و آن را حفظ می کنند. به سخن دیگر، نوعی اهمال

مشخص  آسیب 31دادن به رابطه از خود نشان می دهند. با توجه به نتایج این پژوهش، 

تواند بروز کند روانشناختی درون فردی و بین فردی در هنگام داشتن رابطه با جنس مخالف می

)تخریب تصویر جنس مخالف ، اضطراب، نشخوار فکری، احساس گناه، ناامیدی،افسردگی، 

ترس از آینده، کاهش عزت نفس، غمگینی، وابستگی، تحریک پذیری، بی میلی به ارتباط، 

خودکشی،  حسرت هدر رفتن زمان،ترس از خانواده، کاهش تمرکز، بی  پشیمانی، افکار

برنامگی برای آینده، خشمگین شدن، خاطرات منفی ماندگار، افت تحصیلی،  کاهش سلامت 

جسمی، بی نظمی در خواب، بی اشتهایی، درگیری با خانواده، فاصله گیری با خانواده، بی 

، کاهش ارتباطات اجتماعی، کاهش سلامت اعتمادی خانواده، محدود شدن توسط خانواده

جسمی اعضای خانواده(. مهمترین و اصلی ترین این آسیب ها، به ابعاد  روانشناختی و روانی 

این نوجوانان باز می گردد و میزان کمتری از آسیب ها به روابط و یا امور تحصیلی تعلق می 

(، )لانگ، گاردنی، 5112) 1کهارتگیرد. نتایج بدست آمده با گزارشات تحقیق لانگ، برت و لا

( و نوروزی، حسینی زاده و بیاتی 5111(، گانزالس )5151مک کان، اسویتینگ، ترنمر و مور، 

( همخوانی دارد. آسیب های وارده به دختران نوجوانان در بسیاری از مواقع ناشی از 5114)

، کانتوس، چن، چاراک ناآگاهی آنها به سبک های سالم ارتباطی و اجتماعی می شود)انتیوروس

( و بر اساس گفته های دختران شرکت کننده در این پژوهش، در صورت 5151، 5و اولیری

                                                           
1 . Long, Barrett and Lockhart 
2 . Ontiveros, Cantos, Chen, Charak, and O'Leary 
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داشتن آگاهی قبلی این احتمال وجود داشت که به سمت این رابطه کشیده نشده و یا به 

تر رابطه را مدیریت می کردند و در طول رابطه یا پس از اتمام آن، آسیب کمتری صورت سالم

را تجربه می کردند. نهایتاً می توان نتیجه گرفت که اگرچه پژوهش های خارجی نشان داده اند 

کرنک، اووربیک، و -که این گونه روابط برای تحول روانشناختی سالم ضروری هستند )سیفج

(، اما دختران نوجوان علاوه بر آسیب های بین فردی، بیشترین تاوان را در 5111، 1ورمالست

و به بهای گزاف کاهش سطح سلامت روان خود می پردازند)میر، اریکسون و مک درون خود 

(. در پژوهشی که توسط میر و 3،5112؛ وسکه، کریگر، لفکوویتز و سنیک5116، 5لاگلین

نوجوان دختر شرکت داشته اند. نتایج این پژوهش که  1441( انجام شده است5116همکاران)

ن صورت گرفته، نشان داده است که دختران نوجوانی که بر روی نمونه ای گسترده از نوجوانا

با پسران همسن خود رابطه عاطفی داشته اند، در مقایسه با دختران نوجوانی که رابطه جنسی با 

نوجوانان پسر همسن خود یا پسران دارای سن بالاتر داشته اند سطح افسردگی کمتری را 

ند که داشتن ارتباط با افراد غیرهمجنس، تجربه نموده اند. این پژوهشگران اظهار می دار

مخصوصا ارتباط جنسی با افراد دارای سنین بالاتر از نوجوانی، باعث کاهش سلامت روان در 

دختران نوجوان می شود، اگرچه نیاز است تا مطالعات بیشتری انجام شود تا مکانیسم این 

 کاهش در سلامت روان مشخص شود.

از آن است که با افزایش حمایت والدین و مسئولین مدارس و نتیجه پژوهش حاضر حاکی      

دریافت آموزش های کاربردی واقع بینانه وعلمی و با اگاه کردن نوجوانان بخصوص دختران با 

توان بسیاری از آسیب های آسیب ها و اصلاح باورهای غیرمنطقی در اینگونه ارتباطات، می

تر آن سوق داد و در را به سمت شکل سالم تجربه شده توسط دختران را کاسته و روابط

صورت نیاز موقعیت هایی فرضی )که احتمال وقوع آنها زیاد است( به صورت فرضی بازسازی 

شود تا دختران نوجوان بتوانند با داشتن الگوی ذهنی و یا برنامه ای از قبل، مسائل و تنش های 

 احتمالی را بهتر مدیریت کنند.
  
 

                                                           
1 . Seiffge – Krenke, Overbeek, & Vermulst 
2 . Meier, Erickson and McLaughlin 
3 .Wesche, Kreager, Lefkowitz and Siennick 
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