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 یگزارسپاس
به سرانجام رسیدن این تحقیق حاصل تالش و کوشش افراد بسیاری در این مسیر 

های آنان قدردانی کنیم. بینیم که از زحمات و تالشاست. بنابراین بر خود الزم میبوده 

س مارسدن، استاد انسانشناسی اجتماعی نوپروفسور مگاز همکاری و پیشنهادات ارزشمند 

ک ارشد آکادمیک انستیتوت مطالعات استراتژیدانشگاه ساسکس انگلستان، به عنوان مشاور 

اد رامیار و علی احمد کاوه، به عنوان مرورگران گزارش، تشکر و ، آقایان سیدجوافغانستان

 شود.  قدردانی می

دریغ آقای داکتر داوود مرادیان، های بیدانیم از حمایتهمچنین بر خود الزم می

 هادیمحمدآقای رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، همکاری ارزشمند 

 توت مطالعات استراتژیک افغانستان ووی در انستیکننده همکاران ساحایوبی، هماهنگ

که با وجود موانع و مشکالت در شهرهای افغانستان به بهترین  مانپرسشگران ساحوی

اظهار سپاس و امتنان نماییم.  ،اندهای این تحقیق ما را یاری کردهآوری دادهشکل در جمع

 ه آنان است. های صادقانمدیون زحمات و تالش پژوهش یقیناً نتایج این

 

  صدیقه بختیاری و رسول صادقی

                                                                                                                                          

                   2231حمل21
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 گزارشخالصه 
 زمینه

تغییرات مهم و متعدد هویتی و نقشی جوانان در چهار  دربرگیرندةگذار به بزرگسالی 

گذار متفاوت اما بهم مرتبط جنسی، تحصیلی، شغلی و ازدواجی است. در این میان، گذار 

جنسـی برای جوانان مجرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار اسـت. گذار جنسـی، بسـیار     

 تأثیرت و رفتارهای جنسی تحتمتأثر از فرهنگ و سـاختار اجتماعی اسـت. نمام جنسـی   

محدودیت معاشرت و روابط با  باوجود شود.تغییرات ساختاری و فرهنگی، دچار تغییر می

انهرس تحوالت، ازدواج و بلوغ نیب فاصـله  شیافزا متعددی نمیر لیدال بهجنس مخالف، 

جنسـی شـاهد افزایش رفتارها و روابط   _و تحول فرهنگ جنسـیتی  ارتباطات جهانی ویا

جنسی قبل از ازدواج در کشورهای اسالمی هستیم. از اینرو، با توجه به تغییرات اجتماعی 

سد رگذشته به نمر می افغانستان در دو دهة ای در جامعةو سیاسی و ارتباطات فرامنطقه

وجود اینکه، روابط با جنس مخالف  و رفتارهای جنسـی تغییر کرده است. با ها که نگرش

تقابل با هنجارهای سـنتی، مذهبی و فرهنگی جامعه افغانسـتان است،   قبل از ازدواج، در 

ــال ــواهد در س ــیوع این گونه روابط به ویژه اما ش ــهری های اخیر دالّ بر ش در مناطق ش

این در حالی است که هیچ تحقیق جامعی وجود ندارد که شیوع الگوها و  افغانستان است.

شود که در این راستا، این پرسش مطرح میرفتارهای جنسی قبل از ازدواج را ارائه کند. 

شت و ها و الگوهای گذار جنسـی جوانان در افغانستان دا توان از نگرشچه تصـویری می 

  چه عواملی بر آن مرتبط است؟

ــش بنابراین، هدف از گزارش پیش ــب به پرس ــتفاده از  رو پاس مذکور در چارچوب اس

ــت. در ویکرد روش تحقیق ترکیبی یعنی ترکیـب رویکردها ر ی کیفی و کمّی تحقیق اسـ

ی از روش تحقیق کیفواقع این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با استفاده 

ــاحبة ــاختاریافته با  عمیقِ و تکنیک مصـ ــی و  12نیمه سـ نفر، معنا و مفهوم گذار جنسـ

 ساختهسـپس با اسـتفاده از پرسشنامه محقق  آن در میان جوانان کندوکاو شـد.   الگوهای
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ــاس نتـایج کیفی پژوهش و مرور مطـالعات( به اجرای پیمایش نمونه   ای در میان )بر اسـ

شهر بزرگ و کوچک افغانستان پرداختیم. برخی  11ساله در 11-33مجرد  جوان 1311

 های کلیدی این پژوهش در زیر ارائه شده است.  از نتایج و یافته

 های کلیدی  یافته
ها و رفتارهای جنسـی جوانان مجرد شهری  های کلیدی پژوهش نگرشنتایج و یافته

واجهه با آن، های مشــامل گذار جنســی، اشــکال و شــیوه  ؛در افغانســتان در چهار محور

 شود. ارائه می گذاریبرای سیاست یو پیشنهادات آموزش جنسی سالمت جنسی،

 های مواجهه با آنگذار جنسی و شیوه -الف 

ــیاری از دختران  ــرکتبسـ کننده در مطالعه کیفی این پژوهش، در فرایند بلوغ و شـ

اند. آنها بیشـتر از پسـران با ترس،   های دشـواری را گذرانده تغییرات جسـمانی خود دوره 

اند. نوجوانان و رو شدهدادن است، روبهشان در حال رختعجب و عدم آگاهی از آنچه برای

ها از کنترل و اند. این واکنشنی نداشتها گذار جنسـی واکنش یکسـا  جوانان در مواجهه ب

 جنسی قبل از ازدواج در نوسان بوده است.  رابطةداری جنسی تا خویشتن

 داری جنسی کنترل و خویشتن
و نیاز ( غریزه درصد 33های بخش کمی مطالعه نشـان داد که یک سـوم افراد )  یافته

به تفکیک جنسیتی در نمر کنند. اگر این میزان را کنترل و سرکوب می خود را جنسـی 

ــتن ــی در زنان جوان )بگیریم، کنترل و خویش ــید( دو برابر  31داری در غریزه جنس فص

 .( استدرصد 22مردان جوان )

 خودارضایی جنسی

 اند. تجربةخودارضـایی جنسـی داشته   ، تجربةهای تحقیقنمونه از درصـد  12حدود 

 بوده است.  درصد 28و برای زنان  درصد 41خودارضایی جنسی برای مردان 

 استفاده از محتواهای جنسی
ها، )عکساند که از محتواهای جنســی گویان اعالم کردهکل پاســب درصــد 14حدود 

ــایتها و وبفیلم ــتفاده های مرتبط با پورنوگرافی( س برای رفع نیازهای جنســی خود اس
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( درصد 32( بیش از زنان )درصد 41کنند. اسـتفاده از محتواهای جنسـی در مردان )  می

زنان از محتواهای جنســی اغلب  درصـد  1مردان و  درصـد  2گزارش شـده اسـت. حدود   

کنند. اوقات یا همیشه استفاده می  

ــی دو رویکرد کلی در  ــرکتنگرش به محتواهای جنسـ دارد؛ کنندگان وجود بین شـ

ای حس و ارض شیرفع نیاز جنسی، کارکرد آموز . همچنینپذیرش این محتواها و ردّ آنها

ــت. عالوه بر  کنجکاوی از جمله دالیل روی ــی بوده اس آوردن جوانان به محتواهای جنس

های انان به محتواهای جنسی در دو حوزة آسیبآوردن جوهای رویاین، پیامدها و آسیب

 و فسردگی، درگیری ذهنی و عدم تمرکزفردی )تقلید، سرخوردگی، نارضایتی جنسی و ا

و پرهیز از  )تجاوز، خشونت و آزارهای خیابانیهای جنسـی(  و اجتماعی  اعتیاد به محتوا

 ازدواج( از نتایج مطالعه کیفی پژوهش استخراج شد. 

 جنسی با جنس مخالف رابطة
رار گرفته اســت. در با جنس مخالف در دو شــکل مورد بررســی ق معاشــرت و ارتباط

( بررسی شده است. دختردوستو پسر دوستدوستی با جنس مخالف ) شـکل اول، رابطة 

در شــکل دوم، تماس و نزدیکی جنســی در ســطوح مقدماتی )بوســیدن و بغل کردن( و 

 پیشرفته )تماس جنسی( بررسی شده است. 

 دوستی با جنس مخالف   رابطة
 پسردوستدوستی در این تحقیق به معنای روابط عاطفی و دوستی در اشکال  رابطة

گرش، تمایل و رفتار مورد بررسی قرار گرفته است. اسـت که در سه بععد ن  دختردوسـت و 

 نتایج آن در زیر ارائه شده است. 

 دوستی با جنس مخالف   نگرش به رابطة

معتقدند  ،هم در میان مردان و هم زنان کنندگان از مشــارکت درصــد 41نزدیک به 

افغانستان به راحتی ممکن  میان دختران و پسران در جامعة دوستی رابطةدر حال حاضر 

  است.

 گویه به ساخت شاخص نگرش به دوستی با جنس مخالف پرداختیم. 11با استفاده از 
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ــی نگرشِ درصــد 33 که نتایج در این زمینه نشــان داد  رابطةمثبتی به  افراد مورد بررس

 33اند. حدود نگرش منفی داشته درصد 21اند، در مقابل، دوستی با جنس مخالف داشته

اند. هرچند نگرش مثبت در میان مردان بیشتر نیز در وضعیت بینابین قرار داشته درصـد 

دوستی با جنس مخالف  جنسـیتی معناداری در نگرش به رابطة از زنان اسـت، اما تفاوت  

 .نداشتوجود 

 ها در طیفانگیزه همه افراد در برگزیدن روابط دوســتی یکســان نیســت. این انگیزه 

ــیعی قرار می ــیتی نیز با هم متفاوتند.وسـ راد اف پنجمحدود یک گیرند و به لحاظ جنسـ

شــوند. انگیزه وارد روابط دوســتی می «برای نیاز به دوســت داشــتن»اند که اشــاره کرده

ــت. مردان و زنان تقریباً بوده« ازدواج»مهمتر بعدی،  به طور برابر به ازدواج به عنوان  اس

به عنوان هدف روابط  «فرار از تنهایی»اند. ره کردههدف ورود افراد به روابط دوسـتی اشا 

کنجکاوی و تالش برای شــناخت » یژه توســط زنان نیز مطرح شــده اســت.دوســتی به و

 «کسب تجربه»های افراد در ایجاد روابط دوستی است. نیز یکی از انگیزه «جنس مخالف

. زنان بیشتر از مردان های دوستی دارندهایی اسـت که افراد در رابطه یکی دیگر از انگیزه

به عنوان هدف روابط  «و خوشگذرانیسرگرمی »اند. برخی هم به این انگیزه را ذکر کرده

 اند. دوستی دو جنس اشاره کرده

 دوستی با جنس مخالف   رابطةتمایل به 

دوستی با جنس مخالف  رابطةگویه به ساخت شاخص میزان تمایل به  11بر اسـاس  

 درصـــد 31 عدم تمایل یا تمایل کم، ،هانمونه درصـــد 33 دادپرداختیم. نتایج نشـــان 

. انددوستی با جنس مخالف داشته رابطةتمایل زیادی به برقراری  درصـد  33تاحدودی و 

ــت. میزان تمایل زیاد به   ــیار متفاوت و عکس هم بوده اس میزان تمایل مردان و زنان بس

 23و تقریباً دو برابر زنان ) درصد 34 برای مردان دوستی با جنس مخالف رابطةبرقراری 

دوستی با جنس  رابطةلحاظ نگرش به ( بوده است. از اینرو، هرچند زنان و مردان بهدرصد

ــتند، اما به لحاظ تمایل به این نوع از ارتباطات، تفاوت مخالف تفاوت معناداری باهم نداش
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 بین دو جنس وجود دارد. معنادار و قابل توجهی 

 دوستی با جنس مخالف   رفتارهای معاشرت و رابطة

، حدود شــهری نفر جوان مجرد 1311بر اســاس نتایج بخش کمی پژوهش در میان 

ردان م)برای  انددوستی با جنس مخالف را داشته رابطة ربةتج ،نیمی از افراد مورد بررسی

از پاسخگویان  درصد 3883از میان افراد مورد بررسی، (. درصـد  33و در زنان  درصـد  18

دوســتی با جنس مخالف  رابطةنفر( در زمان بررســی در حداقل یک  114)یعنی تعداد 

 از زنان(.  درصد 32از مردان و  درصد 3381اند )قرار داشته

 13کردن است و شان تلفنی صحبتدوسـتی  چهارم این افراد، شـکل رابطة حدود یک

دادن در بین زنان مورد بررسی پیامکردن و است. تلفنی صحبتبوده دادن پیامنیز  درصد

در فضای عمومی صحبت صمیمی و رودرو  درصد 11بیشتر از مردان بوده است. تحقیق، 

کنند. حدود در فضای خصوصی صحبت می درصد 3 ،زنندروند و قدم میدارند، بیرون می

گرفته و  دســت همدیگر را ؛انددوســتی با جنس مخالف گفته هم در رابطة درصــد 13

 اند.کشیدن داشتهبوسیدن و به آغوش تجربة

اند، بوده دختردوستو یا  پسردوسـت حدود نیمی از افرادیکه در زمان بررسـی دارای  

شــان به ازدواج ختم شــود. این وضــعیت برای وســتید دادند که رابطةاحتمال زیادی می

که با  دادنداحتمال کمی  درصــد 21حال  بررســی بیشــتر بوده اســت. با این زنان مورد 

 دهند.شان ازدواج کنند یا اصالً احتمال اینکار را نمیدختردوستیا پسر دوست

(. این درصــد 32بیشــتر افراد از روابط دوســتی، قصــد ازدواج اســت ) انگیزةاز اینرو، 

 نیاز به دوست داشتننسـبت برای زنان بیشـتر از مردان درگیر در این روابط بوده است.   

لذت (، درصــد 13) شــناخت جنس مخالف(، درصــد 13(، رهایی از تنهایی )درصــد 22)

ــد 2) جویی ــب تجربه(، درص ــد 3) کس ــگذرانی (، درص ــرگرمیخوش ــد 2)و س (، و درص

ــد 1) مالی کردن نیـاز برطرف ــد( به ترتیدرصـ ازدواج، مهمترین دالیل و  ب بعد از قصـ

 دوستی با جنس مخالف بوده است.   شدن در رابطةهای افراد برای درگیرانگیزه
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حدود رابطه، ضــرورت هدفمندی بر  زایی این روابط، الزام کنترلبودن، آســیبپنهانی

 روابط دوستیثیر أو تدوستی  متفاوت افراد بعد از اولین رابطة مبنای ازدواج، احسـاسـات  

ــتی با جنس مخالف فرد بر روابط با دیگران از ویژگی  بخش از که بودههای روابط دوسـ

 کیفی پژوهش استخراج شد.  

تی با جنس مخالف به شدت از ها، تمایل و رفتار دوسبر اسـاس نتایج پژوهش نگرش 

ح طپذیرد. جنســیت، تحصــیالت، ســهای جمعیتی، خانوادگی و اجتماعی تأثیر میزمینه

ــتفاده از ماهواره  ةدینـداری، تجربـ   ــبکه)دیش آنتن( مهـاجرتی، اسـ های ، اینترنت و شـ

های خانواده )سطح سواد و طبقه اجتماعی( ی، نفوذ دوسـتان و همساالن، ویژگی اجتماع

ها، تمایل و رفتار دوستی با جنس گیری نگرشی از عوامل و بسترهای مهم در شکلهمگ

 مخالف بوده است. 

ــانهفضــاهای  ــبکهعمومی، رس ــی و افزایش ها و ش ــیاس های اجتماعی، تغییر نمام س

بل، مقاسمت در  است. کننده روابط دوستی با جنس مخالفشهرنشینی از عوامل تسهیل

 طرد فردهای قدرتمند اجتماعی و تجربیات شـکست خورده اطرافیان، موانع دینی، سنت 

 بط دوسـتی با جنس مخالف یا شکل های سـنتی از موانع روا منحرف از هنجارها و ارزش

 کردن این روابط بوده است.  پنهانی پیدا

 جنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج   رابطةتماس/ 

ــکل مقدماتی )تماس بدنی بدون  رابطةدر این پژوهش، تماس و  ــی در دو شـ جنسـ

ج در که نتای جنسـی( و پیشرفته )رابطه و آمیزش جنسی( مورد بررسی قرار گرفت  رابطة

  سه بععد نگرش، تمایل و رفتار به صورت زیر است: 

 نگرش به رابطه جنسی با جنس مخالف  
جنســـی با جنس  رابطةگویه به ســـاخت شـــاخص نگرش به تماس و  3با توجه به 

ــد 33حدود نتایج نشــان داد مخالف پرداختیم.  ــی منفی  درص ــی نگرش افراد مورد بررس

ــی با جنس مخالف خارج از حیطه ازدواج دارند. در جن رابطة)مخـالف( بـه تمـاس و     سـ

در نیز  درصــد 33اند و )موافق( با این نوع روابط داشــته نگرش مثبت درصــد 22مقابل، 
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وضــعیت بینابینی قرار داشــتند. از اینرو، نگرش منفی به این روابط دو برابر نگرش مثبت 

 ( است. درصد 12زنان )( بیشتر از درصد 23بوده است. نگرش مثبت در میان مردان )

 جنسی با جنس مخالف   رابطةتمایل به تماس/ 
جنســی با  رابطةبا توجه به چهار گویه به ســاخت شــاخص میزان تمایل به تماس و 

ررســی تمایل جوانان مورد ب درصــد 12حدود  بر اســاس نتایج،جنس مخالف پرداختیم. 

 31اند. این نســبت برای مردان جنســی با جنس مخالف داشــته زیادی به تماس و رابطة

 18پاسخگویان ) درصد 11حدود  چنینهمبوده است.  درصد 4و برای زنان حدود  درصد

افراد مورد  درصد 33اند. زنان( تاحدودی تمایل به رابطه داشته درصد 12مردان و  درصد

جنسی با جنس مخالف  زنان( تمایل کمی به رابطة درصد 33مردان و  درصد 31بررسی )

اصالً  :اندافراد مورد بررسـی گفته  درصـد  22اند. عالوه براین، حدود قبل از ازدواج داشـته 

مردان و  درصد 2جنسی با جنس مخالف ندارند. در این مقوله،  تمایلی به تماس و رابطة

 اند.  تمایلی به این نوع ارتباطات نداشتههیچ زنان  درصد 33

 جنسی با جنس مخالف   رابطةتماس بدنی/  تجربة
جنسی با جنس مخالف در میان افراد مورد بررسی  رابطةتماس بدنی و  بررسی تجربة

ــد 23نشــان داد که حدود   رابطةبار تماس بدنی یا حداقل یک تجربةجوانان مجرد  درص

 جوانان مورد بررسی تجربة درصد 18تر، اند. بطور دقیقداشتهرا جنسی با جنس مخالف 

رابطه و آمیزش جنســی  تجربة درصــد 3جنســی( و  رابطةتماس بدنی )ســطح مقدماتی 

بیش از دو برابر زنان  درصد 33اند.  این تجربه برای مردان با )سـطح پیشـرفته( داشـته   

تماس بدنی )سطح  مردان تجربة درصد 23( گزارش شده است. در این میان، درصد 11)

رابطه و آمیزش جنسـی )ســطح پیشــرفته(   ةتجرب درصــد 11جنسـی( و   رابطةمقدماتی 

 رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربة درصد 12اند. برای زنان مورد بررسـی،  داشـته 

 اند.  رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة درصد 3جنسی( و حدود 

ــی  ــی با جنس مخالف طی یک ماه قبل از  رابطةتماس بدنی و  تجربـة بررسـ جنسـ

ــ ــد 1/13زن( یا حدود  31مرد و  131نفر ) 123ان داد که تعداد بررســی نش افراد  درص
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ــی این تجربه را حداقل یک ــتهمورد بررسـ ــی داشـ اند. بطور بار در یک ماه قبل از بررسـ

ــد 11تر، دقیق ــی  درصـ ــطح مقدماتی  تجربةجوانان مورد بررسـ  رابطةتماس بدنی )سـ

 ته( در یک ماه قبل از بررسیآمیزش جنسی )سطح پیشرف تجربة درصـد  1/3جنسـی( و  

جنسی در یک ماه قبل از بررسی برای مردان با  رابطةتماس بدنی/ یا  تجربةاند. داشته را

 درصد 13( گزارش شده است. در این میان، درصد 8/2بیش از دو برابر زنان ) درصد 12

رابطه و آمیزش  تجربة درصد 1جنسی( و  رابطةتماس بدنی)سطح مقدماتی  تجربةمردان 

تماس بدنی  تجربة درصد 8اند. برای زنان مورد بررسی، جنسـی )سـطح پیشرفته( داشته  

ــی( و  رابطة)ســطح مقدماتی  ــطح  تجربة درصــد 4/1جنس ــی )س رابطه و آمیزش جنس

 اند. پیشرفته( داشته

ــی درگیر تماس بدنی/  ــی با جنس  رابطةافرادی که در یک ماه قبل از بررسـ جنسـ

ــد 31، مخـالف بودند  ــتند احتمال زیادی می درصـ دادند که با فردی که در ارتباط هسـ

بوده است.  درصد 42و برای دختران  درصد 22ازدواج کنند. احتمال ازدواج برای پسران 

این روابط بودند به دنبال ازدواج با شریک جنسی و، چهارپنجم دخترانی که درگیر از اینر

 خود بودند.

جوان  1311بطور کلی، بررسـی وضـعیت معاشرت و رابطه با جنس مخالف در میان   

ای با جنس مخالف آنها هیچ معاشرت و رابطه درصد 32مجرد مورد بررسی نشان داد که 

 31بوده است. حدود  درصد 33و برای زنان  درصد 38اند. این نسبت برای مردان نداشته

. این اندرفتن داشــتهشــکل تلفنی یا بیرون دوســتی به تجربةافراد مورد بررســی  درصــد

ــی   ــبت در میان مردان مورد بررس ــد 34نس ــد 33و برای زنان  درص ــت.  درص بوده اس

از افراد مورد بررسی رابطه با جنس مخالف در  درصـد  11همچنین، نتایج نشـان داد که  

 11ی مردان اند. این نسبت براسطح مقدماتی )تماس بدنی بدون آمیزش جنسی( داشته

مورد بررسی  هاینمونهاز  درصـد  4چنین، بوده اسـت. هم  درصـد  8و برای زنان  درصـد 
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اند. این ر ســطح پیشــرفته )آمیزش جنســی( بودهجنسـی با جنس مخالف د  رابطةدارای 

 بوده است.  درصد 2و زنان  درصد 11نسبت برای مردان 

 2سیار اندکی از زنان )حدود ها و روابط با جنس مخالف نسبت ببنابراین، در معاشرت

دوستی با جنس  رابطةاند. بنابراین، آنها در ( درگیر رابطه و آمیزش جنسـی شـده  درصـد 

پیشـرفته )آمیزش جنسـی( نداشـته باشند. این     رابطةمخالف بسـیار مراقب هسـتند که   

ــتان و الزام و اهمیت بکارت دختران برای ازدواج    خودمراقبتی بـه دلیـل فرهنگ افغانسـ

سه چهارم جوانان مورد بررسی معتقدند که داشتن  ؛است. نتایج پیمایش کمی نشان داد

ی فرهنگی برا شـرط ازدواج با اوست. این نسبت موافقت با این هنجار ، پیشبکارت دختر

 بوده است.  درصد 33و برای دختران  درصد 83پسران 

ســی با جنس مخالف به شــدت از بر اســاس نتایج پژوهش، نگرش، تمایل و رفتار جن

 پذیرد. جنســیت، تحصــیالت، ســطحِهای جمعیتی، خانوادگی و اجتماعی تأثیر میزمینه

ــتفـاده از    تجربـة دینـداری،   ــبکهآنتن(ماهواره )دیشمهـاجرتی، اسـ های ، اینترنت و شـ

واد و طبقه اجتماعی(، های خانواده )سطح ساجتماعی، نفوذ دوسـتان و همساالن، ویژگی 

گیری ی از عوامل و بسـترهای مهم در شکل جنسـی در محیط زندگی، همگ شـیوع روابط  

 نگرش، تمایل و رفتار جنسی با جنس مخالف است. 

 گرایانهرفتارهای همجنس

ــنایان اند گفتهیک چهارم افراد مورد بررســی از هر دو جنس  که فرد یا افرادی از آش

 درصد 38داشته است. این نسبت برای مردان  خود با همجنس جنسی رابطةمذکرشـان  

 اعالم شده است. همچنین، میزان رابطه با همجنس درصد 13و برای زنان مورد بررسـی  

از  درصد 12از طرف مردان و  درصد 13) درصـد  13در میان دوسـتان و آشـنایان دختر   

 طرف زنان( اعالم شده است. 

به طور کلی  درصــد 3/3کنندگان، خود شـرکت  گراییرابطه همجنس تجربةدر مورد 

ــتهدر هر دو جنس روابط همجنس ــد 3/4اند. این میزان در مردان گرایانه داش و در  درص
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ــد 3/1زنان  ــت. در اغلب موارد، اولین  درص ــرها همجنس تجربةبوده اس گرایی برای پس

 سالگی اتفاق افتاده است.   14سالگی و برای دخترها در سن  13و  11در سنین بیشتر 

اند گفته درصد 21بازی در محل زندگی افراد نشان داد که بررسـی میزان شیوع بچه 

اند گفته درصـــد 14کم هســـت،  اندگفته درصـــد 33اصـــالً چنین چیزی وجود ندارد، 

شـان زیاد است.  بازی در محل زندگیمعتقدند که بچه درصـد  11تاحدودی وجود دارد و 

شـیوع بیشـتر توسـط مردان مورد بررسی بیشتر مورد اشاره بوده است. همچنین، نتایج    

اند که در ماه گذشــته، در محل فتهافراد مورد بررســی گ درصــد 31نشــان داد که حدود 

و برای  درصد 31اند. این نسبت برای مردان بازی شنیده یا دیدهخود راجع به بچهزندگی 

ساله  18-33بازی در میان مردان جوان بچه تجربةبوده اسـت. بررسـی    درصـد  12زنان 

اند. میانگین سن افراد در اولین بازی داشتهبچه تجربةآنها  درصـد  11که دهد مینشـان  

 سال بوده است.    13 ،بازیبچه تجربة

ــوه بچه  ــی دیدگاه افراد در خص ــان داد که حدود بررس ــد 21بازی نش  ،افراد درص

آنها معتقدند که سیستم  درصد 21دانند. ای بسـیار زشت و ناپسند می بازی را پدیدهبچه

افراد  درصد 22بازی به شـدت برخورد کند. همچنین  عدلی و قضـایی باید با عامالن بچه 

فاف بازی موضعی بسیار شبر این باورند که علمای دینی باید نسبت به بچه مورد بررسـی 

 و سرسختی بگیرند و آنرا به شدت نفی و حرام کنند. 

 سالمت جنسی -ب
ــد 33حدود  ــخگویان راجع به انتقال ویروس ایدز  درصـ  رابطةاز طریق ( HIV)پاسـ

هیچ اطالعی  ،در این زمینه درصد 33جنسی ناسالم شناخت و آگاهی داشتند. در مقابل، 

ــته و چیزی نمی ــب اطالع و آگاهی درباره ایدزنداشـ  (HIV) دانند. مهمترین منابع کسـ

 11دوستان ) ،(درصد 12(، اینترنت )درصد 12(، ماهواره )درصد 23ترتیب، تلویزیون )به

 باشد.  ( میدرصد 2معلمان و اساتید ) ،(درصد



12 

 

از پاسخگویان آگاهی و اطالع دارند که برای داشتن آمیزش و  درصـد  21تنها حدود 

 ، حدودقابل توجه اینکه من از چه روشــی اســتفاده کنند. نکتةجنســی ســالم و ای رابطة

اند اطالع دارند، آگاهی و شــناخت درســتی داشــته و به روش چهارم افرادی که گفتهسـه 

یتی نشان داد که میزان شناخت و اند. بررسی تفکیک جنسکاندوم اشاره کردهاستفاده از 

( درصد 21جنسـی سالم برای مردان )  رابطةاطالع از روش مورد اسـتفاده برای داشـتن   

جنسی  رابطة(. از اینرو، اطالع از داشتن درصد 11بیشتر از زنان مورد بررسی بوده است )

سی ط جنسالم برای جوانان مورد بررسی پایین است. حتی نیمی از افرادی که درگیر رواب

جنســـی ســـالم و بکارگیری  رابطةاطالعی در خصـــوه  ،اندازدواج بوده خارج از حیطة

 اند.  های پیشگیری نداشتهروش

 آموزش جنسی  -ج

شان دنبال فهم گذار جنسی خود و آنچه در این مورد برایرق مختلفی بهجوانان از طُ

به طور کلی شامل منابع اینترنتی،  اند. این مواردافتد یا اتفاق خواهد افتاد، بودهاتفاق می

اند. بر اساس نتایج، مهمترین آموزشـی، دوستان و در برخی موارد والدین بوده  هایتابک

االت جنسی جوانان مورد بررسی، صحبت با کسـب اطالعات جنسـی و پاسب به س   منبع 

ران ( است. برای دختدرصد 31( است. بعد از آن جستجو در اینترنت )درصد 38دوستان )

 باشد.  ( میدرصد 22عالوه بر این دو منبع، صحبت با مادر )

 درصد 38برای پسران و  درصد 33پاسخگویان ) درصد 13نتایج نشان داد که حدود 

د. کننهرگز در مورد مسـائل جنسـی با والدین شان صحبت نمی   ،اندبرای دختران( گفته

ــد 2تنها  ــورت  گفته درص ــه در ص ــحبت اند اغلب اوقات یا همیش نیاز با والدین خود ص

ها راجع به مســائل جنسی و کنند. در خصـوه، زمان مناسـب برای صـحبت خانواده   می

 18به دوره نامزدی و  درصــد 32به بعد از رســیدن به بلوغ،  درصــد 33روابط زناشــویی 

اند فکر نکنند پاسخگویان گفته درصد 38اند. بعالوه، به شـب عروسی اشاره کرده  درصـد 

وسـی خانواده راجع به مسـائل جنسی و روابط زناشویی با آنها صحبت کنند.   در شـب عر 
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 درصد 21بوده است. تنها  درصد 24و برای دختران  درصد 38این نسـبت برای پسـران   

اند که حتماً در شــب عروســی در مورد دختران( گفته درصــد 23پســران و  درصــد 13)

 . شان با آنها صحبت خواهند کردمسائل جنسی خانواده

افراد مورد بررسـی مسائل و موضوعات جنسی   درصـد  34دهد که ها نشـان می یافته

 33کنند. این نســبت برای مردان اینترنت جســتجو میطریق خود را گاهاً یا همیشــه از 

 بوده است.  درصد 28و زنان  درصد

در خصـوه میزان نیاز جوانان به آموزش جنسـی قبل از ازدواج نتایج نشان داد که   

 22 در حدّ کم ورا این نیاز  درصد 33اصالً نیازی به آموزش نیست،  ؛اندگفته رصـد د 11

اند. در نهایت، یک سوم تاحدودی احساس نیاز به آموزش جنسی به جوانان کرده درصـد 

اند آموزش جنسی قبل از ازدواج به جوانان ضرورت زیادی ( گفتهدرصد 33پاسـخگویان ) 

( درصد 28( بیشتر از پسران )درصد 38دارد. این نیاز و ضـرورت زیاد از سـوی دختران )  

 کید بوده است. أمورد ت

  های پیشنهادیها و سیاستبرنامه -د

ر گذا های تحقیق حاکی از این است که عدم آگاهی جوانان و نوجوانان از مسایلیافته

در این  های ممکنزایی داشته است. توجه به آموزشجنسی و بلوغ، آثار منفی و آسیب

ها برگزار شوند. در توانند در مکاتب و دانشگاههای آموزشی میدوره زمینه نیاز مبرم است.

دهی از گذار جنسی و تحوالت آن برای متعلمان و محصالن های آگاهیاین مورد برنامه

 ،مشکالت بعدی آنان جلوگیری نماید. همانطور که این تحقیق نشان داده استتواند از می

وانان شود جاعتنایی به بلوغ کارساز نبوده و چه بسا باعث میگرفتن و بیرویکرد نادیده

ه دهند، مراجعآنها می های خود به منابع نادرست که اطالعات غلطی را بهبرای یافتن پاسب

 کنند.

ی ها نیز ضرورتنها برای نوجوانان و جوانان، بلکه برای والدین و خانوادهها نه این آموزش

است. در بسیاری از موارد والدین فاقد اطالعات کافی و کامل در این زمینه هستند. آموزش 
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وان از تشان بدهند را میهایی که باید به فرزندانوالدین در رابطه با نوع رفتار و راهنمایی

های آموزشی ها و مطبوعات( و یا دورهزشی مجازی )مثال از طریق رسانههای آموطریق دوره

 گیری و عملی نمود. حضوری پی

 ناسالم رفتارهای بخصوه ازدواج از قبل جنسی رفتارهای ،بر اساس نتایج پژوهش

 برای لذا یافته است. جنسی افزایش محتواهای به دسترسی با جوانان بین در جنسی

 شودمی پیشنهاد مولد، نسل در روانی و جسمانی و اجتماعی هایآسیب از جوانان حفاظت

 شامل جوانان پیرامونی محیط در شده ایجاد تغییرات ها،و خانواده هادانشگاه مسئولین،

 مهمترین. کنند آماده سازی آنها،توانمند در را خود و پذیرفته را اینترنت و مجازی فضای

مواجهه  از مناسب )قبل سنین از جانبه همه و جامع آموزشی مداخالت ،توانمندی اینوجة 

 .کند حفظ احتمالی هایآسیب از را جوانان تا محتوای جنسی( است با

ازدواج )به ویژه برای  تأخیرمســـائل مرتبط با روابط جنســـی قبل از ازدواج، کامالً با 

فرهنگی تســهیل های اقتصــادی، اجتماعی و کردن زمینهفراهممردان( در ارتباط اســت. 

تواند از افزایش مسائل جنسی و روابط قبل از ازدواج می در سنین مناسب ازدواج جوانان

 بکاهد.    

نسبت به مسائل سالمت جنسی جوانان سازی آگاه وجنسی و باروری  سالمتآموزش 

ها و مسائل سالمت جنسی و باروری موثر تواند در کاهش آسیبکه می (HIV)نمیر ایدز 

  شود. پیشنهاد می باشد،

ــت کـه میزان اطالعات جوانان در زمینه     نتـایج این تحقیق همچنین بیـانگر آن اسـ

قرار دارد. الزم است وزارت صحت عامه با تمرکز  ار پایینیسـالمت جنسـی در سطح بسی  

ای در این های آموزشــی و نیز تحقیقاتیبر اهمیت مقوله ســالمت جنســی جوانان، برنامه

و مشـــکل اجتماعی بدل  مســـألهید و به این امر پیش از آن که به یک زمینه تعریف نما

 شود، توجه نماید.
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 و بیان مسئله مقدمه

های جوانان هم در دنیای آکادمیک و تغییرات اجتماعی، رفتارهای فردی و مشـخصه 

های مهم، گذاری همواره مورد توجه بوده است. یکی از این حوزههم در عرصـه سـیاست  

رفتن گبا به عهده گذار به بزرگسالی در جوانان عمدتاً نوجوانی به بزرگسالی است.گذار از 

، مانند اشتغال -کنندشـود. مراحلی که گذار را میسر می های بزرگسـالی تعریف می نقش

توان به مثابه یک فرد شوند که فرد را میعمدتاً مترادف با این معنا می -ازدواج و تحصیل

با این حال فرایند ورود به بزرگسـالی در جوامع گوناگون، یکسان   بزرگسـال قلمداد کرد. 

کردن این فرایند تعریف شده است. نیست. در جوامع مختلف، مراحل گوناگونی برای طی

فرض ما این خواهد بود که گذار به بزرگسالی در کنار اینکه اگر این نکته را بپذیریم، پیش

ها و هنجارها و است و این سازه محصول ارزشاجتماعی  مواقعیتامری بیولوژیکی است، 

بزرگسـالی را مشخص   ای اسـت که اعضـای جامعه به واسـطه آنها نقش   عناصـر فرهنگی 

 کنند.  می

هار چدربرگیرنده تغییرات مهم و متعدد هویتی و نقشی جوانان در  به بزرگسالی گذار

(. در میان 1)شکل  است تحصیلی، شغلی، جنسی و ازدواجی گذار متفاوت اما بهم مرتبط

 گذار جنسی برای جوانان مجرد ههای مرتبط با گذار از نوجوانی به بزرگسـالی، حوز حوزه

 از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 
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 آن ابعاد و یبزرگسال به گذار.1شکل 

ر مهم و موثر ببراین، مفهوم گذار به بزرگسالی الگوی منممی برای درک وقایع عالوه

(. این الگوها در واقع الگوهایی هستند Lagree, 1996آید )زندگی جوانان به شـمار می 

ــاختـارهـای اجتماعی برای افراد تعیین می      ــرایط و کـه نهـادهـا و سـ کنند. بنابراین، شـ

ذار باشند. گتأثیرتوانند بر کیفیت و چگونگی گذار به بزرگسالی سـاختارهای اجتماعی می 

توانند جریان گذار به بزرگسالی را تعریف کنند. گی و انتمارات اجتماعی میعناصـر فرهن 

خیر و أند روند گذار به بزرگســالی را با ت از ســوی دیگر این ســاختارهای اجتماعی قادر 

رو مشــکل مواجه نمایند. در نتیجه جوانان در مســیر گذار به بزرگســالی با مســایلی روبه

 تواند شرایط و پیامدهای تلخی به بار آورد. شوند که عدم توجه به آنها چه بسا میمی

به طور کلی، گذار به بزرگســالی مترادف با مرحله جوانی در نمر گرفته شــده اســت.  

(. Lagree,1996است ) 1های زندگی یک برسـاخت اجتماعی دورهجوانی همانند سـایر  

ای به جامعه دیگر متفاوت اســـت. جوانی و گذار تعریف و محدوده زمانی جوانی از جامعه

های فرهنگی و ساختاری یک جامعه بررسی شود. به بزرگسالی باید در ارتباط با مشخصه

مرتبط با گذار قایلند، بســـته به  در نتیجه تفســـیر و معنایی که افراد برای وجوه مختلف

                                              
1. Social construct 

گذار به 
یبزرگسال

گذار 
تحصیلی

گذار جنسی

گذار  
ازدواجی

گذار شغلی
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ــت. به بیان دیگر معنا و مفهوم   ــتگاه مکانی، اجتماعی و فرهنگی آنها متفاوت اسـ خـاسـ

ــالی مت ــرفاً  أبزرگس ــالی ص ــت. منزلت بزرگس  امری ثر از رویکرد اجتماعی رایج به آن اس

 Gergen 1994; Arnettشــناختی نیســت، بلکه برســاختی اجتماعی اســت )زیســت

1997 .) 

های متعددی ها و چالشمســیر گذار از نوجوانی به بزرگســالی، جوانان با فرصــتدر 

شوند. چنین وضعیت پارادوکسی فرصت و تهدید، ضرورت شناخت دقیق علمی رو میروبه

نماید. سالمت جنسی یکی از ابعاد و همه جانبه مسـائل و نیازهای جوانان را مشخص می 

ــت که در دوره نوجوانی و  ــالمت اس ــت. این مهم س جوانی از اهمیت زیادی برخوردار اس

وضــعیت برای جامعه افغانســتان که ســاختار جمعیتی جوان دارد و در مســیر تحوالت و 

 تغییرات اجتماعی و فرهنگی است از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. 

هنجارها و اخالق آرمانی متفاوت و نسبتاً پایداری هستند. در  ها ،جوامع دارای ارزش

بوده است،  ها و اخالق آرمانی در حوزه خانواده در گذشته نسبتاً پایدارحالی که این ارزش

شتر و بی دندارکه تحصیالت باالتری نسلی تر، های جوانشدن نسلاما امروزه با جانشـین 

 ،های گذشته، به جای افراد نسلقرار دارند مرزیهای برون در معرض تکنولوژی و رسانه

ــود. بنابراین، تغییر و بازتولید میدچار های مرتبط با آن اخالق آرمانی خانواده و ارزش ش

ــتر در معرض این تغییرات قرار گرفته و هم خود نیروی اجتماعی قوی   جوانـان هم بیشـ

  برای تغییرات هستند.

در مقایســـه با ســـایر  توجهیاز اهمیت قابلشـــناختی لحاظ جمعیتجوانی به دورة

ــردگی وقایع جمعیتی در طول  هـای چرخـة  دوره ــت. تراکم و فشـ زندگی برخوردار اسـ

های جوانی در بستر تغییرات سریع تکنولوژیکی و ارتباطی، جوانان را به موتورهای سـال 

ــت. از اینرو، از دوره جوانی بـه     1تغییرات اجتمـاعی  ــاختـه اسـ ــرده "بـدل سـ دوره فشـ

                                              
1. Engines of social change 
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 (.  Rindfuss, 1991:3تعبیر شده است ) "1شناختیجمعیت

ــیت و    ــت. نمام جنس ــاختار اجتماعی اس ــیار متأثر از فرهنگ و س ــی، بس گذار جنس

رغم شود. علیتأثیر تغییرات سـاختاری و فرهنگی، دچار تغییر می رفتارهای جنسـی تحت 

 نیب فاصله شیافزا متعددی نمیر لیدال بهمعاشرت و روابط با جنس مخالف، محدودیت 

و تحول فرهنگ  ارتباطات جهانی وی ارسانه تحوالت ،ویژه برای مردان()به ازدواج و بلوغ

در کشــورهای  جنسـی شـاهد افزایش رفتارها و روابط جنسـی قبل از ازدواج    -جنسـیتی 

 هستیم.  اسالمی

جنســی در پاســب به نیروهای اجتماعی مادی و غیرمادی تغییر  هایرفتارها و نگرش

ــادی زیادی  د. در چند دهةنکنمی های به ویژه در حوزهاخیر تغییرات اجتماعی و اقتصـ

شناختی نیز نمیر تغییرات ساختار سـواد و اشـتغال تجربه شـده اسـت. تغییرات جمعیت    

ــن ازدواج، افزایش میزان   ین های درون و بمهـاجرت جمعیـت )تورم جوانی(، افزایش سـ

های سیاسی های اجتماعی، جنگ و بی ثباتیشکاف شـهری، مهاجرت از روسـتا به شهر،  

انتقال تصاویر جنسی از جوامع آزاد و تباطات جهانی، ماهواره و اینترنت، اررخ داده است. 

ــنتی و محـافمـه کـار    لی ها و هنجارهای تـأثیر زیادی بر تغییر ارزش  برال بـه جوامع سـ

در نتیجه این تغییرات، نگرش به رفتارهای جنسی در بسیاری از  .اعی داشـته است اجتم

فرض را اگر این پیش (.Simon and Paxton, 2004جوامع تغییر کرده اســــت )

شهری و های درونبپذیریم، افغانسـتان از چندین جهت دچار تحول شده است. مهاجرت 

ــبت زیادی اتفاق افتادند و بیرون ــهری به نسـ ــهرهای عمده مانند کابل و هرات با شـ شـ

ای چنین مهاجرتهای گســـترده رو هســتند. جمعیتی بیش از ظرفیت شــهری خود روبه 

تبعات عمیق اجتماعی به دنبال دارند و شــکل تعامالت اجتماعی پیشــین را دچار تحول 

 سازند.می

                                              
1. Demographically dense period  
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مخابرات و گسـترش آن پیشـرفت چشمگیری داشته    به عالوه افغانسـتان در زمینة  

 عالوههایی است که تحول بسیاری را به خود دیده است. ش، یکی از بخحوزهاست و این 

ــاهای عمومی   اتیدچار تغییرنیز بر این، حوزه روابط اجتماعی زنان و مردان  ــده و فض ش

ســازِ ارتباطات بین جنســیتی هســتند. به لحاظ تحصــیلی و شــغلی، بیش از پیش زمینه

زنان در این عرصه برخالف حکومت پیشین طالبان،  های باالدستی، حضورگذاریسیاست

روی های عرفی و اجتماعی پیشرغم چالششود و این وضعیت، علیتشویق و استقبال می

 آن، چینش بازیگران اجتماعی را دچار تغییر ساخته است. 

ــته در دو دهة ،از اینرو ــ با توجه به تغییرات گذشـ ــیاسـ ی و ارتباطات اجتماعی، سـ

ها و رفتارهای جنسی تغییر رسـد که نگرش در جامعه افغانسـتان به نمر می ای فرامنطقه

ــت. با وجود اینکه روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج، در تقابل با هنجارهای  کرده اسـ

دالّ بر  های اخیرسـنتی، مذهبی و فرهنگی جامعه افغانسـتان اسـت، اما شـواهد در سال    

این در حالی است ویژه در مناطق شـهری در افغانسـتان است.    شـیوع این گونه روابط به 

هیچ تحقیق جامعی وجود ندارد که شیوع الگوها و رفتارهای جنسی قبل از ازدواج را  که

بنابر تابو بودن امر جنسی، این حوزه در افغانستان مغفول مانده است. در حوزه  ارائه کند.

بازی ، آزارهای جنسی و در مواردی بچهعلیه زنان جنسـیت، مطالعات محدود به خشونت 

بوده اســـت. در واقع شـــکل غالب و روزمره روابط بین دو جنس مورد توجه قرار نگرفته 

نگرند و در این باره فکر و میجنسی  مسـأله اسـت. اینکه جوانان به طور عمده چگونه به  

 کنند، نگاهی نشده است.گفتگو می

ها و توان از نگرشد که چه تصــویری میشــواین پرســش مطرح می در این راســتا، 

در  شت و چه عواملی بر آن مرتبط است؟جنسـی جوانان در افغانسـتان دا   گذارالگوهای 

  شود:مطرح میل زیر اارتباط با این پرسش کلی، سه سو

 هایی برخوردار است؟ لفهگذار جنسی جوانان از چه م  .1

 شوند؟رو میجوانان در گذار جنسی با چه مسایلی روبه .2
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هایی چگونه است و از چه ویژگی جنسی جوانان افغان ها و رفتارهاینگرش .3

 باشد؟تأثیر چه عواملی میبرخوردار است و تحت

ــشرو هدف از گزارش پیشبـدین ترتیب،    ــب به پرسـ  در چارچوبمذکور  هایپاسـ

 استفاده از ترکیب رویکردهای کمی و کیفی پژوهش است. 
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 فصل اول

 روش تحقیق
ــر از رویکرد روش تحقیق ترکیبی هپژو یعنی ترکیب رویکردهای کیفی و  1ش حـاضـ

 کیفی و کمّی هایرهیافت روش تحقیق ترکیبی، در. شـــده اســـتکمّی تحقیق انجام 

 هم با ایچندمرحله یمطالعه یک یا واحد یمطالعه یک قالب روش شـناسـی   تحقیق در

روش  بنیادین (. اصلTashakkori and Teddlie 1998, 2003)شـوند  می ترکیب

 متوالی، یبه شیوه تواندمی که است کیفی و کمّی هایتکنیک از استفاده ترکیبی تحقیق

ــعف نقاط و مکمل قوت دارای نقاط که ایبه گونه گیرد، انجام تغییرپذیر یا همزمان  ض

 . (1382پور، صادقی و رضایی، محمد)باشند  ناهمپوشان

ــول ) ــتراتژی  ترکیبی روش با پژوهش انجام در( 2113کرس ــه اس  برای اجرایی س

ــت هاداده گردآوری )روش کمی و 2های ترکیبی موازی همگرا( روش1 :بیان کرده اسـ

)شـروع با روش کمی و   3های ترکیبی متوالی تبیینیروش -2کیفی به صـورت همزمان(  

)شروع با روش کیفی و  3های ترکیبی متوالی اکتشـافی روش -3تحلیل بیشـتر با کیفی(  

ــتفـاده برای تحلیـل کمی( هر کدام از این روش   ــلی میاسـ ــورت های اصـ توانند به صـ

 استفاده شوند. 4کرده آشیانه و 3ای، چندمرحله 1تر در سه حالت تغییرپذیرپیشرفته

تدا با اب در این میان، تحقیق حاضــر مبتنی بر روش ترکیبی متوالی اکتشــافی اســت.

                                              
1. Mixed methods research  

2. Convergent parallel 

3. Explanatory sequential 

4. Exploratory sequential 

5. Transformative 

6. Multiphase 

7. Nested 
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م ساختاریافته، معنا و مفهونیمهعمیق  تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبةاز روش اسـتفاده  

سپس با استفاده از پرسشنامه کندوکاو شد و در میان جوانان  آنو الگوهای  گذار جنسی

ی ا)بر اساس نتایج کیفی پژوهش و مرور مطالعات( به اجرای پیمایش نمونه هساختمحقق

 .  پرداختیم

ساله  11-33هش شامل جوانان پسر و دختر مجرّد جمعیت مورد بررسی در این پژو

بر اساس آمار اداره ملّی احصائیه شهر منتخب( است.  11در مناطق شـهری افغانسـتان )  

 سال عمر دارند. 33تا  11( جمعیت افغانستان بین درصد 32( حدود یک سـوم ) 1323)

استفاده از فرمول با نفر بوده است. برای پیمایش کمّی،  12در مطالعه کیفی حجم نمونه 

 نمونه برای هر والیت، 11و همچنین معیـار حـداقل    و در نمر گرفتن انـدازه اثر  کوکران

 نفر تعیین گردید.  1311 حجم نمونه

 ( روش تحقیق کیفی1 

ا ی مسألهپژوهش کیفی در شـرایطی ضـروری است که ضرورت بررسی و واکاوی یک   

، به جای استفاده مسألهاین نوع واکاوی  برانگیز وجود داشته باشد. در واقعموضـوع بحث 

شـده در ادبیات موجود یا اتکا به نتایج حاصل از مطالعات دیگر  از اطالعات از قبل تعیین

ان در افغانست نان در زمینه مسایل جنسی، تحقیق قبلیاست. در مورد نگرش و رفتار جوا

شــود. در موجود نیســت. در این شــرایط از پژوهش کیفی در فهم وضــعیت اســتفاده می

ه برانگیز نیاز است تا در مرحلنتیجه برای کسب فهم پیچیده و جزئی از این موضوع بحث

کیفی انجام پذیرد. این جزئیات تنها از طریق گفتگوی مستقیم  ، پژوهش در قالبنخست

 شان قابل تحقق و دستیابی است.ها و دیدگاهدادن به آنها برای بیان روایتبا افراد و اجازه

ساختاریافته با افراد های عمیق و نیمهاز مصاحبه های کیفیگردآوری دادهبرای 

حلیل ت ها با روش تحلیل تماتیک انجام شده است.استفاده شده است. تحلیل این مصاحبه

آن  ای تحلیلی است که درها و استراتژیقلیل دادهتماتیک یا تحلیل مضمونی، روشی در ت

رین تبندی شده و  محقق به دنبال مهمهای مختلف تقسیم و دستههای کیفی به بخشداده
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نفر  12کیفی  پژوهشبرای انجام  (.Ayres, 2008) نمایدها را بازسازی میمفاهیم، داده

-بهتوسط مصاح بامیان و مزارشریف، کندهارشهر کابل، هرات،  پنجدر مساوی  بطور تقریباً

در انتخاب افراد، تالش بر این بوده است که مورد مصاحبه قرار گرفتند.  گران آموزش دیده

 ( رعایت شود. غیرهای آنها )مانند سن، جنسیت، تحصیالت و تنوع متغیرهای زمینه

 تعداد مشخصه تعداد مشخصه
 تجربة 23 مرد جنسیت

مهاجرتی به 
 خارج

 22 دارد
 23 ندارد 28 زن

میزان استفاده  11 سال 11-12 سن
از اینترنت در 

 روز

 1 عدم استفاده
 12 ساعت1کمتراز  23 سال 23-21
 13 ساعت 1-2 13 سال 22-21
 11 ساعت 2-3 1 سال 33-31

سطح 
 تحصیالت

 11 ساعت3بیش از 3 بیسواد
نوع استفاده از  4 بکلوریاکمتراز 

 اینترنت
شبکه های 
 اجتماعی

23 

 1 شغلی و کاری 14 بکلوریا
جستجوی  22 لیسانس

 اطالعات
11 

 3 پیگیری اخبار 2 ماستری/دکتری
وضعیت 
 شغلی

 12 حجم نمونه  2 دولتی-شاغل
 23 آزاد -شاغل

 13 بیکار
 3 دانشجو محصل/

 یفیک پژوهش در کنندگانمشارکت یتیجمع هاییژگیو1 جدول

ــرکت در مطالعه کیفی، مجرد بودن و در دامنه  بنابراین، معیار انتخاب افراد برای شـ

های جنسی، سنی، تحصیلی و طبقاتی سال بوده است. این افراد از گروه 33تا  11سـنی  

ــدند. جدول  ــاحبههای جمعیتی ویژگی 1گوناگونی انتخاب ش ــوندگانمص در پژوهش  ش

در ترکیب جنسیتی افراد تالش شده که میزان زنان و مردان برابر دهد. کیفی را نشان می

ها کمی بیشتر از با هم در نمر گرفته شوند. با این حال میزان مشارکت زنان در مصاحبه

اند، اما شونده در گروه سنی جوان قلمداد شدهگرچه همه افراد مصاحبه مردان بوده است.
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های ســنی پنج ســاله در آنالیز تر، گروهلیل دقیقها و تحتر دادهبرای تفســیر، فهم جزئی

سال قرار  23-21سنی  گروهشده در نهایی مورد توجه قرار گرفتند. بیشـتر افراد مصاحبه 

 سال هستند.  33-31دارند و کمترین میزان در گروه سنی 

ــد که میمتغیر تحصــیالت به نمر می ــد. تأثیرها تواند در معناداری دادهرس گذار باش

های مختلف تحصـیل در تحقیق گنجانده شـوند. اکثر   این تالش شـد که افراد از رده بنابر

را  وریابکلشونده در سطح میانی تحصیلی قرار دارند که سطوح لیسانس و افراد مصـاحبه 

 13یک چهارم )که  دهدشـونده نشان می وضـعیت اشـتغال افراد مصـاحبه    گیرد.می بردر

ها سوم آن اند و نزدیک به دودر زمان مصاحبه بیکار بودهندگان شونفر( از مجموع مصاحبه

 اند. نفر( شاغل بوده 33)

ــیـت و هویت       یکی از متغیرهـایی کـه بـه نمر تیم تحقیق در نگرش افراد بـه جنسـ

بود. به این معنا که به خارج از کشور مهاجرت  تجربةشان امکان اثرگذاری داشت، جنسی

ثر باشد. در نتیجه های جنسـی م  اد در زمینة هویتواند در بازاندیشـی افر تمهاجرت می

میان  از .شونده بررسی شد تا این اثرگذاری تحلیل شوداین متغیر در میان افراد مصاحبه

مهاجرت به  تجربـة نفر دیگر  23مهـاجرت برخوردار بودنـد و    تجربـة از  نفر 22نفر،  12

جرت، به ایران مهاجرت نموده مها تجربةخارج از کشــور را نداشــتند. بیشــتر افراد  دارای 

 بودند.

از آنجایی که این پژوهش متمرکز بر نگرش جنســـی افراد اســـت، اینترنت به عنوان 

یکی از منابع که حاوی اطالعات و محتواهای جنسی است، اهمیت دارد. در نتیجه میزان 

شد. اتواند متغیری برجسته در بررسی کیفیت گذار جنسی باسـتفاده افراد از اینترنت می 

نفر(  34شده )شود بخش بزرگی از جوانان مصاحبهمشاهده می 1همانطور که در جدول 

اند. تن گزارش عدم استفاده از اینترنت را به ما داده 1کنند و تنها از اینترنت استفاده می

های اند که از اینترنت برای استفاده از شبکهنفر( اذعان داشته 31شوندگان )اکثر مصاحبه

نفر(، استفاده  11کنند. مورد دوم که دارای بیشترین فراوانی است ) میعی استفاده اجتما
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از اینترنت با هدف جستجوی منابع و اطالعات مورد نیازشان است. موارد دیگر استفاده از 

 .اینترنت مربوط به پیگیری اخبار و امور شغلی است

 ( روش تحقیق کمّی2

 همچنین سـاس نتایج بدست آمده از این مرحله و بعد از انجام فاز کیفی پژوهش بر ا

خت ابزار به سا ،مرتبط با موضـوع مورد بررسـی   های موجود مرور مطالعات و پرسـشـنامه  

ر ای دپیمایش نمونه های کمی از شیوةبرای گردآوری داده پرسـشنامه پرداختیم. سپس، 

در شهرهای پرسشنامه  1311رو استفاده شد و در این مرحله شـهر و مصـاحبه رودر   11

ــهرهای منتخب در منتخـب تکمیـل گردیـد.     توزیع تعداد نمونه به تفکیک والیات و شـ

  .ارائه شده است 2جدول شماره 

 درصد تعداد نمونه شهر والیت

 3383 311 کابل کابل

 1182 131 هرات هرات

ندهارک کندهار  131 1183 

 283 131 مزارشریف بلب

 182 41 جالل آباد ننگرهار

 384 11 غزنی غزنی

 384 11 بامیان بامیان

 384 11 شبرغان جوزجان

 384 11 فیض آباد بدخشان

 384 11 فراه فراه

 21101 2231 حجم نمونه
 افغانستان منتخب یشهرها از یکمّ شیمایپ در نمونه حجم عیتوز. 2 جدول
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 قیتحق پوشش تحت اتیوال نقشه. 2 شکل

 ،پیمایش کمی از نمونة درصد 33با توجه به تعداد جمعیت شـهرهای مورد بررسی،  

در مزارشریف  درصد 3/2، کندهاردر  درصد 11در هرات،  درصد 12مربوط به شهر کابل، 

ورد بررسی )شامل غزنی، بامیان، در جالل آباد بوده اسـت. سـایر شـهرهای م    درصـد  1و 

از نمونه( را  درصد 4/3نفر) 11هرکدام بطور مسـاوی تعداد  آباد، و فراه(  شـبرغان، فیض 

 اند. تشکیل داده
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 ردیف نام شهر تعداد جمعیت

 1 کابل 3231111

 2 هرات 113211

 3 کندهار 331211

 3 مزار شریف 324311

 1 جالل آباد 231111

 3 قندوز 134111

 4 پل خمری 113111

 8 میمنه 88111

 2 شبرغان 81211

 11 تالقان 44111

 11 غزنی 33311

 12 بامیان 31811

 13 چاریکار 31111

 13 خلم 13111

 11 لشگرگاه 33411

 13 فراه 32211

 14 فیض آباد 31311

 18 سرپل 32311

 12 زرنج 24211

 21 چاه آب 21311

Source: http://www.citypopulation.de/Afghanistan.html 
 

 2114 افغانستان، بزرگ شهر 21 تیجمع تعداد.3 جدول

در جمعیت کشور  (1323) شده اداره احصائیه مرکزی افغانستانبر مبنای آمار منتشر

 1383میلیون نفر مرد و  1382باشد. از این تعداد می نفر میلیون 2282، حدود 1321سال 

 382 ،میلیون نفر سـاکن روستا  2188دهند. همچنین میلیون نفر آن را زنان تشـکیل می 

شده است. همانطور  برآورد وچیکمیلیون نفر  181سـاکن مناطق شـهری، و   میلیون نفر 

ــت از   3که در جدول  ــخص اس ــی،   11مش ــهر مورد بررس ــهرهای بزرگ   1ش ــهر، ش ش

شوند. بطور شهر دیگر نیز جزء شهرهای درجه دوم محسوب می 1باشند و افغانسـتان می 

ــی   11کلی، جمعیت  ــهر مورد بررس ــت که برابر  182ش ــد 21میلیون نفر بوده اس  درص
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جمعیت مناطق شــهری افغانســتان اســت. از اینرو،  درصــد 83جمعیت کل افغانســتان و 

 مناطق شهری افغانستان باشد. خوبی از تواند معرف مورد بررسی می مناطق

 SPSSیـه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  هـای کمی، برای تجز بعـد از گردآوری داده 

ارائه شده است.  3های جمعیتی نمونه مورد بررسی در جدول شماره استفاده شد. ویژگی

 11ساله مورد بررسی، حدود  11-33جوان مجرد  1311همانطور که مشـخص اسـت از   

 23دهد. میانگین سنی پاسخگویان حدود را زنان تشکیل می درصد 32را مردان و  درصد

در گروه سنی  درصد 32سال،  11-12پاسخگویان در گروه سنی  درصد 23سـال اسـت؛   

 31-33در گروه سنی  درصد 4سال و  21-22در گروه سـنی   درصـد  23سـال،   23-21

 سال هستند.  

 درصد فراوانی ویژگی درصد فراوانی ویژگی

ت
سی

جن
 

 1184 381 مرد

ده
تفا

اس
ن 

یزا
م

 
ت
ترن

این
از 

 
وز
ه ر

بان
 ش
ول

 ط
در

 

 2881 342 عدم استفاده

 1488 231 ساعت1کمتراز 3283 331 زن

ن
س

 

 2381 311 ساعت 1-2 2181 333 سال 12-11

 1183 211 ساعت 2-3 3182 133 سال 23-21

 1183 211 ساعت3بیش از 2183 333 سال 22-21

 481 23 سال 33-31

ربة
تج

 
ی 

دگ
زن

ده
نوا
خا
از 
ور 

د
 

 3184 328 دارد

ت
یال

ص
تح

 
 سوادیب

211 1183 

 ندارد
222 3883 

 2382 313 بکلوریا کمتر از

در
ت پ

یال
ص
تح

 

 3381 311 بیسواد

 بکلوریا
222 1481 

 کمتراز
 12صنف

223 1384 

 1483 233 بکلوریا 3182 383 لیسانس

 1481 222 دانشگاهی 381 81 ماستری/ دکترا

 383 31 دینی 283 33 تحصیالت دینی

ال
تغ
اش
ت 

عی
وض

 

 3284 332 شاغل تمام وقت

در
 ما

ت
یال

ص
تح

 

 4183 233 بیسواد

 1382 184 ابکلوری کمتراز 1881 231 نیمه وقتشاغل 

 883 113 بکلوریا 1183 218 بیکار

 182 41 دانشگاهی 3182 318 محصل

 181 13 دینی 381 34 دارخانه
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ی
دار

دین
ح 

سط
 

 1383 142 کم

مد
درآ

 
انه

هی
ما

 
وار

خان
 

ار 
هز

ه 
)ب

ی
غان

اف
) 

 1282 238  11کمتر از 

 2883 382  21تا  11 2281 322 متوسط

 زیاد
442 1484 

  31تا  21
283 2182 

ربة
تج

ت 
جر

ها
م

رج
خا
ه 
ب

 

 1183 131 31تا  31 3183 313 دارد

 ندارد
234 3283 

 31بیشتر از 

243 2182 

از 
ده 

تفا
اس

ن(
آنت
ش 

دی
ه)
وار

اه
م

 

 3383 321 نخیر

ی
اد
ص
اقت
ه 
بق
ط

- 
ی 

ماع
جت

ا ده
نوا
خا

 

 2381 323 پایین

 بلی

831 3384 

 متوسط

432 1383 

که
شب

ی 
ها ی

اع
تم
اج

ی
جاز

م
 

 3181 312 نخیر
 1283 233 باال

 بلی
 11181 1311 حجم نمونه 3281 238

 یکمّ شیمایپ در یبررس مورد نمونه یتیجمع هاییژگیو. 3 جدول

 درصد 14، بکلوریاکمتر از  درصد 23بیسـواد،   هانمونه درصـد   13تحصـیلی،   از نمر

 درصد 3لیسانس و  درصـد  33اند. همچنین تحصـیالت دینی داشـته   درصـد  2و بکلوریا 

تایم شــاغل پارت درصــد 18شــاغل تمام وقت و  ،درصــد 33اند. ماســتری/ دکتری بوده

 اند. بیکار بوده درصد 11محصل و  درصد 31هستند، 

زیاد  درصــد 18متوسـط و   درصــد 22در ســطح کم،  درصــد  13دینداری به لحاظ

مهاجرت به خارج از کشور  تجربةنمونه مورد بررسی  درصد 31اند. همچنین، دیندار بوده

 درصد 41کردند و حدود ( استفاده میآنتناز ماهواره )دیش هاونهنم درصد 33داشته اند. 

ــای مجازی و کانالنمونه در  ــتاگرام( فضـ ــبوک، تلگرام، اینسـ های اجتماعی )نمیر فیسـ

                                              
  رفتارهای شاخص دینداری بر اساس سه گویه )میزان اعتقاد به اینکه خداوند ناظر بر همه اعمال و

ندار دانستن خود( که در طیف لیکرت مذهبی و میزان مذهبی و دی -ماست، میزان شرکت در مراسم دینی

 تایی طراحی شده بود، ساخته شده است. 1
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 ند. کرداز اینترنت استفاده می نمونه درصد 42بعالوه،  دارند.عضویت و فعالیت 

ــاس نتایج جدول  ــد 32 حدود ،3بر اس ــخگویان  درص دوری از خانواده و  تجربةپاس

مادرشان  درصد 42شـان و  پاسـخگویان پدر  درصـد  33حدود  اند.زندگی مجردی داشـته 

 ار افغانی بوده است. درآمد ماهانةهز 32سواد بوده است. متوسط درآمد ماهیانه خانوار، بی

تا  11بین  درصد 28هزار افغانی،  11پاسخگویان کمتر از  درصـد  21خانوار برای حدود 

ــد 21هزار افغانی،  21 ــد 11هزار افغانی،  31تا  21بین  درص هزار  31تا  31بین  درص

 از نمرهزار افغانی در ماه بوده اســت.  31بیش از  درصــد 21افغانی، و در نهایت حدود 

به طبقه  درصد 13پاسـخگویان به طبقه پایین،   درصـد  23اجتماعی،  –طبقه اقتصـادی  

 اند. به طبقه باال تعلق داشته درصد 21متوسط، و 

 عملیاتی متغیرها  وتعریف مفهومی ( 3

بوده است.  3های مفهومی نمایش داده شده در شکل پرسـشنامه عمدتاً حول حوزه  

جنسی در دو بععد  رابطةای، معاشرت و های جمعیتی و زمینهدر واقع، عالوه بر مشـخصه 

جنســی با جنس مخالف ســنجش شــده اســت.  رابطةو تماس و  دوســتی با جنس مخالف رابطة

   گیری شده است.همچنین این دو بععد در سه سطح نگرش، تمایل و رفتار سنجش و اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 یبررس مورد یمفهوم هایحوزه و محورها. 3 شکل

تماس و 

رابط جنسی با 

 جنس مخالف

رابطة 

دوستی با 

 جنس مخالف

ها  نگرش

و رفتارهای  

 جنسی

های زمینه

 اجتماعی

های زمینه

 جمعیتی

 تمایل

 نگرش

 رفتار

 نگرش

 تمایل

 رفتار
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ــطح دینداری، تجربة    ویژگی ــیالت، س ــطح تحص ــن، جنس، س ــامل س های جمعیتی ش

مهاجرت به سایر کشورها، استفاده از ماهواره )دیش(، میزان استفاده از اینترنت، استفاده 

مجازی و تجربة دوســت پســری/دختری و رابطه جنســی دوســتان های اجتماعی شــبکه

مجردی(،  زندگیاز خانواده )دوری  ای شــامل تجربةنزدیک بوده اســت. متغیرهای زمینه

 -ســطح تحصــیالت پدر و مادر، میزان درآمد ماهانه خانوار )افغانی(، و طبقه اقتصــادی  

 اجتماعی  خانواده بوده است. 

رابطة جنسـی در دو بععد رابطة دوستی با جنس مخالف و تماس و رابطة  معاشـرت و  

جنسـی با جنس مخالف سـنجش شـده اسـت. این دو بععد در سه سطح نگرش، تمایل و     

 گیری شده است.  های متعددی سنجش و اندازهرفتار با استفاده از گویه

ــتفاده از   ــتی با جنس مخالف با اس ــاخص نگرش به رابطة دوس )با مقدار گویه  11ش

(، شـاخص میزان تمایل به رابطة دوستی با جنس مخالف با استفاده  83/1آلفای کرونباخ 

ــتی با جنس مخالف در 21/1گویـه )بـا مقدار آلفای کرونباخ    11از  (، تجربة رابطة دوسـ

 قالب دو گویه در گذشته و زمان بررسی سنجش شده است. 

ــتفاده از  شــاخص نگرش به تماس و رابطه جنســی با جنس مخالف گویه )با  3با اس

ــی با جنس 34/1مقدار آلفای کرونباخ  ــاخص میزان تمایل به تماس و رابطه جنسـ (، شـ

(، و تجربة تماس بدنی و رابطة 21/1گویه )با مقدار آلفای کرونباخ  3مخالف با استفاده از 

جنسی با جنس مخالف در دو سطح تجربة تماس بدنی )سطح مقدماتی رابطة جنسی( و 

 رصد تجربة رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( بررسی شده است.  د 3
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 فصل دوم

 ه با آنههای مواجو شیوه گذار جنسی
ت آمدن گرایشات و تمایالراتی است که در رابطه با به میانمنمور از گذار جنسی، تغیی

فرد در کنار تحوالت جسمی  ،دیگر دهد. به عبارتجنسی افراد در نوجوانی و جوانی رخ می

و اجتماعی، با تحوالتی در زمینه روابط خود با جنس مخالف و یا جنس موافق در ابعاد 

کید بر این دست تغییرات و بررسی تأشود. در نتیجه در این بخش جنسی مواجه می

 هایی است که جوانان از طریق آن به دنبال فهم این فرایند هستند.راه

فرایند بلوغ و در در مطالعه کیفی این پژوهش، کننده شرکت بسیاری از دختران

اند. آنها بیشتر از پسران با ترس، های دشواری را گذراندهخود دوره جسمانی تغییرات

اند. به طور مثال رو شدهدادن است، روبهشان در حال رختعجب و عدم آگاهی از آنچه برای

 گوید:های آن اینطور میو دشواری دوران خوداین از کابل از  ایکنندهشرکت

ها وار و بزرگ شدن اندامخب من هم با همین مسئله عادت ماه

م خیلی تغییر اکردم که روحیهروبرو بودم. همچنین احساس می

 امکردم که خوشی و شادی دوران کودکیکرده است. احساس می

تمام شده است. ترس عجیبی داشتم. خوب یادم است که چقدر 

کم حوصله شده بودم. اگر کسی حتی از روی محبت و یا اشتباهی 

دادم. شرایط زد، با عصبانیت واکنش نشان میبه من دست می

 ساله، کابل، لیسانس(.  22خیلی بدی داشتم )زن، 

ز گذار جسمی است، خواهد عد خاصـی ا در ادامه تمرکز تحقیق بر گذار جنسـی که بع 

رسد نوجوانان و جوانان در مواجهه با گذار جنسی واکنش یکسانی ندارند. بود. به نمر می

اند که مسیرهای گوناگونی برای پذیرش و یا حتی کنندگان در تحقیق اشاره کردهشرکت

جوی جســت های افراد در این زمینه، اند. یکی از انتخابانکار این تغییرات در پیش گرفته

نبال کنند به دبرای غریزه جنسـی است. این بدین معناست که افراد تالش می  یجایگزین
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کوب سر برخیخود را کمرنگ کنند.  هایی باشند که از طریق آن بتوانند غریزه جنسیراه

ــی و تخلیه روانی  ــان کرد که این دو کردندآن را دنبال میغریزه جنس . اما باید خاطرنش

ن برای غریزه جنسی و سرکوب و کنترل( با هم یکسان نیستند. گاهی )جستجوی جایگزی

کنند و در برخی موارد افراد به جستجوی می ءداری اکتفاافراد تنها به کنترل و خویشتن

ه تواند بای از مزارشریف میکنندهپردازند. در این مورد صـحبت شـرکت  جایگزین نیز می

 کمک کند: غیرجنسی برای نیاز جنسی  فهم جستجوی جایگزین

من در زمان بلوغم زیادتر خودم را با کتاب مأنوس کردم، با 

در داخل اجتماع این تغییرات های خود مأنوس کردم. درس

جسمی خود را زیادتر با کارهای اجتماعی از قبیل کارهای 

داخل منطقه، مراسم دینی و مذهبی و همین کارها پوشاندم و 

ام را خاموش و ساختم. اینطور توانستم غریزه ءخود را ارضا

 ، لیسانس(. مزارشریفساله،  24کنترل کنم )مرد، 

( در درصد 33) مورد بررسی در پیمایش کمی سوم افرادیک، 1جدول بر اساس نتایج 

کنند. اگر این میزان را به تفکیک مواجهه با غریزه جنسی، آن را کنترل و سرکوب می

دو ( درصد 31) جوان داری جنسی در زنانبگیریم، کنترل و خویشتنجنسیتی در نمر 

 است.  (درصد 22جوان ) برابر مردان
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 زن مرد هردو جنس کردن غریزه و نیاز جنسینحوة برآورده

 3384 2283 3383 داریکنترل و خویشتن

 1381 3883 2483 خودارضایی جنسی

 1281 1883 1183 با جنس مخالفدوستی و جنسی  رابطة

 1181 383 888 استفاده از فیلم و محتواهای جنسی

 188 181 383 کارگران جنسیمراجعه به 

 183 281 183 صیغه و ازدواج موقت

 183 281 382 مطالعه

 183 282 281 عبادت

 183 184 183 ورزش

 384 188 384 عدم احساس نیاز جنسی

 331 381 1311 تعداد نمونه 

 یبررس مورد زنان و مردان یجنس ازین کردنبرآورده و ارضاء نحوة یدرصد عیتوز. 1 جدول

کننده، بیشترین فراوانی مربوط به خودارضایی جنسی است در میان مردان شرکت

 31کنترل بیشترین فراوانی را داشته است ) ،(. در حالی که در میان زناندرصد 38)

 ،های ارضای نیاز جنسی، در میان مردانبه عنوان یکی از راه(. ارتباطات دوستی نیز درصد

ها و محتواهای جنسی بین بیشتر از زنان فراوانی داشته است. در مقابل استفاده از فیلم

و  کارگران جنسیهای دیگر نیز مانند مراجعه به تر از مردان بوده است. راهزنان شایع

ازدواج موقت نیز در میان افراد گزارش شده است. به عالوه مواردی نیز حاکی از جستجوی 

جایگزین غیر جنسی برای غریزه جنسی است: مانند مطالعه، عبادت و ورزش که در مجموع 

 زنان کمی از یِدرصددهد. در جستجوی جایگزین نیز از کل نمونه را تشکیل می درصد 4

برای مردان(. در نهایت، تنها  درصد 3برای زنان در برابر  درصد 4مردان بیشتر است )

اند که احساس نیاز جنسی نداشته و ندارند که در کرده اشاره هااز نمونه درصد 3حدود 

 برای مردان(.  درصد 188برای زنان در برابر  درصد 4این گروه عمدتاً زنان شامل هستند )

 جنسی داری( کنترل و خویشتن2

( در مواجهه با درصد 33های بخش کمی مطالعه نشان داد که یک سوم افراد )یافته
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کنند. اگر این میزان را به تفکیک جنسیتی در غریزه جنسی، آن را کنترل و سرکوب می

فصید( دو برابر  31داری در غریزه جنسی در زنان جوان )نمر بگیریم، کنترل و خویشتن

 داری و کنترل زنان در امرِرویکرد خویشتن (.1)جدول  ( استدرصد 22مردان جوان )

ه کنندگان زنان بیش از مردان بجنسی، قابل فهم و تفسیر است. بنابراین، در میان شرکت

ن داری برای زنادهند. بر این اساس، کنترل و خویشتنکنترل نیاز جنسی خود اهمیت می

 ای جنسی خود است. مورد مطالعه اولین و برای مردان دومین شیوه مواجهه با نیازه

 ( خودارضایی جنسی1

شیوه  ،مورد بررسی نمونة درصد 24نشان داد حدود  1همانطور که نتایج جدول 

اولین  درصد 38است. این شیوه برای مردان با  بوده شان، خودارضاییبرآوردن نیاز جنسی

ز کنترل و بعد ا درصد 13برای زنان با  .برآورد نیازهای جنسی بوده است شیوة

 تأمین نیازهای جنسی بوده است.  داری دومین شیوةخویشتن

اصالً خودارضایی  ،نمونه درصد 38دهد که نشان می 1در این زمینه، نتایج نمودار 

ی خودارضای تجربةاند. خودارضایی جنسی داشته تجربة ،نمونه درصد 12نداشته و در مقابل 

بوده است. نکته قابل توجه این است  درصد 28و برای زنان  درصد 41جنسی برای مردان 

افراد مورد بررسی اغلب اوقات یا همیشه خودارضایی جنسی دارند.  درصد 11که حدود 

 زنان در این گروه قرار دارند.    درصد 1/3مردان و  درصد 13
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 (نفر 1311 نمونه تعداد) یبررس مورد نمونة در یجنس ییخودارضا زانیم یدرصد عیتوز. 1 نمودار

 

 2محتواهای جنسی( استفاده از 2

اند کل پاسخگویان اعالم کرده درصد 14 ؛قابل مشاهده است 2نمودار همانطور که در 

کنند. استفاده از که از محتواهای جنسی برای رفع نیازهای جنسی خود استفاده می

گزارش شده است.  (درصد 32زنان )بیش از  (درصد 41مردان )محتواهای جنسی در 

اوقات یا همیشه استفاده  اغلبِ ،زنان از محتواهای جنسی درصد 1مردان و  درصد 2حدود 

 کنند. می
 

                                              
 های مرتبط با پورنوگرافی است. ها و وبسایتها، فیلم. منمور از محتواهای جنسی، عکس 1
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 یبررس مورد نمونه در یجنس یمحتواها از استفاده زانیم یدرصد عیتوز. 2 نمودار

های نمایند. داده( از محتواهای جنسی استفاده میدرصد 14اکثر جوانان ) بنابراین، 

ای از کنندهمحتواهای جنسی است. شرکت از ید این گستردگی در استفادهکیفی نیز م 

 گوید:چنین می ،استفاده گسترده جوانان از محتواهای جنسی دربارة ،مزارشریف

فیلم  بینند ازینمی برایتان بگویم که جوانان در افغانستان زیاد
های جنسی[. چون در زندگی واقعی کمتر با جنس ها ]فیلم

روند فیلم کنند و به همین خاطر میمخالف رابطه برقرار می
ساله، مزار  23کنند )مرد، بینند و خود را ارضا میمی وهای پورن
 (.بکلوریا ،شریف

 
 پردازند.یکدیگر به صحبت میعالوه بر مشاهده این محتواها، جوانان در این موارد با 

 گوید:ندهار میای از ککنندهبه طور مثال شرکت

 پسرها و بعضی از کنند.ها استفاده میجوانان از این فیلم

 جوانان بعضی از .بینممی هستند، دخترها که به این عمل دچار

 شانهایقصه بلکه باز بینند،میها را نه تنها که این نوع سایت

 های غیراخالقی خوگویند. فیلمیم و دوستان خود انگریبه د را

 لیسانس(.، کندهارساله،  21)مرد، است  ها پردکاندر بیخی 
 

33.3

28.1
21.3

3… 2.3

22.1
33.3

28.3

3.4 3.2

14.3

22.2

13.3

3.3 1.2
0

10

20

30

40

50

60

70

هرگز به ندرت گاهی اوقات اغلب اوقات همیشه

هردوجنس

 مرد

 زن



38 

 

گاهی استفاده از محتواهای جنسی و صحبت از آن به قدری رایج است که جوانان 

 کنند: کنند را طرد میفردی که از این محتواها استفاده نمی

 هم شانو دوستان رانیگکه د هنددترجیح میبعضی جوانان 

 نکه ای زنندرآمیز از آن گپ میافتخا و ببینند ها رااین فیلم

 هستند، این مسایل دور جوانان که ازیگر د .انجام دادما کار ر

، کندهارساله،  21)مرد،  کنندریشخند می و بینندیبد م  را نهاآ

 لیسانس(.
 

در رابطه با نگرش به محتواهای جنسی دو رویکرد کلی وجود دارد؛ پذیرش این 

 :کنندگانآنها در بین شرکت محتواها و ردّ

 

 
 یجنس یمحتواها از استفاده به نگرش فیط. 3 شکل

محتواهای جنسی و  ،کسانی قرار دارند که معتقدند ،سوی موافق طیفدر انتهای 

 کنند. ورده میآاستفاده از آنها در هر صورت مفیدند و نیازهای خاصی از جوانان را بر

بینند و از های پورن میملیشان فجوانان برای ارضای ذهنی

. من خودم هم شوندمیو هم ارضا برند میشان هم لذت دیدن

ها این فیلم ،کنمکنم و فکر میهای پورن استفاده میاز فیلم

 ساله، بامیان، لیسانس(.  28برای همین خوب هستند )مرد، 
 

قید و شرط موافقند کمی از آنها با استفاده از این محتواها به طور بی تعداد ،مجموع در

 وزشی برایو در مقابل، افراد بیشتری معتقدند این نوع محتواها باید مشروط به هدف آم

 . حل مسایل دوره گذار و یا ازدواج استفاده شوند

تماشای محتواهای جنسی اشاره شده  پیامدهایو  دالیلهای کیفی به در تحلیل داده

 پردازیم. ها میکه در ذیل بدان

 موافقت کامل مخالفت کامل
استفاده مشروط  طرفدار 

 به حل مسایل ازدواج

طرفدار استفاده با هدف 

 آموزش جنسی
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 ی جنسی هامحتوا دالیل روی آوردن جوانان به

 رفع نیاز جنسی 

ترین کارکردهای استفاده از محتواهای جنسی، رفع نیاز جنسی است. یکی از عمومی

مک ک جنسی به رفع نیازکنندگان در مطالعه کیفی از شرکتاین محتواها به نمر برخی 

جوانی از مزارشریف معتقد است که علت اصلی استفاده جوانان از  ،کنند. به طور مثالمی

 محتواهای جنسی، ارضای نیاز جنسی است: 

-کنم که جوانان افغانستان، جوانانی که من میفکر میمن 

شان دنبال رسیدن به ها اکثریتشناسم، از طریق این فیلم

دنبال این  ،[به همین دلیل]شدن است و همان مرحلة ارضا

ها هستند. چون در زندگی کمتر با جنس ها و فیلموبسایت

ای هیلمکنند و به همین خاطر میروند فمخالف رابطه برقرار می

ساله،  23کنند )مرد، می ءبینند و خود را ارضاپورن می

 (.بکلوریامزارشریف، 

 ای از بامیان به این شکل است:کنندهیا مثال دیگری از شرکت

ینکه از روی جنبه آموزشی ا بیشتر از ،های پورنلمیدیدن ف

 شود و اینبردن دیده میبیشتر برای عالیق و لذت ،دیده شود

ذهنی شود و  شود تا برای جوانان یک دغدغةمیامر باعث 

ها برای ع فیلمشان بر این باشد تا از این نومیشه سعیه

 ساله، بامیان، لیسانس(. 28خودشان مهیا سازند )مرد، 

 

 کارکرد آموزشی 

کارکرد آموزشی محتواهای جنسی یکی از مواردی است که به نمر جوانان استفاده از 

اند توبخشد. آنها معتقدند که محتواهای جنسی از این جهت میمیاین منابع را مشروعیت 

د، از حلی برایش بیابن، راهتوانندهای جوانان را که از منابع دیگر نمیپرسش که باشدمفید 
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از بامیان معتقد است این  ایساله 12زن . کننداین طریق پاسخی برای آنها پیدا می

 اطالعات و آگاهی جنسی جوانان را پر کند:  ءتوانند خالمحتواها می

داشته  رشتیمعلومات ب نکهیا یها براتیوبسا نگونهیاز ا استفاده

باز شود و جواب  تیبرا لیاز مسا یلیخ نکهیا یبرا ی،باش

 یو مردانگ یمثال در مورد زنانگ ی،خود را داشته باش یهاسوال

ها معلومات تیوبسا نیاز ا یتوانیم یبه راحت ی،دانینم یزیچ

وب خ یلیها ختیوبسا نیا ،اتمعلوم شیافزا یپس برا ی.ریبگ

ها وجود ندارد تیوبسا نیچون فرهنگ استفاده از ا یول .است

-تیوبسا نگونهیخودشان از ا]جنسی[  یارضا یاکثر جوانان برا

ساله، بامیان،  12)زن،  ستیکه خوب ن کنندیها استفاده م

 (. بکلوریاکمتر از 

 

  حس کنجکاویارضای 

ارضای حس کنجکاوی افراد است. به خصوه  گاهی استفاده از محتواهای جنسی صرفاً

شان کنندگان به احساس عدم شناخت کافی از جنس مخالفاینکه بسیاری از شرکت

نند. کو محتواهای جنسی را برای شناخت کافی از امور جنسی مفید تلقی می اعتراف کرده

 به طور مثال: 

ختر و پسر همیشه از هم جدا نگه داشته شود و زمانیکه د

دختران را به شکل یک تابو برای پسرها از آوان کودکی الی 

 ها و، متاسفانه آنها به سایتجوانی و الی پیری معرفی کنند

ورند که در افغانستان بسیار آهای پورنی که هست رو میفیلم

 ساله، بامیان، لیسانس(. 21زیاد هم هست )زن، 
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 ی جنسهامحتوا آوردن جوانان بههای رویمدها و آسیبپیا

-ندهکنمحتواهای جنسی و استفاده از آنها عالوه بر کارکردهایی که برای افراد استفاده

کننده در این تحقیق سازند. افراد شرکتهایی را نیز متوجه آنها میشان دارند، آسیب

اشارات بیشتری نسبت به کارکردهای های استفاده از محتواهای جنسی به آسیب عمدتاً

 اند.  ها در ادامه در دو بخش فردی و اجتماعی بررسی شدهاند. این آسیبآن داشته

 های فردیآسیب

 تقلید 

هایی که استفاده از محتواهای جنسی برای جوانان دارد، تمایل به تقلید یکی از آسیب

اند. در این مورد مشاهده کردهای است که جوانان در این محتواها و بازسازی تجربه

رفتار جنسی  ،ها هم تاییدکننده این هستند که استفاده از محتواهای جنسیپژوهش

(. در این مورد Gullotta et al. ،2111دهد )ثیر قرار میتأجوانان و نوجوانان را تحت

 گوید:زنی از مزارشریف می

دادن این  ها را تماشا کنند... انجاموقتی که جوانان این فیلم

ب شان جالشود بسیار برایم کارهایی که در فیلمها انجام میس ق 

خواهند که حداقل یک بار خودشان هم همان باشد... میمی

هایی که وجود دارد کارها را تجربه کنند. خیلی از فیلم

ننده یا بیننده این کبه شخص استفاده .کننده استمنحرف

کند. گیرد که چگونه برداشت میسایت ها تعلق میها و وبفیلم

ساله، مزارشریف،  21کنند )زن، تقلید می اما به نمر من اکثراً

 (. بکلوریا

 

 سرخوردگی، نارضایتی جنسی و افسردگی 

 نشدن توقعاتاین است که با برآورده ی جنسیهای استفاده از محتواهایکی از آسیب
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وجود بیاید. در در آنها به ردگی و نارضایتی جنسیجنسی افراد ممکن است حس سرخو

این مورد مردی از مزارشریف معتقد است افسردگی نتیجه استفاده مداوم از این 

 محتواهاست: 

نند، نه کها استفاده میجوانان بیشتر به شکل منفی از این فیلم

-ها را میبرای آموزش و استفاده مثبت. اینها وقتی این فیلم

حالت قرار داشته باشند.  بینند، خیلی دوست دارند در همان

دوست دارند به همان لذت برسند و خودشان را تخلیه کنند. 

دار به همان دار دنبال شود و اینها ادامهاگر این فیلم ها ادامه

نم ککنم کار خوبی نیست. فکر میاوج لذت برسند، من فکر می

شوند. دچار افسردگی اینها دچار مشکالت روحی و روانی می

 (.بکلوریاساله، مزارشریف،  23مرد، ) شوندمی

به نمر برخی افراد، روابط ایجاد شده در این محتواها غیرواقعی و مصنوعی هستند. 

 شدن نیستند. در نتیجه جوانان با مقایسهگیری و عملیدر روابط واقعی قابل پی بنابراین،

ول نتیجه محص بین وضعیت واقعی و محتوای این منابع جنسی، دچار تضاد خواهند شد. در

موفق باشند. یکی  ،این وضعیت این است که آنان نخواهند توانست در روابط واقعی خود

 گوید:کنندگان در مزارشریف در این باره میاز شرکت

ر است. تا جایی خوب است این فیملها، ولی اضرارش بیشت

بینه، لذت واقعی عمل سکس لم پورن زیاد مییشخصی که ف

جنسی، تصویری از  که او از عمل کم میشه. بخاطر این ایشبر

تبلیغاتی هست. این را  ها هم کالًلمهای پورن داره و آن فییلمف

های پورن صورت همه ما میفهمیم... آن سکسی که در فیلم

 ای است که به صورتشیوه تبلیغاتی داره و شیوه گیره کالًمی

زین خاطر اینها از افته. اطبیعی در یک عمل جنسی اتفاق نمی

کنند و وقتی که آن یک لذت و معیار را پیش خود قید می

کنند، متوجه یا ازدواج می شوندمی وارد رابطه مستقیماً

واهلل االن چرا آن کیف را ندارد. از ازدواج  ...که اوه شوندمی
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. در ازدواج هم عمل جنسی است و عمل جنسی شوندمیدلسرد 

ساله،  21رابطه داره )مرد، ستی ازدواج با استحکام و سمستقیما 

 مزارشریف، لیسانس(.

 

 درگیری ذهنی و عدم تمرکز 

کنندگان به آن به عنوان پیامد استفاده مکرر از محتواهای یکی از نتایجی که شرکت

اند، از بین رفتن تمرکز فکری در جوانان است. آنها معتقدند جوانان در جنسی اشاره کرده

-توانند به اهداف بزرگتر زندگی خود و حتی امور روزمرهاین محتواها نمینتیجه استفاده از 

 هد:دطور توضیح میکننده از کابل این امر را اینشان مشغول شوند. یکی از مردان شرکت

کردم. اما تماشا می [ها رامن در زمان مکتب بیشتر ]این فیلم

های منفی های دانشگاه سخت است دیگر به جنبهچون درس

های خراب، از نگاه ها و فیلمبردم. استفاده زیاد از وبسایتآن پی

 تمرکز[]فردسازد و دیگر جسمی و جنسی انسان را ضعیف می

دهد مثل سابق الزم را باالی درسها و کارهای که انجام می

توانم )مرد، ندارد. بعد فهمیدم که این رقم درس خوانده نمی

 (. بکلوریاساله، کابل،  23

ر را بیشتر تثیرات این فیلمها بر جوانان در سنین پایینکننده دیگری از هرات تأشرکت

 داند:می

ها بستگی دارد که شخص چند ساله باشد و ات این فیلمتأثیر

ارد بد د تأثیررد باشد خیلی در چه شرایطی باشد. اگر سنش خُ

که پیش از سن خود به این کارها دلگرمی پیدا کند. از درس 

ماند و شاید اصرار کند که ازدواج کنم خود و آینده خود می

ولی در حالی که خانواده او شرایط داماد کردن پسر خود را 

 (. بکلوریاساله، هرات،  21نداشته باشند )زن، 
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جوانان از پورنوگرافی، برای تبیین وضعیتی در مطالعات مرتبط با درمان استفاده مفرط 

استفاده « 1گونه از پورنوگرافیاستفاده وسواس»که در باال اشاره شد مفهومی تحت عنوان 

حساسات ا تجربةشود. این مفهوم برای توضیح ناتوانی در کنترل استفاده از پورنوگرافی، می

ور ار منفی بر کیفیت زندگی به طآمدن آثمنفی به دلیل استفاده از پورنوگرافی و به وجود

تواند نتایجی چون روابط این وضعیت می (.Coleman et al, 2001) رودکلی به کار می

وری و قدرت تولید، عملکرد ضعیف در محیط کار دیده، از دست دادن بهرهاجتماعی صدمه

آسیب  های مالی، شرم و احساس گناه و سایر اشکالدادن شغل، هزینهیا مکتب، از دست

 (.McBride et al, 2007روانی را در پی داشته باشد )

 

 اعتیاد به محتواهای جنسی 

کنندگان محتواهای جنسی در ادامه و در ارتباط با مقوله پیشین، به نمر اکثر شرکت

 گوید:ای از کابل میکنندهاعتیادآور هستند. به طور مثال شرکت

های دارای ]سایت هاوقتی یک جوان برای بار اول از این سایت

کند، برایش حس خوبی دست محتواهای جنسی[ استفاده می

مثل مواد مخدر  بیند. کامالًمی درصددهد. برای بار دوم صد می

ماند، قوای جسمی و است. از درس، کارهای روزمره می

شود، دقت و تمرکز قبل را ندارد. خالصه اش ضعیف میجنسی

، ساله، کابل 31ماند )مرد، بگویم از همه کارهای خود عقب می

 لیسانس(. 

 نیز به عواقب این محتواها اشاره دارد: کندهارکننده دیگری از شرکت

برای تجارت و پیدا کردن پول ساخته  اًها اکثراین وبسایت

دهند ولی جوانان متوجه شود. چیزهای واقعی را نشان نمیمی

جرد دارد و ها عواقب ناگوار برای جوانان منیستند. این فیلم

                                              
1 . Compulsive pornography use 
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 ها بیشتر استسال به این فیلمامکان معتادشدن جوانان کم

 (.بکلوریا، کمتر از کندهارساله،  22)زن، 

 

 اجتماعیهای آسیب 

رسد استفاده از محتواهای جنسی توسط جوانان و اعتیاد به آن، پیامدهای به نمر می

ند که کیفی تحقیق معتقدکنندگان در بخش ای نیز به دنبال داشته باشد. شرکتاجتماعی

  پردازیم: ها میکه در ادامه بدان در سطح اجتماعی نیز دارند این محتواها تبعاتی منفی

 

 تجاوز، خشونت و آزارهای خیابانی 

ها در سطوح اهای جنسی بازتولید محتوای خشن آنیکی از پیامدهای اجتماعی محتو

ا باعث هبامیان معتقد است این فیلم کننده زنی ازدیگر اجتماعی است. به طور مثال شرکت

 شوند:گسترش آزارهای خیابانی می

های جنسی کوشش بعضی جوانان بعد از استفاده از فیلم

دهند، مثال از طریق کنند این کارها را در عمل انجام بمی

ها آنها را به دست بیاورند یا تا حدی عملی کنند. خیابان آزاری

وزش به جوانان مفید نیست و ها بدون آمبه نمرم این فیلم

 ساله، بامیان، لیسانس(. 21کنند )زن، جوانان از آن تقلید می

 

 مورد دیگری نیز به نقش این محتواها در تجاوزها اشاره دارد:

یا  بیند وما خیلی بسته است. وقتی کسی فیلمی را می جامعة

 ءبیند در آنجا هست که نیاز به ارضاها چیزی میدر وبسایت

ش اگردد به خانوادهبیند و برمیدارد. وقتی چنین چیزهایی می

فهمد که فرهنگی وجود ندارد که با جنس مخالف می ؛بیندمی

آورد. کند، خودارضایی هم مشکالت زیاد به بار می ءخود را ارضا

تجاوز به خواهر و  .آیدتجاوز به وجود می در اینجاست که مثالً
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هاست که مجبور به این کارها سایتوبات این تأثیرغیره. این از 

 (. بکلوریاساله، بامیان، کمتر از  12شوند )زن، می
 

توانند نتایج جنسی و خشونت در آن می رابطةکید بر در نتیجه این محتواها با تأ

ای که سطح آگاهی خصوه در جامعهر جامعه بیافرینند. این وضعیت بهنامطلوبی را د

 با آن در سطح پایین است:های مرتبط جنسی و آموزش

شما تصور کنید وقتی از این پدیده ]امر جنسی[ یک هیوال نزد 

نگریم مان ساختیم و به چشم شرم به آن میجوانان و فرزندان

و دخترها و پسرها را از یکدیگر دور نگه داشتیم، بدون اینکه از 

که جوانی برای خودارضایی و لذت هم چیزی بدانند، زمانی

ها استفاده کند، عاقبت کار چه از این وبسایت جنسی فقط

 گیرند. چراکهشود؟ همین است که جوانان عقده میمی

شوند دست به شان وجود ندارد و مجبور میاش برایزمینه

تجاوز و قتل و اینگونه مسایل بزنند. چرا ما مسایلی مثل تجاوز 

ساله داریم؟ خودش واضح است  11شش مرد را روی یک دختر 

ساله،  31عقده باعث شده تا این نتیجه را داشته باشیم )زن،  که

 لیسانس(. ، هرات

 

 پرهیز از ازدواج 

 تواند دلسردیاین محتواها، می استفاده از کنندگان یکی از پیامدهایبه نمر شرکت

 دهد:را توضیح می مسألهی از هرات این افراد به ازدواج باشد. به طور مثال زن

های با محتوای جنسی[ اثر مخرب ها ]فیلمفیلماستفاده از این 

گذارد. چون از یک لحاظ منزوی می شوند، بر روحیه جوانان می

در آنها از بین خوش ندارند با بقیه باشند و عالقه به ازدواج هم 

 23زنند )زن، رود. از لحاظ دیگر به وجود خودشان آسیب میمی

 (.بکلوریاساله، هرات، 
 



34 

 

ذیری پجنسی است، با دسترسی مین نیازتأازدواج که یکی از کارکردهایش  ،در نتیجه

گاهی ممکن است برعکس این مورد اتفاق البته شود. به محتواهای جنسی کمرنگ می

جنسی واقعی و یا ازدواج را باالتر ببرد. در این  رابطةتمایل افراد به داشتن  یعنی ،بیفتند

 ود بیاید: مورد مشکالت دیگری ممکن است به وج

ر زیاد، دور نگه داشتن دختقبیل طویانه گزاف، قلینمشکالتی از 

و پسر، عدم اجازه انتخاب شریک زندگی توسط دختر یا پسر 

ود شها باعث میشان مانع است. دیدن اینگونه فیلمبرای ازدواج 

بینند تا یک نوع سرخوردگی در جوانان پیدا شود. چون می

ساله، بامیان،  21برطرف سازند )زن، توانند نیازشان را نمی

 لیسانس(.

 با جنس مخالف جنسیدوستی و  رابطة( 4

و شکل مورد بررسی قرار در این پژوهش معاشرت و ارتباطات با جنس مخالف در د

ت دوسو دوست پسردوستی با جنس مخالف ) رابطةدر شکل اول، معاشرت و  گرفته است؛

اس و نزدیکی جنسی در سطوح مقدماتی ( بررسی شده است. در شکل دوم، تمدختر

سکس( بررسی شده است. هر  داشتن بغل کردن( و پیشرفته )تماس جنسی، )بوسیدن و

کدام از این اشکال در سه بععد نگرش، تمایل و رفتار مورد کندوکاو قرار گرفته است. نتایج 

 باشد:پژوهش در این خصوه به صورت زیر می

   دوستی با جنس مخالف رابطة( الف

 پسردوستدر اشکال  و دوستی دوستی در این تحقیق به معنای روابط عاطفی رابطة 

بررسی قرار گرفته است. ه بععد نگرش، تمایل و رفتار مورد در س که است دختردوستو 

  :نتایج آن در زیر ارائه شده است

 دوستی با جنس مخالف   رابطةنگرش به 

 های مختلفی تحقیق در خصوه گویهکنندگان بخش کمّنمرات شرکت 2-3جدول 

 تفکیک جنسیتی همراه هطور کلی و هم بها هم بهدهد. این گویهنشان می را روابط دوستی
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 اند. ارائه شده درصدشان به با فراوانی

هم در میان مردان و –کنندگان از مشارکت درصد 41نزدیک به  3با توجه به جدول 

میان دختران و پسران در جامعه افغانستان  دوستی رابطةمعتقدند در حال حاضر  -هم زنان

-اند. یکی از شرکتبا این گویه مخالف بوده درصد 13به راحتی ممکن است. در مقابل، 

 دهد:طور توضیح میکنندگان از بامیان این وضعیت را این

اگر چند شهر را در نمر بگیریم مثل کابل، مزارشریف و بامیان، 

ها قبل از ازدواج بین جوانان وجود ازدواج یا رابطهآشنایی قبل از 

دارد اما در دیگر والیات هنوز هم همان فرهنگ مردساالری و 

دهند که دختر و فرماست و اجازه نمیمندی بسیار حکمغیرت

 21پسر با هم قبل از ازدواج با یکدیگر در ارتباط باشند )زن، 

 ساله، بامیان، لیسانس(.

دختر و پسر یا زندگی مشترک بدون ازدواج  1باشیفراد به وجود همبا این حال برخی ا

 اند. در شهر کابل نیز اشاره کرده باهمدیگر

ام اصال پدیده در مناطقی که من در افغانستان زندگی کرده

باشی وجود ندارد و یا اینکه دخترها و پسرها قبل از اینکه هم

 بینمخود را که میازدواج کنند، ارتباط برقرار کنند. دور و بر 

همباشی وجود ندارد، اینکه دخترها و پسرها بدون نکاح رسمی 

ارتباط برقرار کنند و زندگی را شروع کنند. اما در  شهر کابل 

ساله، بامیان، کمتر از  12باشی وجود دارد )زن، میدانم که هم

 (. بکلوریا

 
  

                                              
1. Cohabitation 
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 موافق بی نظر مخالف دوستی با جنس مخالف رابطةنگرش به 

امروزه دختران و پسران به راحتی با 

 هم تعامل و معاشرت دارند

 3288 1383 1184 هردوجنس

 3283 1382 1388 مرد

 4182 1183 1381 زن

دختر و  یدوست رابطةراجع به  نمرتان

  پسر قبل از ازادواج

 3381 1381 3183 هردوجنس

 1283 1283 3181 مرد

 3284 1383 3182 زن

دوستی و عاطفی صحیح و سالم  رابطة

برای  مشکلی ندارد و با جنس مخالف

 موفقیت انسان خوب است

 3281 283 2183 هردوجنس

 3281 283 2182 مرد

 3884 282 2281 زن

دوستی با جنس مخالف قبل از  رابطة

اشویی در زندگی رضایت زنازدواج، 

 دهدآینده را کاهش می

 3388 2481 3383 هردوجنس

 3283 2388 3382 مرد

 3382 3182 3184 زن

به نمرمن، اگر دختر و پسر با حفظ 

حدود شرعی با یکدیگر دوست شوند 

 اشکالی ندارد

 4382 881 1484 هردوجنس

 3281 281 2181 مرد

 4281 383 1383 زن

روابط دوستی دختر و پسر باعث 

خوب را شود که دو جنس همدیگر می

به هم بشناسند و در آینده نسبت 

 تری داشته باشندانتمارات عاقالنه

 4383 1381 1384 هردوجنس

 4381 1181 1181 مرد

 4282 1182 1182 زن

ه باید تنها ب پسرو  دختردوستی  رابطة

 خاطر ازدواج باشد

 1381 1384 3288 هردوجنس

 3182 1284 2482 مرد

 3383 1384 3883 زن

عاطفی و  رابطةبه افرادی که نسبت 

دوستی با جنس مخالف دارند، 

 احساس خوبی ندارم

 2488 2181 1282 هردوجنس

 2383 2184 1282 مرد

 2283 1282 1183 زن

به نمرمن ازدواج با کسی که قبالً 

دوستی از جنس مخالف داشته است، 

  اشتباه است. 

 2283 1881 1281 هردوجنس

 3188 1488 1183 مرد

 2382 1881 1381 زن

توانند با هم به نمرمن دختر و پسر می

 تعامل و معاشرت داشته باشند

 3288 1383 1184 هردوجنس

 3283 1382 1388 مرد

 4182 1183 1381 زن
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 زن مرد هردو جنس 

دوستی  رابطةنمر من به

 ودوست پسردختر و پسر)

( به قصد دوست دختر

 ازدواج

 2181 2181 2181 اصالً پذیرفته نیست

-شرایط خاصی میتحت

 توان آنرا پذیرفت

3183 3183 3183 

 3382 3381 3382 پذیرفته شده است  کامالً

دوستی  رابطةنمر من به

قصد  بدون دختر و پسر

 ازدواج

 3884 1382 3183 تنیس شده اصالً پذیرفته

شرایط خاصی تحت

 توان آنرا پذیرفتمی

2383 3184 2281 

 282 1182 1282 پذیرفته شده است  کامالً

 یبررس مورد افراد انیم در مخالف جنس با یدوست رابطة به نگرش یدرصد عیتوز. 3 جدول

نگاه  مورد بررسیاز افراد  درصد 33طور کلی که به بیانگر آن است 3های جدول یافته

با این  درصد 31مثبتی به ارتباطات دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج دارند. در مقابل 

 وافقانمها را به لحاظ جنسیتی مشخص کنیم، میزان نوع روابط مخالفند. اما اگر این نسبت

(. در نتیجه نگاه درصد 31در مقایسه با  درصد 12است ) زنانبیشتر از  مرداندر میان 

میان مردان طرفدار بیشتری دارد. اما زمانی  در ابط دوستی با جنس مخالفمثبت به رو

ر تدوستی به نمر افراد سالم باشد میزان موافقان در هر دو جنس به هم نزدیک رابطةکه 

از هر دو جنس موافق روابط دوستی سالم بین دو جنس  درصد 32شده است )حدود 

در هر دو جنس مخالف این نوع روابط در هر شکلی  پنجم افرادیکحدود  البته،هستند(. 

 از آن هستند.

کید بر حدود أدهد که میزان موافقت در زمانی که تنشان می 3 جدول همچنین نتایج

ود و رشود. میزان موافقت به خصوه در میان زنان باال میشرعی باشد، باز هم بیشتر می

ای هستند که در آن رابطه، امور طهکننده موافق با راباز زنان شرکت درصد 81حدود 

 شده باشند. شرعی رعایت 

ا ر قبل از ازدواج تواند روابط دوستیکسب شناخت از همدیگر موضوعی است که می

هم در میان مردان و -افراد مورد بررسی در پیمایش کمی درصد 43حدود  کند.جیه تو

 طالعهدر م. موافقندت همدیگر اند که با روابط دوستی با هدف شناخابراز کرده -هم زنان
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کید بود که اگر این روابط برای شناخت همدیگر قبل از کیفی نیز این موضوع مورد تأ

 ازدواج باشد اشکالی ندارد. 

 گوید: ساله از هرات چنین می 21ای کنندهبه طور مثال شرکت

اگر این روابط بین دختر و پسر منجر به ازدواج بین دو دختر و 

ه دیگر روابط داشتخب وقتیکه با هم .مخالف نیستم ،پسر گردد

شناسند و درصورت انتخاب به حیث همدیگر را بهتر می ،باشند

ساله، هرات،  21همسر با همدیگر تفاهم خواهند داشت )مرد، 

 لیسانس(. 
 

 رابطةدر نتیجه، این شناخت با هدف ازدواج باید انجام شود و ازدواج امری است که 

ای که با هدف ازدواج نیست دوستی رابطةبخشد. مخالفت زنان با یت میدوستی را مشروع

 از مردان بیشتر است.  درصد 11بیش از 

 رابطةدهد میزان موافقت با بر ازدواج طوری که جدول نشان می تأکیدبا توجه به 

کمتر است. به خصوه اگر این روابط مبتنی و  دختردوستو  پسردوستدوستی در قالب 

از میزان موافقان  (درصد 32) با هدف ازدواج دو طرف نباشد. در این صورت میزان مخالفان

ه روابط اش بکنندگان نگرش منفیشود. به طور مثال یکی از شرکتبیشتر می( درصد 2)

 دهد:دوستی را اینطور توضیح می

ارضای غرایز جنسی است و  فاًهدف جوانان از این روابط صر 

بود، چرا تا زمان ازدواج بس. زیرا اگر این موضوع  هدف نمی

 یک زنند؟کنند و دست به ایجاد این نوع روابط میصبر نمی

چیز را متوجه باشید که در این نوع روابط هرگز نیت خیری 

 ساله، هرات، لیسانس(. 23وجود ندارد )مرد، 

به روابط دوستی بدون تکیه بر ازدواج را چنین بیان  اشمنفی مورد دیگری نیز نگرش

 کند. می

که اصل هدف  بینم. این مهم استرا بد می دوستیاین نوع من 

بدون هدف مشروع دوستی  .چیستاین نوع دوستی  نها ازآ
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دختر و  برای مشکالت اخالقی را داشتن نتیجه خوبی ندارد و

 ، لیسانس(. کندهارساله،  21)مرد،  وردآمی بارپسر به 
 

دهد که مخالفت با روابط دوستی دو جنس اگر با قصد نشان می 3جدول همچنین، 

 اند(.از هر دو جنس ابراز مخالفت نموده درصد 3183رود )ازدواج نباشد بسیار باالتر می

 با این روابط موافقند.  درصد 1282تنها 

این روابط دارند برای افراد مهم است و این تنها ای که هنجارشکنی اخالقی مسأله

د. بنابراین بیش از نیمی از تواند این دست روابط را قابل قبول سازازدواج است که می

دوستی با جنس  رابطةکسانی که ازدواج با ( نگرش منفی به درصد 12کنندگان )شرکت

  دارند.، اندداشتهمخالف 

ثیرات آن بر زندگی و ازدواج در آینده بط دوستی، تأها در مورد داشتن روایکی از بحث

ت تواند بر کاهش رضایکنند که داشتن این روابط نمیاز کل افراد تصور می درصد 33است. 

هم معتقدند چنین  اتفاقی ممکن است  درصد 34 . در مقابل،در زندگی زناشویی بینجامد

دوستی پیش از  رابطةاند که داشتن ها بیان کردهرخ دهد. برخی از افراد نیز در مصاحبه

ای از هرات ساله 12شود. در این مورد زن ازدواج، خیانت به همسر آینده فرد محسوب می

 گوید:می

 خوب نیست. اصالً به نمر من دوستی قبل از ازدواج اصالً

شود. خیانت به کسی است که در آینده وارد زندگی فرد می

 نت کند. من خودم شخصاًآدم نباید به همسر آینده خود خیا

اگر با کسی آشنا شوم و متوجه شوم که قصد ازدواج با من را 

کار ناهکار و گخواهم خیانتدهم. چون نمیندارد، ادامه نمی

 (.بکلوریا، ساله، هرات 12باشم )زن، 
 

یشتر ب قبل از ازدواجدهد که موافقت با روابط دوستی جوانان های کیفی نشان مییافته

-دختر/پسر را حق خود و انتخاب شخصیجوانان داشتن دوست است. در واقعفردگرایانه 

 دانند و نه امری مرتبط با دیگران.میشان 
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این به خود جوانان مربوط است که بین خودشان چه نوع 

کنند من با این نوع روابط مشکلی ندارم و روابطی را برقرار می

است یا بد. اینکه من بخواهم با کنم که خوب اظهار نمر نمی

کسی دوست باشم یا ازدواج کنم، تصمیم متعلق به خودم است، 

 ساله، هرات، لیسانس(.  23نه خانواده و نه دیگران )مرد، 

انگیزه همه افراد در برگزیدن دهد نشان می 4عالوه بر این، همانطور که نتایج جدول 

گیرند و به لحاظ طیف وسیعی قرار می ها درروابط دوستی یکسان نیست. این انگیزه

جنسیتی نیز با هم متفاوتند. به عبارت دیگر اهداف مردان و زنان در روابط دوستی با هم 

 فرق دارند. 

 زن مرد هردو جنس های افرادانگیزه

 2281 2188 2183 نیاز به دوست داشتن

 1282 1283 1283 ازدواج

 1188 2284 1481 جوییلذت

 1488 1381 1381 رهایی از تنهایی 

 1283 1281 1282 شناخت جنس مخالف

 382 181 184 هتجربکسب 

 381 281 383 و سرگرمی خوشگذرانی

 384 284 382 کردن نیازمالیبرطرف

 283 182 184 همه موارد

 11181 11181 11181 جمع

 مخالف جنس با یدوست رابطة از افراد هایزهیانگ یدرصد عیتوز. 4 جدول

اند که افراد برای اشاره کرده افراد درصد 21گویا است،  4جدول نتایج همانطور که 

 . شوندنیاز به دوست داشتن وارد روابط دوستی می

ای از بامیان معتقد است این روابط دوستی، کارکرد عاطفی برای دختران کنندهشرکت

 دارد: 
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مه از لحاظ روانی و افغانی ببینیم به یک لحاظ هاگر به جامعه 

د خصوصا دختری باشد که در خانواده کسی به روحی کم دارن

ای ی آغوش بیگانهوشتو عاطفه و مهری نورزد. بناءً مجبور می

کند تا به را ترجیح بدهی. پس این کمبود عاطفه مجبورت می

ت ن این اسشاای پناه ببری و خود را مشبوع بسازی. هدفبیگانه

که خود را به لحاظ روحی و عاطفی و اقتصادی مشبوع بسازند 

ساله،  12باشند )زن، گاه داشتهو کسی را به عنوان حامی و تکیه

 (.بکلوریابامیان، کمتر از 

های کیفی این بود که انگیزه پسران از روابط نگرش اکثر افراد در بخش مصاحبه

ساله از هرات نگاه  12است. به طور مثال زنی شان جویی و غریزه جنسیدوستی، لذت

 دهد:اش را اینطور توضیح میبدبینانه

ت اکثر پسرها از دوستی با دخترها نیت خوب نیست. به نمرم نیّ

به خاطر را تازه با بیش از یک نفر هم دوست هستند. یکی 

خواهند، یکی را به خاطر اندامش و یکی دیگه را اش میچهره

کردن نیاز وردهآدیگر. هدف بیشترشان بربه خاطر چیزی 

ساله،  12شان است و دنبال جسم دخترها هستند )زن، جنسی

 (.بکلوریا هرات،
 

یید این انگیزه، دشواری در شرایط ازدواج را کننده مردی از مزارشریف ضمن تأشرکت

 داند:علت آن می

بینیم، ازدواج کردن خیلی هزینه داره و در شرایطی که ما می

 ءبا مشکل مواجهیم. در این وضعیت ما هم نیاز داریم که ارضا ما

میل جنسی هم  که شویم چون ءباید ارضا دلیل شویم. به این

ساله، مزار شریف،  23مثل آب و غذا ضروری است )مرد، 

 (.بکلوریا

ابر به به طور بر ازدواج است. مردان و زنان تقریباً ،کنندگانانگیزه دیگر به نمر شرکت

فرار از تنهایی به عنوان اند. ج به عنوان هدف ورود افراد به روابط دوستی اشاره کردهازدوا
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.  کنجکاوی و تالش برای نیز مطرح شده استزنان هدف روابط دوستی به ویژه توسط 

 12های افراد در ایجاد روابط دوستی است )حدود شناخت جنس مخالف نیز یکی از انگیزه

ان ای همساند(. این میزان کنجکاوی تقریبا به گونهاشاره کردهدر هر دو جنس به آن  درصد

در مطالعه  ساله 21ای کنندهشرکت در این زمینه،برای زنان و مردان اهمیت داشته است. 

از شهر مزارشریف معتقد است انگیزه شناخت جنس مخالف انگیزه قدرتمندی در  کیفی

 ایجاد روابط دوستی در میان دو جنس است:

جنسی مهمه در دوستی، برای  مسألهها بعضی از جوانبرای 

ها هم مهم نیست. خیلی از پسرها دوست دارند که بروند بعضی

ای از پسرها و دخترها غریزه جنسی دخترها را بفهمند. عده

شان را مثل یک چیز هستند که دوست دارند جنس مخالف

 کشف ناشده بروند پیدا کنند. چون من خودم همین تجربه را

ای را کنم همینطور است. و عدهداشتم، به این خاطر فکر می

شناسم که عین تجربه مرا داشتن. یعنی دختر خواسته  هم می

بچه را کشف کرده و بچه هم همینطور، جدا از مسایل جنسی 

 ساله، مزارشریف، لیسانس(.  21)مرد، 
 

ن ی دوستی دارند. زناهاهایی است که افراد در رابطهکسب تجربه یکی دیگر از انگیزه

 مردان(.  درصد 181زنان در برابر  درصد 382اند )بیشتر از مردان این انگیزه را ذکر کرده

و سرگرمی به عنوان هدف روابط دوستی دو جنس اشاره  خوشگذرانیبرخی هم به 

 را چنین مسألهندهار این کاز  در مطالعه کیفی ایکنندهشرکت در این زمینه،اند. کرده

 دهد:توضیح می

ها ضیبعالبته  ،کنند گذرانیخوش کندکوشش می اکثراًپسران 

ولی  خواهند تهداب زندگی خود را جور کنند.هم هستند که می

بینی کرده پیش رامسایل این  لگیسا11سنین  پسران در

 دچار خواهند ودانند از این روابط چه می، یعنی نمیانندتونمی
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ساله،  21کنند )مرد، می میشوند و فقط روزگُمشکالت می

 ، لیسانس(.کندهار
 

از هر دو جنس هم به نیاز مالی به عنوان انگیزه افراد در روابط دوستی  درصد 3حدود 

های کیفی اشاره به این موضوع بیشتر به عنوان هدف دختران اند. در مصاحبهاشاره کرده

معتقد بودند زنان بیشتر از مردان به دلیل  از روابط بوده است. به این معنا که برخی

اینطور  مسألهساله از کابل به این  22شوند. زنی های مالی وارد روابط دوستی میانگیزه

 کند:  اشاره می

دخترها هم مثل پسرها در روابط دنبال خوشگذرانی هستند. 

خواهند به دنبال برطرف آنهایی که خوشگذرانی می اکثراًاما 

 ل یگان لباس، کفششان هستند. مثنیازهای مالی کردن بعضی

 ساله، کابل، لیسانس(. 22)زن، شان یا کریدت مبایل
 

 زن مرد هردوجنس پذیری بیشتر: آسیب

 3182 3383 1281 دخترها

 281 1184 383 پسرها

 3388 3381 3181 هردو

 331 381 1311 تعداد نمونه 

 یدوست روابط شدن قطع از پسران ای دختران شتریب یروح یرپذیبیآس یدرصد عیتوز. 8 جدول

یکی دیگر از موضوعاتی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفت این بود که در صورت 

 رها؟بینند یا دختدوستی با جنس مخالف، پسرها بیشتر آسیب روحی می رابطةشدن قطع

د نیمی از افراد مورد بررسی دهنشان می 8در پاسب به این پرسش همانطور که جدول 

بینند. این نسبت برای زنان مورد بررسی بیشتر مورد دخترها بیشتر آسیب می ،اندگفته

اند پسرها بیشتر آسیب تهگف درصد 3در مقابل،  ،درصد 31در حدود  .اشاره بوده است

از  بوده است. درصد 11بینند. این نسبت برای مردان مورد بررسی در حدود روحی می

شدن روابط عاطفی و دوستی با جنس مخالف این دختران اینرو، بطور کلی در صورت قطع

 باشند. پذیر میلحاظ روحی بیشتر آسیبستند که بهه
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به ساخت شاخص نگرش به  3گویه مورد اشاره در جدول  11در نهایت، با استفاده از 

و دامنه  83/1دوستی با جنس مخالف پرداختیم. مقدار آلفای کرونباخ برای شاخص  رابطة

و  13به ترتیب  نمرة ةبوده است. میانگین و میان 111تا  1نمرات استانداردشده شاخص 

بدست آمد. بطور کلی، بر اساس دامنه نمرات شاخص نوع نگرش افراد به معاشرت و  31

سطح منفی )مخالف(، بینابین و مثبت )موافق(  دوستی با جنس مخالف در سه رابطة

   :ارائه شده است 3بندی شد. نتایج در نمودار دسته
 

 
 )%(مخالف جنس با یدوست رابطة به نگرش نوع. 3 نمودار

دوستی با جنس  رابطةافراد مورد بررسی نگرش مثبتی به  درصد 33بر این اساس، 

یز در ن درصد 33اند. حدود نگرش منفی داشته درصد 21در مقابل،  اند.مخالف داشته

 ،اند. هرچند نگرش مثبت در میان مردان بیشتر از زنان استوضعیت بینابین قرار داشته

 رابطةمشخص است تفاوت جنسیتی معناداری در نگرش به  2اما همانطور که در جدول 

 دوستی با جنس مخالف وجود ندارد. 

 ةرابط، با افزایش سن و سطح تحصیالت نگرش مثبت به 2های جدول هبر اساس یافت

 درصد 2افراد با تحصیالت دینی  دوستی با جنس مخالف افزایش یافته است. برای مثال،
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ر د اند.داشتهاین نوع روابط  با موافقنگرش مثبت و سواد افراد بی درصد 33 و همچنین

 بوده است.  درصد 31این نسبت برای افراد با تحصیالت ماستری و دکتری مقایسه 

 دوستی با جنس مخالف رابطةبه  سطح دینداری افراد و نوع نگرش در خصوه رابطة

نگرش منفی )مخالف( افزایش و در  افراد نتایج نشان داد که با افزایش سطح دینداری

ادار منفی و معن رابطةمبستگی این ضریب ه یابد.می کاهشمقابل نگرش مثبت )موافق( 

(232/1-r=  .بدست آمد ) ،افراد با سطح پایین دینداری نگرش  درصد 41برای مثال

 درصد 38اند. اما این نسبت برای افراد با سطح باالی دینداری مثبتی به این روابط داشته

 بوده است. 

 ،اندداشتهرا مهاجرتی به سایر کشورها  تجربةبر اساس نتایج افرادی که در زندگی خود 

دوستی با جنس مخالف در مقایسه با افرادی که این تجربه را  رابطةتری به نگرش مثبت

نگرش  ،کننداستفاده میآنتن( )دیشچنین افرادی که از ماهواره ، دارند. هماندنداشته

دوستی با جنس مخالف دارند. در خصوه میزان استفاده از اینترنت،  رابطةتری به مثبت

کنند در مقایسه با افرادی نتایج نشان داد افرادی که زمان بیشتری را صرف اینترنت می

تری به کنند، نگرش مثبتآن استفاده می ترکنند یا کمکه هرگز از اینترنت استفاده نمی

-نشان داد افرادی که از شبکه 2عالوه، نتایج جدول بدوستی با جنس مخالف دارند.  رابطة

کنند، نگرش ها استفاده نمیکنند دو برابر افرادی که از این شبکههای مجازی استفاده می

دوستی با جنس مخالف دارند. رابطةمثبت به   

اند که دوستان نمونه مورد بررسی اعالم کرده درصد 32عالوه بر اینها، بر اساس نتایج 

اند گفته درصد 38و  .دوستی و معاشرت با جنس مخالف هستند رابطةشان دارای نزدیک

مثبت  گیری نگرشهای شکلاند. بر اساس نتایج، یکی از زمینهای نداشتهآنها چنین تجربه

آنها در این زمینه  تجربة، گروه دوستان و مخالف جنس با دوستی رابطة و معاشرت به

پسر دوستشان دارای دهد افرادی که دوستاننشان می 2است. همانطور که نتایج جدول 
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ند، این روابط نیست شان درگیرهستند، بیش از دو برابر افرادی که دوستان دختردوستو 

 دارند. مخالف دوستی با جنس رابطةنگرش مثبت و موافق نسبت به 

 میانگین جمعیتی -های اجتماعیمشخصه
 نمره

 شاخص

دوستی با  رابطةنگرش به 
 جنس مخالف)%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 

منفی 
 )مخالف(

مثبت  بینابین
 )موافق(

 921 5.84 9173 0179 1177 مرد جنس

 991 9970 9971 0077 1173 زن

 t=1.094     Sig=0.274 X2=3.918  Sig=0.141 7911 آزمون آماری

 999 9179 9973 0071 1979 سال 94-91 سن

 199 9170 9977 0171 1979 سال 45-42

 999 1173 0273 0170 1279 سال 41-44

 39 4989 0971 0971 1979 سال 45-42

 F=2.641   Sig=0.048 X2=11.423  Sig=0.052 7911 آزمون آماری

 071 9970 9771 9073 1779 بیسواد تحصیالت

 979 9971 9973 0779 1171 بکلوریاکمتر از 

 003 9372 9179 7371 1271 بکلوریا

 929 9371 9179 7171 1279 لیسانس

 27 5284 9173 279 9971 ماستری/دکتری

 99 377 7270 1071 9971 تحصیالت دینی

 F=20.427  Sig=0.001 X2=91.075     Sig=0.001 7911 آزمون آماری

 713 9281 0772 179 9279 کم سطح دینداری

 930 9371 9971 7979 1377 متوسط

 113 9277 9973 0171 1071 زیاد 

 F=60.858   Sig=0.001 X2=76.109    Sig=0.001 7911 آزمون آماری

مهاجرت  تجربة
 کشورها به سایر

 391 9070 9971 0979 1973 ندارد

 979 1970 9770 7971 9179 دارد

 t=-4.895    Sig=0.001 X2=22.496  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

استفاده از 
 )دیش(ماهواره 

 931 9272 9179 0173 1970 نخیر

 291 5181 9779 7271 1173 بلی

 t=-3.480     Sig=0.001 X2=17.435  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

میزان استفاده 
 از اینترنت

 913 0971 9972 9770 9171 هرگز

 091 9971 9970 7370 1971 ساعتکمترازیک
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 977 1172 9171 7971 9170 ساعت یک تا دو )در شبانه روز( 

 071 9773 0179 7171 9979 دو تا سه ساعت

 071 5482 0279 371 9977 ساعتبیشترازسه

 F=57.748  Sig=0.001 X2=170.154  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

-استفاده شبکه

- های اجتماعی
 مجازی

 970 0971 9971 9272 9973 نخیر

 392 4584 9077 7979 9172 بلی

 t=-13.170   Sig=0.001 X2=133.070  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

دوست  تجربة
 پسری/دختری

 دوستان نزدیک 

 172 0979 9179 9279 9971 نخیر

 290 4.89 9779 7179 9079 بلی

 t=-16.448  Sig=0.001 X2=187.002  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

 مخالف جنس با یدوست رابطة به نگرش با یتیجمع -یاجتماع هایمشخصه رابطة. 2 جدول

 دوستی، نتایج جدول رابطةهای خانواده بر نگرش نسبت به خصوه تأثیر ویژگیدر 

تر بیشنگرش  ،انددوری از خانواده و زندگی مجردی داشته تجربةنشان داد افرادی که  11

در اند. همچنین جوانانی که پبا جنس مخالف داشته دوستی رابطةمثبت و موافق نسبت به 

مثبت  اند نگرشیا دانشگاهی بوده بکلوریا شان تحصیلکرده و با سطح تحصیالتو مادران

 اند. دوستی با جنس مخالف داشته رابطةتری به و موافق

ی دبا موقعیت اقتصادی و اجتماعی باالتر و سطح درآم یهابعالوه، افرادی که از خانواده

سبت تری نهای طبقه پایین، نگرش مثبت و موافقاند در مقایسه با افراد خانوادهباال بوده

 اند. دوستی با جنس مخالف داشته رابطةبه 
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میانگین  های خانواده ویژگی
 نمره

 شاخص

دوستی با جنس  رابطة بهنگرش 
 مخالف)%(

نه
مو

د ن
دا

تع
منفی  

 )مخالف(
مثبت  بینابین

 )موافق(

 از دوری تجربة
-زندگیخانواده)

 مجردی(

 222 3281 3283 2183 1381 ندارد

 328 3401 3382 1283 3182 دارد

 t=-6.043   Sig=0.001 X2=31.882  Sig=0.001 1311 آزمون آماری

سطح 
 تحصیالت پدر

 311 3283 3383 2288 1382 بیسواد

 223 3181 3188 1281 1388 ابکلوری کمتر از

 233 3105 2281 1883 1282 بکلوریا

 222 3104 3183 1382 3182 دانشگاهی

 31 3181 2383 3384 3183 تحصیالت دینی

 F=10.718  Sig=0.001 X2=36.198  Sig=0.001 1311 آزمون آماری

-سطح

تحصیالت 
 مادر

 233 3384 3288 2381 1181 بیسواد

 184 3481 3183 1483 1883 ابکلوری کمتر از

 113 3502 2882 1382 3188 بکلوریا

 41 3402 3282 1282 3282 دانشگاهی

 13 3288 2288 2183 1881 تحصیالت دینی

 F=6.157  Sig=0.001 X2=13.925  Sig=0.050 1311 آزمون آماری

درآمد میزان 
ماهانه خانوار 

 )افغانی( 

 238 3282 3183 2183 1383 هزار21کمتراز

 382 3382 3383 1283 1381 هزار 11تا  21

 283 3382 3181 2281 1383 هزار 21تا  11

 131 1382 2181 2183 1888 هزار 41تا  21

 243 3205 2488 1883 1282  هزار41بیشتراز

 F=3.526   Sig=0.007 X2=13.679   Sig=0.014 1311 آزمون آماری

 طبقه

 -اقتصادی
  اجتماعی
 خانواده 

 323 3181 2282 2282 1184 پایین

 432 3381 3382 1883 1483 متوسط

 باال
1281 

1883 3183 3202 233 

 F=15.283  Sig=0.001 X2=21.127    Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یدوست رابطة به یبررس مورد جوانان نگرش با خانواده هاییژگیو رابطة. 11 جدول
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 دوستی با جنس مخالف   رابطةتمایل به  

های مختلف کنندگان بخش کمی تحقیق در خصوه گویهنمرات شرکت 11جدول 

طور کلی و هم ها هم بهدهد. این گویهنشان میرا  با جنس مخالف دوستی رابطةتمایل به 

ن آهمانطور که نتایج اند. ارائه شده درصدشان به به تفکیک جنسیتی همراه با فراوانی

 ،دوستی با جنس مخالفعاطفی و  رابطة برقراریدرباره پذیرفتن پیشنهاد  ؛دهدنشان می

مورد بررسی مردان  درصد 12 حدود اند.بیشتری از مردان واکنش مثبت داشته درصد

میزان اند و از زنان پاسب موافق داده درصد 34تنها  ،پذیرند. در مقابلاین امر را می اندگفته

  .شان با ورود به این روابط از مردان بیشتر استمخالفت

بارها به اند که برای زنان( گفته درصد 33برای مردان و  درصد 38) درصد 31حدود 

 34برای مردان و  درصد 33)درصد 11کرده اند. داشتن دوستی از جنس مخالف فکر 

ته دوستی داش رابطةبرای زنان( تمایل دارند که برای شناخت بیشتر جنس مخالف،  درصد

 درصد 31برای مردان و  درصد 21افراد مورد بررسی ) درصد 31در مقابل، حدود  باشند.

ا دوستی ب رابطةداشتن  بهحتی اجازه فکر کردن تابحال به خودم اند ( گفتهبرای زنان

و برای مردان  درصد 24نمونه مورد بررسی ) درصد 31 . همچنین،اندندادهجنس مخالف 

 دوست ،حتی اگر موقعیت مناسبی هم پیش بیایداند برای زنان( اعالم کرده درصد 31

 . نددوستی داشته باش رابطة ،با جنس مخالف ندندار

 دوستیبا دیدن روابط عاطفی و اند افراد مورد بررسی گفته درصد 31بر اساس نتایج، 

 درصد 21حدود . ندشوبا جنس مخالف، تا حد زیادی به این روابط متمایل می شاندوستان

اگر دوستی از جنس مخالف نداشته اند گفته برای زنان( درصد 11برای مردان و  درصد 23)

 هانمونه درصد 33. در مقابل، ندکناحساس کمبود و حقارت می شان، در بین دوستانندباش

 هابطراز  ندکنتوصیه می شانکه به دوستان ندافرادی هستجمله از  اند که خودشانگفته

 . کنند پرهیزو دوستی با جنس مخالف 

برای  درصد 14برای مردان و  درصد 33نمونه ) درصد 32بعالوه، نتایج نشان داد که 
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 .اندباجنس مخالف داشتهدوستی  رابطة زیادی به نیاز احساس به لحاظ عاطفیزنان( 

 24، تقاضای دوستی با جنس مخالف دهد در صورتنشان می 11نتایج جدول  همچنین،

 درصد 31دهند و میپاسب مثبت  به احتمال زیاد به آن اندگفتهافراد مورد بررسی  درصد

اند اصالً پاسب گفته درصد 33 .اند تاحدودی احتمال دارد بدان پاسب مثبت دهندگفته

ر بین د و موافق با این وضعیت م است. پاسب مثبتدهند یا احتمال آن خیلی کمثبت نمی

 بوده است.  مورد بررسی مردان به مراتب بیشتر از زنان

 موافق نظربی مخالف دوستی با جنس مخالف رابطةتمایل به 

و  تعاملاگر فرصـت یا پیشنهاد خوبی برای  

ــتی با جنس مخالف دوســت )در قالب  دوس

برایم فراهم شود آن را  (دوست دخترو  پسر

 پذیرممی

 3883 1383 3881 هردوجنس

 1283 1181 2283 مرد

 3483 1183 3388 زن

بارها به داشــتن دوســـتی از جنس مخالف  

 امفکر کرده
 1184 1383 3181 هردوجنس

 3488 1182 2183 مرد

 3383 1183 3181 زن

ــتر جنس  ــناخت بیشـ تمایل دارم برای شـ

 دوستی داشته باشم رابطةمخالف با آنها 
 1182 1188 3381 هردوجنس

 3381 1182 2183 مرد

 3388 1283 3182 زن

حتی اگر موقعیت مناســـبی هم پیش بیاید 

دوستی  رابطةدوست ندارم با جنس مخالف 

 داشته باشم

 3183 1384 1381 هردوجنس

 2488 1188 1383 مرد

 3382 1381 1181 زن

ــتن  بهام ندادهتـابحال به خودم اجازه   داشـ

ــتی با جنس مخالف حتی فکر  رابطـة  دوسـ

 کنم 

 2288 1183 1281 هردوجنس

 2182 281 3184 مرد

 3383 1282 1382 زن

دوســتانم  و دوســتیبا دیدن روابط  عاطفی 

حد زیادی به این روابط با جنس مخالف، تا 

 شوم  متمایل می

 3188 1381 3284 هردوجنس

 3283 1383 3384 مرد

 3183 1383 1281 زن

 1281 1183 3283 هردوجنس

 2383 1284 3184 مرد
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اگر دوسـتی از جنس مخالف نداشـته باشم،   

دوسـتانم احســاس کمبود و حقارت   در بین

 کنم  می

 1181 1181 4881 زن

ــتان خ ــتم کـه به دوسـ  مودم از افرادی هسـ

کنم از رابطه و دوستی با جنس توصـیه می 

 مخالف خودداری کنند 

 3383 1184 3482 هردوجنس

 3183 1381 1183 مرد

 3282 1483 3183 زن

ــاس  نیاز تا چه اندازه به لحاظ عاطفی احسـ

ــتی  رابطةکنیـد بـاجنس مخـالف    می دوسـ

 داشته باشید

 زیاد تاحدودی اصالً/ کم 

 3182 2388 3183 هردوجنس

 3383 2381 2483 مرد

 1481 2481 1181 زن

تقاضای دوستی با جنس حاضـرید به   چقدر

 مخالف پاسب مثبت دهید
 2483 2283 3381 هردوجنس

 3382 2383 2283 مرد

 1183 3282 1384 زن

 مخالف جنس با یدوست رابطة به لیتما یدرصد عیتوز. 11 جدول

دوستی  رابطة( به ساخت شاخص میزان تمایل به 11گویه مذکور )جدول  11بر اساس 

باشد. می 111تا  1با جنس مخالف پرداختیم. دامنه نمرات استانداردشده شاخص بین 

که بیانگر  بدست آمد 1821 های شاخصبدست آمده برای گویه مقدار آلفای کرونباخ

و میانه آن  3/32میانگین نمرات . ها در ساخت شاخص استهمسانی درونی زیاد گویه

 بدست آمد.  1/12

دوستی با جنس مخالف در  رابطةنه نمرات افراد به لحاظ میزان تمایل به بر اساس دام

 درصد 33 ،دهدنشان می 3سه گروه قرار گرفتند. در این زمینه، همانطور که نتایج نمودار 

تمایل زیادی به برقراری  درصد 33تاحدودی و  درصد 31نمونه عدم تمایل یا تمایل کم،

 ،شوداند. همچنین، همانطور که در نمودار مشاهده میدوستی با جنس مخالف داشته رابطة

میزان تمایل مردان و زنان بسیار متفاوت و عکس هم بوده است. میزان تمایل زیاد به 

( بوده درصد 23و تقریباً دو برابر زنان ) درصد 34دوستی با جنس مخالف  رابطةبرقراری 

دوستی با جنس مخالف تفاوت  رابطةلحاظ نگرش به است. از اینرو، هرچند زنان و مردان به
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لحاظ تمایل به این نوع از ارتباطات، تفاوت معنادار و قابل معناداری باهم نداشتند، اما به

 توجهی بین دو جنس وجود دارد. 
 

 
 )%(مخالف جنس با یدوست رابطة به لیتما زانیم. 3 نمودار

 ةرابطبه  میزان تمایل، با افزایش سن و سطح تحصیالت 12های جدول بر اساس یافته

و  درصد 3. برای مثال، افراد با تحصیالت دینی یابدمیدوستی با جنس مخالف افزایش 

اند. در مقایسه این این نوع روابط داشته تمایل زیاد بهسواد افراد بی درصد 33همچنین 

 بوده است.  صددر 33نسبت برای افراد با تحصیالت ماستری و دکتری 
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میانگین  جمعیتی -های اجتماعیمشخصه
 نمره

 شاخص

دوستی با جنس  رابطةتمایل به 
 مخالف)%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 

 زیاد تاحدودی اصالً/کم

 جنس
 921 5982 9172 0070 1970 مرد

 991 0970 0371 9972 9071 زن

 t=11.675   Sig=0.001 X2=108.799   Sig=0.001 7911 آزمون آماری

 سن

 999 9172 0272 9179 9979 سال 91-94

 199 9170 9179 9979 9379 سال 45-42

 999 9373 9077 0271 1073 سال 41-44

 39 5485 0079 9177 1171 سال 45-42

 F=4.998   Sig=0.002 X2=15.558    Sig=0.016 7911 آزمون آماری

تحصیالت
  

 071 9171 0277 9970 9273 بیسواد

 979 9171 0279 9977 9379 بکلوریاکمتر از  

 003 9970 9773 9973 9279 بکلوریا

 929 9179 9772 9179 1777 لیسانس

 27 5489 9077 0070 1170 ماستری/دکتری

 99 977 377 2972 0977 تحصیالت دینی

 F=9.332   Sig=0.001 X2=48.035  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

 سطح دینداری

 713 4481 0979 7173 9171 کم

 930 9170 9979 9179 1770 متوسط

 113 9771 0271 9177 9979 زیاد 

 F=30.114 Sig=0.001 X2=51.673  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

مهاجرت  تجربة
 به سایرکشورها

 391 9979 0371 9179 9277 ندارد

 979 5984 9071 0973 1073 دارد

 t=-3.721  Sig=0.001 X2=15.197    Sig=0.001 7911 آزمون آماری

استفاده از 
 ماهواره )دیش(

 931 0272 9779 9372 9979 نخیر

 291 .418 0377 9770 1779 بلی

 t=-3.742   Sig=0.001 X2=17.905     Sig=0.001 7911 آزمون آماری

میزان استفاده 
 از اینترنت

 )در شبانه روز( 

 913 0177 0979 1171 9272 هرگز

 091 9073 9979 9172 9379 ساعتکمترازیک

 977 9371 9971 0171 1979 ساعت یک تا دو

 071 9179 0279 0972 1977 دو تا سه ساعت
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-بیشترازسه

 ساعت

1171 0073 0171 4289 071 

 F=38.831 Sig=0.001 X2=131.149  Sig=0.001 7911 آزمون آماری

-استفاده شبکه

-اجتماعیهای 

 مجازی

 970 0777 0971 1073 9372 نخیر

 392 5484 9771 0977 1973 بلی

 t=-11.258 Sig=0.001 X2=98.644     Sig=0.001 7911 آزمون آماری

دوست  تجربة
 پسری/ دختری

 دوستان نزدیک 

 172 7171 0979 1979 9271 نخیر

 290 5984 9071 0179 1972 بلی

 t=-16.530 Sig=0.001 X2=205.386   Sig=0.001 7911 آزمون آماری

 رابطةبه نگرش 
دوستی با 

 جنس مخالف

 022 972 7179 2173 0179 منفی )مخالف(

 999 0179 9179 9379 9171 بینابین

 973 5989 0370 371 9971 مثبت )موافق(

 F=527.560 Sig=0.001 X2=565.868 Sig=0.001 7911 آزمون آماری
 

 مخالف جنس با یدوست رابطة به لیتما زانیم با یتیجمع -یاجتماع هایمشخصه رابطة. 12 جدول

در خصوه رابطة سطح دینداری افراد و میزان تمایل به رابطة دوستی، نتایج نشان 

یابد. ضریب همبستگی این رابطه داد که با افزایش سطح دینداری، میزان تمایل کاهش می

درصد افراد با سطح پایین  13( بدست آمد. برای مثال،  =r-234/1معنادار ) منفی و

اند. اما این نسبت برای افراد با سطح باالی دینداری دینداری تمایل زیاد به این روابط داشته

 درصد بوده است.  31

 ند،ابر اساس نتایج، افرادی که در زندگی خود تجربة مهاجرتی به سایر کشورها را داشته

تمایل بیشتری به رابطة دوستی با جنس مخالف در مقایسه با افرادی که این تجربه را 

کنند، تمایل بیشتری به رابطة نداشته، دارند. همچنین افرادی که از ماهواره استفاده می

دوستی با جنس مخالف دارند. در خصوه میزان استفاده از اینترنت، نتایج نشان داد؛ 

کنند در مقایسه با افرادی که هرگز از اینترنت ی را صرف اینترنت میافرادی که زمان بیشتر

کنند، تمایل بیشتری به رابطة دوستی با جنس کنند یا کم از آن استفاده میاستفاده نمی

های مجازی دهد افرادی که از شبکهنشان می 12مخالف دارند. بعالوه، نتایج جدول 



38 

 

 21کنند )ها استفاده نمیفرادی که از این شبکهدرصد( دو برابر ا 32کنند )استفاده می

  درصد(، تمایل زیاد به رابطة دوستی با جنس مخالف دارند.

پسر یا شان دارای دوستافرادی که دوستان 12همچنین، بر اساس نتایج جدول 

شان درگیر در این روابط نیستند، دختر هستند، حدود سه برابر افرادی که دوستاندوست

د به رابطة دوستی با جنس مخالف دارند. میزان تمایل زیاد برای دو گروه مذکور تمایل زیا

دهد که نوع نگرش افراد درصد بوده است. عالوه بر اینها نتایج نشان می 14و  32به ترتیب 

به رابطة دوستی با جنس مخالف با میزان تمایل آنها به این روابط بطور مثبت و معناداری 

درصد افرادی که نگرش مثبت به رابطة دوستی  32که (. بطوری=411/1rهمبسته است )

 3اند. در مقایسه حدود اند، تمایل زیادی به این نوع روابط داشتهبا جنس مخالف داشته

اند، تمایل زیادی به رابطة دوستی با درصد افرادی که نگرش منفی به این روابط داشته

 اند.جنس مخالف داشته

دوستی، نتایج جدول  رابطةبه  میزان تمایلهای خانواده بر در خصوه تأثیر ویژگی

میزان تمایل اند، دوری از خانواده و زندگی مجردی داشته تجربةنشان داد افرادی که  13

ان شاند. همچنین جوانانی که پدر و مادراندوستی با جنس مخالف داشته رابطةبه بیشتری 

 رابطةه ب تمایل بیشتریاند یا دانشگاهی بوده بکلوریا کرده و با سطح تحصیالتتحصیل

با موقعیت اقتصادی  یهایاند. بعالوه، افرادی که از خانوادهدوستی با جنس مخالف داشته

، های طبقه پاییناند در مقایسه با افراد خانوادهو اجتماعی باالتر و سطح درآمدی باال بوده

 اند. شتهدوستی با جنس مخالف دا رابطةبه  تمایل بیشتری
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میانگین  های خانواده ویژگی

 نمره

 شاخص

دوستی با  رابطةتمایل به  

 جنس مخالف)%(

تعداد 

 نمونه

 زیاد تاحدودی اصالً/کم

-دوریتجربة

ازخانواده 

 مجردی(زندگی)

 222 3383 2481 3281 3382 ندارد

 328 4103 3181 2381 1183 دارد

 t=-6.952   Sig=0.001 X2=29.191  Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 311 3182 3181 3381 3283 بیسواد تحصیالت پدر

 223 3381 2482 3483 3282 ابکلوریکمتر از 

 233 3181 3388 3188 1183 بکلوریا

 222 2302 3183 3181 1182 دانشگاهی

 31 2384 2181 1383 3188 تحصیالت دینی

 F=2.802  Sig=0.025 X2=14.850  Sig=0.052 1311 آزمون آماری

 233 3181 2884 3382 3882 بیسواد تحصیالت مادر

 184 3283 3388 3283 3281 ابکلوری کمتر از

 113 3281 2882 2882 1283 بکلوریا

 41 4402 3282 2282 1383 دانشگاهی

 13 3188 3382 2381 1182 تحصیالت دینی

 F=1.699  Sig=0.148 X2=12.084  Sig=0.089 1311 آزمون آماری

درآمد ماهانه 

 خانوار )افغانی( 

 238 3181 2881 3181 3388 هزار21کمتراز

 382 3381 3381 3381 3281 هزار 11تا  21

 283 3381 2883 3184 3283 هزار 21تا  11

 131 3183 3383 2382 1183 هزار 41تا  21

 243 4201 2481 3181 1184  هزار41بیشتراز

 F=1.779   Sig=0.131 X2=15.185  Sig=0.056 1311 آزمون آماری

 -طبقه اقتصادی

اجتماعی 

 خانواده 

 323 3383 2881 3181 3881 پایین

 432 3383 3183 3381 1181 متوسط

 233 2502 2881 3384 3281 باال

 F=0.555    Sig=0.574 X2=2.157    Sig=0.707 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یدوست رابطة به لیتما زانیم با خانواده یهایژگیو رابطة. 13 جدول
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 رفتارهای دوستی با جنس مخالف  

که  همانطور نفر جوان مجرد، 1311در میان پژوهش کمی  بخشبر اساس نتایج 

دوستی با جنس  رابطة تجربة مورد بررسینیمی از افراد حدود  دهدنشان می 1نمودار 

بوده  درصد 33و در زنان  درصد 18ی این افراد در میان مردان درصداند. مخالف را داشته

 است. 

 
 )%(تیجنس کیتفک به مخالف جنس با یدوست رابطة تجربة عیتوز. 1 نمودار

 درصد 11 ،اندرا داشتهدوستی با جنس مخالف  رابطة تجربةنفری که  381در میان 

دوستی  تجربة درصد 21(. 13با یک نفر اتفاق افتاده بوده است )مراجعه به جدول  ،تجربه

نفر و بیشتر هم در میان  3اند. ارقام نفر را داشته 3دوستی با  تجربة درصد 2با دو نفر و 

اند. دوستی بوده رابطةنفر یا بیشتر در  3با  درصد 1383افراد وجود داشته و در مجموع 

بطور متوسط، نفر بوده است.  11نفر و برای زنان  21حداکثر رقم روابط دوستی برای مردان 

نفر داشته  3/2اند، این تجربه را با دوستی با جنس مخالف را داشته رابطة تجربةافرادیکه 

بوده است. از اینرو، مردان با تعداد  4/1و برای زنان  8/2اند. این میانگین برای مردان 

 اند.  دوستی داشته رابطة تجربةبیشتری از جنس مخالف 

 رابطةدهد اکثر افراد در هر دوجنس، اولین نشان می 13همچنین همانطور که جدول 
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اند. میانگین کردهسالگی تجربه  18الی  11شان را در سنین دوستی خود با جنس مخالف

سالگی بوده است. به  18حدود  ،سنی برای هر دو جنس در زمینه شروع روابط دوستی

عالوه، روابط عمدتاً با پیشنهاد از سوی مردان آغاز شده است و موارد آغازکننده زن کمتر 

 بوده است. 

 زن مرد هردو جنس 

 دوستی با چندنفر رابطة تجربة

 

 3381 3481 1381 نفر 1

 2181 1282 2181 نفر 2

 883 283 281 نفر 3

 383 2384 1383 نفر و بیشتر 3

 1 1 1 حداقل

 11 21 21 حداکثر

 184 288 283 میانگین

 طةراب تجربةاولین  سن به هنگام

 دوستی با جنس مخالف 

 1381 883 483 سال 11کمتر از 

 3188 3881 3883 سالگی 18-11

 3383 3283 3383 سالگی 22-12

 1183 1183 1182 سالگی و بیشتر 23

 11 12 11 حداقل

 22 33 33 حداکثر

 1881 1884 1883 میانگین

اولین  دردهنده  فرد پیشنهاد

  دوستی رابطة تجربة

 1281 3382 3182    خودم 

 4282 3281 3281 طرف مقابل

 881 388 381 واسطه( یا سایر )هردو

 =(n 381) مخالف جنس با یدوست رابطة تجربة هنگام به سن و تعداد یدرصد عیتوز. 13 جدول

نفر( در زمان  114یعنی تعداد از پاسخگویان ) درصد 3883 ،افراد مورد بررسیاز میان 

از مردان  درصد 3381اند )دوستی با جنس مخالف قرار داشته رابطةیک حداقل در  بررسی

  .از زنان( درصد 32و 
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 یبررس زمان در مخالف جنس با یدوست رابطة داشتن یدرصد عیتوز. 3 نمودار

 

 زن مرد هردو جنس 
 رابطةمدت زمان در 

عاطفی و دوستی با 
 جنس مخالف

 

 2883 2282 2888 سالکمتر از یک

 2188 2882 2181 یک تا دو سال

 1883 1381 1182 دو تا سه سال 

 1283 1288 1283 سه تا چهارسال

 2183 1184 1483 بیش از چهار سال

 ماه 1 ماه 1 ماه 1 حداقل
 سال 13 سال 13 سال 13 حداکثر
 سال 284 سال 283 سال 281 میانگین

 رابطةنوع و شکل 
  دوستی

 2281 2181 2481 صحبت کردنتلفنی 

 2181 1188 1383 دادنمسج 

 1281 1184 1182 چت کردن

صحبت صمیمی در فضای 
 عمومی 

1182 1281 1883 

صحبت صمیمی درفضای 
 خصوصی 

381 881 381 

 383 181 388 دست همدیگر را گرفتن     
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 281 188 381   بوسیدن

 183 182 384 در آغوش کشیدن

 181 281 184 نامه نوشتن  

 381 1281 283 همه موارد 

 رابطةاز انگیزه 
دوستی با جنس 

 مخالف 

 3183 2883 3182 ازدواجقصد 
 2283 2182 2281 نیاز به دوست داشتن

 1184 1281 1388 رهایی از تنهایی 
 1281 1383 1284 شناخت جنس مخالف

 183 1281 281 لذت جویی
 388 383 183 تجربةکسب 

 183 383 283 و سرگرمی خوشگذرانی
 188 188 188 برطرف کردن نیازمالی

 182 181 184 سایر
ختم شدن احتمال 

دوستی به  رابطة این
 ازدواج 

 184 183 183 اصالً

 881 1388 1183         خیلی کم        

 381 882 483                       کم

 2283 2383 2382     تاحدودی           

 2188 1283 1282   زیاد

 3383 2281 3283 زیاد خیلی

شما  اگر خانواده
ا ن باتبخواهند رابطه

یا  دوست پسر
ن قطع کنید، ادخترت

 کنید؟  چکار می

 1481 1383 1383 کنممی م را قطع ارابطه
 3882 3884 3881   دهم           میم را ادامه رابطه
 3388 3382 3382 دانمنمی

 =(n 114) مخالف جنس با یدوست رابطة نوع و شکل یدرصد عیتوز. 11 جدول

بطور متوسط افراد درگیر در روابط  ؛دهدنشان می 11های جدول همانطور که یافته

حدود د. اندوستی فعلی با جنس مخالف بوده رابطةسال در  1/2دوستی در زمان بررسی، 

 نیز درصد 13 .کردن استشان تلفنی صحبتدوستی رابطةچهارم این افراد، شکل یک

ی در بین زنان مورد بررسدادن پیامکردن و دادن است. تلفنی صحبتشان پیامشکل رابطه
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در فضای عمومی صحبت صمیمی و رودرو  درصد 11حدود بیشتر از مردان بوده است. 

کنند. حدود در فضای خصوصی صحبت می درصد 3. زنندمیروند و قدم بیرون می، دارند

 ربةتجدست همدیگر را گرفته و  ،اندگفته دوستی با جنس مخالف رابطةهم در  درصد 13

  اند.  بوسیدن و به آغوش کشیدن داشته

این نسبت برای  .(درصد 32) استازدواج  قصد از روابط دوستی،بیشتر افراد انگیزه 

(، درصد 22) داشتننیاز به دوستزنان بیشتر از مردان درگیر در این روابط بوده است. 

(، درصد 2) جوییلذت(، درصد 13) شناخت جنس مخالف(، درصد 13رهایی از تنهایی )

 1) مالی برطرف کردن نیاز(، و درصد 2)و سرگرمی خوشگذرانی(، درصد 3)کسب تجربه

های افراد برای درگیر شدن مهمترین دالیل و انگیزه بعد از قصد ازدواج،( به ترتیب درصد

 دوستی با جنس مخالف بوده است.   رابطةدر 

اند، بوده دختردوستیا  پسردوستحدود نیمی از افرادیکه در زمان بررسی دارای 

ان زنشان به ازدواج ختم شود. این وضعیت برای دوستی رابطةدادند که احتمال زیادی می

با  که دادندکمی  احتمال ،درصد 2383حال  مورد بررسی بیشتر بوده است. با این

نکته جالب . دهنداحتمال اینکار را نمی شان ازدواج کنند یا اصالًپسر/ یا دختردوست

اینجاست که در پاسب به این پرسش که آنها در صورت مخالفت خانواده، رابطه خود را 

به یک  جنسشود و هر دو تفاوت جنسیتی زیادی مشاهده نمی دهند یا خیر؟ادامه می

ود )حد دهنددوستی خود را ادامه می رابطةو  ایستنداندازه در برابر تصمیم خانواده خود می

 رابطةاند هم گفته درصد 13دانند چکار کنند و نمی ،اندگفته درصد 31افراد(.  درصد 32

 دوستی خود را قطع خواهند کرد. 

اند. در زمان داشتهرا دوستی با جنس مخالف  رابطة تجربة درصد 1184رتیب، بدین ت

همانطور که . دارنددوستی با جنس مخالف  رابطةاند که گفته درصد 3883بررسی نیز 

دوستی با جنس مخالف در میان مردان بیشتر از  رابطة تجربةدهد نشان می 13جدول 

 نی مورد بررسی بوده است.های س بیشتر از سایر گروه ،سال 21-22زنان، در گروه سنی 
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دهد که با افزایش سطح تحصیالت فرد و والدینش داشتن همچنین، نتایج نشان می

کند. در بین افراد با تحصیالت ماستری و دکتری افزایش پیدا می دختردوست پسر یادوست

مخالف  دوستی با جنس رابطة تجربةهای تحصیلی است. دوستی بیشتر از سایر گروه تجربة

 اپسر یدوستدر میان افرادی که دینداری کمتری دارند، بیشتر است. همچنین داشتن 

مهاجرت به سایر کشورها داشته، افرادی که جدا از  تجربةبرای افرادی که  دختردوست

ا ر دوستی با جنس مخالف رابطة تجربة انشوالدین خود زندگی کرده، افرادی که دوستان

بیشتر  ،کنندهای مجازی استفاده میداشته و برای افرادی که از دیش/ ماهواره و شبکه

مخالف  دوستی با جنس رابطة تجربةبوده است. بعالوه، با افزایش میزان استفاده از اینترنت، 

 یابد.  افزایش می

های مشخصه  
 جمعیتی -اجتماعی

دوستی با  رابطة تجربة
 جنس مخالف )%(

دوستی با جنس  رابطة
 مخالف در زمان بررسی )%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 

 تجربة
 نداشته

 تجربة
 داشته

 دارد ندارد

س
جن

 

 381 4403 1181 3105 3282 مرد

 331 3182 3881 3381 1381 زن

X2=27.806   Sig=0.001 X2=22.835 Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

ن
س

 
 333 3181 3281 3881 3182 سال 23-23

 133 3183 1284 1384 3383 سال 14-11

 333 4401 1188 3501 3183 سال 13-13

 23 3381 3481 1181 1181 سال 24-21

X2=32.779   Sig=0.001 X2=16.003   Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

ت
ال

صی
ح

ت
 

 211 3181 4181 3283 1483 بیسواد

 313 3183 3884 3182 1281 بکلوریاکمتر از 

 222 3183 1383 1483 3283 بکلوریا

 383 3383 1383 1883 3184 لیسانس

 81 4503 1381 5103 3281 ماستری/دکتری

 33 281 2182 1182 8388 تحصیالت دینی

X2=53.142   Sig=0.001 X2=37.701   Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 
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ح 
سط

ی
دار

ین
د

 

 142 3202 3382 1104 2283 کم

 322 3382 3388 1181 3281 متوسط

 442 3182 3381 3383 1384 زیاد 

X2=33.694   Sig=0.001 X2=19.076   Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

بة
جر

ت
 

ه 
ت ب

جر
ها

م
ها

ور
ش

رک
سای

 

 234 3384 3383 3383 1383 ندارد

 313 4205 1882 5101 3181 دارد

X2=20.624 Sig=0.001 X2=2.826    Sig=0.084 131 آزمون آماری
1 

ره
وا

اه
ز م

ه ا
اد

تف
اس

 
ش(

دی
(

 

 321 3183 3283 3181 1382 نخیر

 831 4101 1483 3401 3381 بلی

X2=9.785   Sig=0.002 X2=19.220  Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

ت
رن

نت
 ای

 از
ده

فا
ست

ن ا
زا

می
 

ز(
رو

ه 
بان

 ش
در

(
 

 342 2183 4883 2288 4182 هرگز

 231 3383 3388 1181 1181 ساعتکمترازیک

 311 3181 1881 1384 3383 ساعت یک تا دو

 211 3281 1181 3182 3388 دو تا سه ساعت

-بیشترازسه

 ساعت

2281 1103 3182 3405 211 

X2=117.920 Sig=0.001 X2=81.574 Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

که
شب

ده 
فا

ست
ا

ی 
ها

ی
اع

تم
اج

 
ی

از
ج

م
 

 312 2183 4883 3183 3284 نخیر

 238 4301 1383 3301 3183 بلی

X2=98.738 Sig=0.001 X2=71.984   Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 
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بة
جر

ت
 

ی/ 
سر

ت پ
وس

د
ی

تر
دخ

 
ن 

تا
وس

د
ک

دی
نز

 

 118 1183 8383 2384 4383 نخیر

 832 3104 3483 5103 3281 بلی

X2=245.065 Sig=0.001 X2=182.626 Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

به
ش 

گر
ن

 
طة

راب
 

ی 
ست

دو ف
خال

س م
جن

با 
 

 288 881 2281 1381 8181 منفی )مخالف(

 333 2488 4282 3282 1488 بینابین

 312 3303 3181 1205 2382 مثبت )موافق(

X2=298.453 Sig=0.001 X2=255.420 Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

ه 
ل ب

مای
ن ت

زا
می

طة
راب

ف 
خال

س م
جن

با 
ی 

ست
دو

 

 333 1181 8281 1881 8182 کم

 313 3181 3382 1384 3183 تاحدودی

 383 5102 3282 1501 2183 زیاد

X2=350.173 Sig=0.001 X2=316.875 Sig=0.001 131 آزمون آماری
1 

 مخالف جنس با یدوست رابطة تجربة با یتیجمع -یاجتماع هایمشخصه رابطة. 13 جدول

و تمایل  که نگرش مثبتدهد افرادینشان می 13عالوه بر اینها، همانطور که جدول 

دوستی  رابطةاند، بیشتر درگیر در داشته دوستی با جنس مخالف رابطةبه معاشرت و  زیادی

های با سطح درآمد باال و طبقه افرادی که از خانواده اند. همچنین،با جنس مخالف بوده

  دوستی با جنس مخالف داشته و دارند.  رابطةاند، بیشتر اجتماعی باال بوده
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دوستی با  رابطة تجربة های خانوادهویژگی
 جنس مخالف )%(

دوستی با جنس  رابطة
مخالف در زمان بررسی 

)%( 

نه
مو

د ن
دا

تع
 تجربة 

 نداشته
 تجربة
 داشته

 دارد ندارد

-دوریتجربة

ازخانواده 
 مجردی(زندگی(

 222 3382 3388 3383 1384 ندارد

 328 4105 1482 5102 3284 دارد

 X2=22.817 Sig=0.001 X2=5.277 Sig=0.022 1311 آزمون آماری
 311 3188 3382 1184 3283 بیسواد تحصیالت پدر

 223 3881 3181 1183 3283 از بکلوریاکمتر 

 233 3283 1483 1184 3883 بکلوریا

 222 4101 1483 3104 3483 دانشگاهی

 31 3181 4181 3184 1883 تحصیالت دینی

 X2=2.325 Sig=0.676 X2=6.920 Sig=0.140 1311 آزمون آماری
تحصیالت 

 مادر
 

 233 3381 3381 3281 1181 بیسواد

 184 3183 3384 3884 1183 ابکلوری کمتر از

 113 1182 3281 1481 3381 بکلوریا

 41 5203 3881 5301 3188 دانشگاهی

 13 1282 3481 1483 3283 تحصیالت دینی

 X2=6.911 Sig=0.141 X2=19.711Sig=0.001 1311 آزمون آماری
درآمد ماهانه 

خانوار 

 )افغانی( 

 238 2282 4181 3183 1284 هزار21کمتراز

 382 3482 3288 1188 3282 هزار 11تا  21

 283 3888 3182 1288 3482 هزار 21تا  11

 131 3184 1283 3183 3284 هزار 41تا  21

 243 3205 3882 5205 3382  هزار41بیشتراز

 X2=28.367   Sig=0.001 X2=19.808 Sig=0.001 1311 آزمون آماری
طبقه 

 -اقتصادی

اجتماعی 

 خانواده 

 323 2282 4181 3882 3181 پایین

 432 3182 1288 1381 3481 متوسط

 233 4103 1281 3301 3181 باال

آماری آزمون  X2=24.259 Sig=0.001 X2=12.603  Sig=0.001 1311 

 مخالف جنس با یدوست رابطة تجربة با خانواده یهایژگیو رابطة. 14 جدول
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 ها و موانع روابط دوستی با جنس مخالف  ها، زمینهویژگی

روابط دوستی با جنس ها و موانع ها، زمینهدر این بخش از گزارش به بررسی ویژگی

 پردازیم. های پژوهش )بیشتر بخش کیفی پژوهش( میمخالف بر اساس یافته

 های روابط دوستی با جنس مخالف  ویژگی

 پنهانی بودن 

ب های اجتماعی، اغلکنندگان روابط دوستی به دلیل فشارها و محدودیتبه نمر شرکت

اهکاری است که افراد ر ،بودن روابطپنهانیپنهان و دور از دید عموم هستند. این  ،تلفنی

 شان مد نمر دارند. نیامدن و فرار از تبعات اجتماعی آن در روابطبرای به چشم

اما روابط خیلی  ،به نمر من به صورت پنهانی روابط وجود دارد

کند مبارزه میرفته نیست چون جامعه بسیار با این کارها پیش

اهند به دردسر بیافتند. با این خوجوان نمیو دختران و پسران 

شان وصف هم کسانی هستند که روابط دوستی قبل از ازدواج

شان شده است )زن، شان و حتی خطر مرگ برایباعث بدنامی

 ساله، مزارشریف، لیسانس(.  23

 

 زاییآسیب 

ای که بر جوانانی که در روابط دوستی هستند، وارد های اجتماعیدر ذیل محدودیت

های متفاوتی را وارد کند. به این معنا، تواند صدمهاین روابط به نمر افراد میآیند می

 شود.زایی روابط دوستی برای دختران بیش از پسران دانسته میآسیب

گذرانی، آزار و اذیت و به شان خوشهستند جوانانی که هدف

کنند. ولی تنها نیت ارضای جنسی با دختران رابطه برقرار می

دختران هستند. جامعه آنها را دیگر  ،شودقربانی میکسی که 

مانند و حتی نزد فامیل خودشان هم پذیرد و در خانه مینمی

شوند. اگر دختر از خانواده مذهبی و با ذهن بسته ارزش میکم
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 31دختر و پسر را به قتل برسانند )مرد،  است باشد، ممکن

 ساله، کابل، لیسانس(.

 

 رابطهحدود  الزام کنترل 

ای که افراد مجبورند در روابط دوستی بپردازند، اجباری های اجتماعیبا توجه به هزینه

ترین خط قرمزها در دوستی در حدود خاصی مقید بماند. یکی از مهم رابطةوجود دارد که 

دوستی از این خط عبور نماید، مسایل  رابطةجنسی است. اگر  رابطةروابط دوستی، داشتن 

کنندگان از الزام تری متوجه افراد خواهد شد. در نتیجه شرکتبیشتر و جدیو پیامدهای 

 اند:کنترل در روابط دوستی صحبت کرده

من کال راجع به این نوع ارتباط نمرم مثبت است و طرفدار 

ها باید سالم و درست دوستی هستم اما به نمر من رابطه رابطة

 ن رابطه را برقرارگذرانی ایاشد و هر دو طرف نباید بخاطر خوشب

جنسی قبل از  رابطةد و هم دیگر را فریب دهد... طرفدار نکن

ازدواج نیستم و این کار را در این مرحله خوب و مناسب 

توانند ها دختر و پسر به همدیگر نمیدانم. بعضی وقتنمی

برسند و این کار خیلی برایشان مشکالت جور خواهد کرد. از 

نمر شرعی هم خوب نیست و من اصال طرفدار این گپ نیستم 

 (.بکلوریاساله، مزارشریف، کمتر از  13)زن، 

 

 ضرورت هدفمندی بر مبنای ازدواج 

اشت، داز روابط دوستی وجود کنندگان هایی که در نگرش و رفتار شرکتیکی از ویژگی

تی دوس رابطة. گیردمیازدواج شکل  و به قصد روابط دوستی بر مبنا این بود که اساساً

این  ،افتاد. در واقعبدون هدف ازدواج در میان افراد قابل تصور نبود و یا به ندرت اتفاق می

هدفمندی رابطه با محوریت ازدواج یکی از عوامل اساسی مشروعیت بخشی به روابط 
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دوستی و عاطفی بین دو جنس بدون هدف ازدواج باشد،  رابطةدوستی است. زمانی که 

 یابد.های منفی افراد به شدت افزایش میها و نگرشمیزان مخالفت

 

  دوستی رابطةاحساس افراد بعد از اولین 

ها این روابط عمدتاً برای افراد احساسات مثبتی به همراه تمام موانع و دشواری با وجود

ند اپذیری و اعتماد به نفس از جمله احساساتی بودهداشته است. احساس غرور، مسئولیت

ال اند. به طور مثشان اشاره کردهدوستی رابطةعنوان نتیجه که افراد بیشتری به آنها به

 گوید:یموردی از مزارشریف م

کنم دوست داشتن، غرور به وجود میاره. آدم وقتی من فکر می

، را دوست دارهاو کنه یکی را دوست داره یا این که یکی فکر می

کنه. من همین کنه، احساس شخصیت میاحساس غرور می

شاید  .کسی را دوست نداشتم سم حس داشتم. من قبالًق 

، خیلی رابطه ایجاد شدین که ا خیالتر بودم. اما بعد ازبی

کنم. خیلی دوست دارم مسئول باشم در احساس مسئولیت می

قبال هرچیزی. در قبال زندگی خود را خیلی مسئولیت پذیرتر 

ساله، مزارشریف،  23کنم نسبت به قبل )مرد، احساس می

 (.بکلوریا

 گوید:پذیری میاز حس مسئولیتنیز مورد دیگری از کابل 

 بارةام درپذیریام، حس مسئولیترابطه شدهاز وقتی که وارد 

زندگی مشترک و زندگی  زندگی بیشتر شده است. دربارة

کنم و هیجان دارم. نگاه و نمرم هم ام با او خیلی فکر میآینده

، به قسمی هراجع به دخترها نسبت به گذشته فرق کرد

 ساله، کابل،  لیسانس(.  31تر شد )مرد، محترمانه
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 رابطةاند که پس از اینکه وارد جاست که برخی از افراد اعالم کردهنکته جالب این

از بین  انددوستی داشته رابطةکه پیش از آن به  ایاند، نگرش منفیدوستی با فردی شده

 رفته است: 

اما  .دانستمارتباط دوستی دو نفر را بد می تجربه،قبل از این 

کر ف ،بعد از این تجربه دیگر به کسانی که باهم دوست بودند

ساله،  23چون خودم تجربه کرده بودم )زن،  .منفی نداشتم

 مزارشریف، لیسانس(. 

 

 روابط دوستی فرد بر روابط با دیگران تأثیر 

دوستی بر روابط فرد با دیگران نیز اثرگذار بوده است. اما این اثرگذاری  رابطةداشتن 

دوستی، روابط خود را  رابطةهمه افراد یکسان نبوده است. برخی افراد بعد از ورود به  در

اند. به طور مثال مردی از مزارشریف با افراد دیگر و به خصوه جنس مخالف محدود کرده

 گوید:می

گذار تأثیرگذاره این نوع روابط. روی من هم خیلی می تأثیر

نداشتم، میتانستم هروقت با دختر بوده. زمانی که من دوست

دوستانم بیرون برم، هروقت، میتانستم با هر دختر دیگری 

مقید شدم.  یراحت حرف بزنم. اما بعد از ایجاد این رابطه، خیل

مقید باشم و با هر دختری حرف که یعنی خودم دوست داشتم 

 (.بکلوریاساله، مزارشریف،  23نزنم )مرد، 
 

-اعیمثبتی بر روابط اجتم تأثیر ،دوستی رابطةاند که ردهدیگری هم به این اشاره ک عدة

 ،تقیماند به نوعی غیر مسدوستی توانسته رابطةشان داشته است. به این معنا که با داشتن 

 روابط دیگرشان را هم بهبود بخشند:

کردم حاال گذار بود. فکر میتأثیراین رابطه خیلی بر من 

همین موضوع برایم روحیه ام راه خودم را پیدا کنم. توانسته

شد با دیگران هم اخالق خوب و عادی پیدا داد و باعث میمی
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ساله،  28ام با بقیه خیلی خوبتر شده بود )زن، کنم. رویه

 ، لیسانس(.کندهار

 

 طکه سایر رواب دوستی باعث شد با این حال برخی هم به انزوا کشانده شدند و روابط

 رابطةانزوای خود بعد از  تجربةشان محدودتر شود. به طور مثال زنی از مزارشریف از 

 گوید:دوستی می

به او و به  تر با خود تنها باشم.زیاداین تجربه باعث شد که 

کنم و خیلی فکرم را مشغول کرده. همین مان فکر میهایگپ

تی ح هایم گپ نزنم.صنفیباعث شده که زیاد مثل سابق با هم

تر به او فکر خواهم زیادبا مادرم هم کمتر شده و می حرف زدن

 .(بکلوریاساله، مزارشریف، کمتر از  13کنم و با او گپ بزنم )زن، 

 

 کننده روابط دوستی با جنس مخالف  عوامل تسهیل

 فضاهای عمومی 

کنندگان یکی از مهمترین عواملی هستند که فضاهای عمومی و مختلط به نمر شرکت

هایی را به وجود اند. در واقع این فضاها، مکانگسترش روابط دوستی دو جنس دامن زدهبه 

 هاینترینِ اتوانند بیش از گذشته با هم در ارتباط باشند. مهمآورند که زنان و مردان میمی

ا ب ها هستند که این فرصت اختالط و معاشرتفضاهای عمومی، مراکز آکادمیک و دانشگاه

 کنند:مهیا می را جنس مخالف

وضعیت فعلی بسیار زیاد با گذشته فرق کرده. در زمان طالبان 

زنان حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند، مکتب رفته 

 ها حضور نداشتند. ولی بعدتوانستند، در ادارات و دانشگاهنمی

این موانع البته از طرف نمام حاکم  از سقوط طالبان همه

دختران و پسران فراهم شد تا در برداشته شد. شرایط برای 

ها در کنار هم درس بخوانند و باهم صحبت بکنند، دانشگاه
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ت دولتی و خصوصی با همکاران پسر بصورت ادختران در ادار

دهند. همه کنند. اینها تغییرات را نشان میمشترک کار می

پسران در  اینها باعث ایجاد و گسترش روابط دختران و

ط دوستی هم بعد از این زیادتر شده است افغانستان شد. رواب

 ساله، کابل، ماستری و باالتر(. 24)مرد، 

 

 های اجتماعیها و شبکهرسانه 

انجام شده  بنیاد آسیاکه توسط  «مردم افغانستان 2113سال  نمرسنجی»اساس  بر

است  یافتهافزایش  درصد 11، 2113تا  2113است، استفاده از تلویزیون بین سالهای 

(Asia Foundation, 2016 این درحالی است که بیش از .)مردم کشور در  درصد 31

کنندگان تلویزیون به طور های خود صاحب تلویزیون هستند )همان(. به نمر شرکتخانه

 ای داشته است. خاه در رشد روابط دوستی نقش عمده

ها زیاد شدند و سریالها رسانه ،تر بودمدر زمانی که من کوچک

 کرد کهدیدند. تلویزیون یک سریال هندی پخش مییرا همه م

شدیم. االن شما یک دیدیم ولی ما خیلی متوجه نمیما می

 اول چیزی ،دختر یا پسر دو ساله را اگر بگذاری سریال ببیند

گویند این است که این فالنی است و این هم دوست که می

پسرش است و این گفتنش عادی است... رسانه ها خیلی نقش 

 21اند )زن، عمده داشت در این آزادیهایی که به وجود آمده

 (بکلوریاساله، کابل، 
 

 32ها در حال حاضر به تلفن همراه دسترسی دارند که افغان درصد 81به عالوه 

در تمام  2112شان صاحب تلفن شخصی هستند. این در حالی است که در سال درصد

گرچه تعداد زنان دارای تلفن همراه نسبت هزار خط تلفنی فعال وجود داشت.  31کشور 

(. Gallup, 2014) (مردان درصد 4281زنان در برابر  درصد 3388) به مردان کمتر است

ایج بخش نترسد. به نمر نمی تأثیربنابرین گسترش وسایل ارتباطی نیز در این مورد بی
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ای هترش تلفنای از کابل به گسکنندهشرکتکمی این اثرگذاری را بخوبی نشان داد. 

 همراه و اینترنت و نقش آن در گسترش روابط دوستی اشاره دارد:

به نمرم وضعیت روابط دخترها و پسرها در جامعه اصال خوب 

شان نیست. منمورم این است که روابط سالمی ندارند. هدف

های مدل باال و پیشرفته، فیسبوک گذرانی است. گوشیخوش

تباه کرده. حاال هر کس یک گوشی ها را و اینها دخترها و بچه

ساله،  22به دست دارد و اگه اینترنت داشته باشد که بدتر )زن، 

 کابل، لیسانس(.

 

 تغییر نظام سیاسی 

یکی از عواملی که به بازشدن فضای اجتماعی و در نتیجه گسترش روابط دو جنس 

وه به خص کمک کرده است، تغییر در رویکرد سیاسی حاکم است. پس از سقوط طالبان،

هایی به وجود های دولتی دگرگونیدر شهرهای بزرگ و عمده این تغییرات به مدد برنامه

 آمد:

تر است، به نمرم دلیل اصلی این وضعیت که االن باز و راحت

پسرها  پوهنتون ساخته که دخترها و دولت است. دولت مثالً

بروند و درس بخوانند و در فضای کوایجوکیشن ]فضای آموزشی 

ختلط[ یعنی با همدیگر درس بخوانند. فضاهای کاری دولتی م

ساله، مزارشریف،  23)مرد، ها هم همینطور و خصوصی و وزارت

 سواد خواندن و نوشتن(.

 

  شهرنشینیافزایش 

شود. در نتیجه پدیده دوستی دو جنس در حد گسترده آن، امری مدرن تلقی می

روابط بین افراد نزدیک و صمیمانه است و بودن آن در محیط روستایی که امکان وسیع

شود. در حالی که در شهرها و نمارت اجتماعی باالیی در آنجا حاکم است، کمتر عیان می
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شدن در جمعیت ناشناس و مختلط شهری، این امکان بیشتر مهیاست که افراد با امکان گم

 ند.  را پنهان نمایهای آشنایی بیشتری پیدا کنند و همینطور بتوانند روابط خود فرصت

ای که موجود است عنعنات پیشینه ساحات اطرافی رواج و در

ا بط رواباعث شده که این قسم ردارند بر مردم.  تأثیربسیار 

. در شهرها این قسم روابط بیشتر هستند. تر نمایدسخت

روند یا وظیفه. فرصت روند، پوهنتون میدخترها مکتب می

 ، لیسانس(.کندهارساله،  23یشتر است )مرد، برایشان ب

 

 موانع روابط دوستی با جنس مخالف  

 های قدرتمند اجتماعی و طرد منحرفسنت 

در قالب ازدواج تعریف و  از آنجایی که رابطه مشروع بین زن و مرد در جامعه صرفاً

های اجتماعی دوستی شکلی ناپسند، غیرشرعی و در تضاد با ارزش رابطةشود، فهم می

است. در نتیجه مخالفت با این نوع روابط و برچسب اجتماعی منحرف برای افراد  سنتی

 مانع مهمی است.

این یک امر مسلم است که این پدیده امروزه در جامعه 

های زیاد رد ولی وضعیت آن با فراز و فرودافغانستان وجود دا

های حاکم در جامعه فرهنگ و باور روبرو است و آن اینکه اوالً

 این نوع روابط شکل کامال پدیده کامال مخالف است، ثانیاًبا این 

این روابط گهگاهی که  ،مخفی و پنهانی دارد و در قدم سوم

که  العمل تند جامعه مواجه شدهآفتابی شده است به عکس

ساله،  21های ناموسی را داریم )مرد، حتی مواردی از قتل

 هرات، لیسانس(. 
 
دوستی قرار داشتند با هراس و ترس مداوم  رابطةاند که زمانی که در افراد گزارش داده

 اند:رو بودهروبه

 .مخوشحال بود ،بعد از اولین مالقات با کسی که دوستش داشتم
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اما در عین حال بسیار وارخطا ]نگران[ هم بودم. از خانواده خود 

 ،کندهارساله،  28ترسیدم و از اینکه باخبر شوند )زن، بسیار می

 لیسانس(.  

ترین موانع روابط دوستی ذکر و طرد اجتماعی نیز یکی از مهم خوردنبرچسبترس از 

شود که روابط دوستی به صورت پنهان وجود داشته شده است. همین عامل باعث می

 کنندةباشند. این ترس هم در میان مردان و هم زنان شایع است. به طور مثال شرکت

 اشدوستی رابطةکه به خاطر ترس از طرد اجتماعی مجبور شده گوید مردی از بامیان می

 را رها کند:

خواستم با او ازدواج کنم. اما به من کسی را دوست داشتم، می

خاطر گپهای مردم ترسیدم و ترکش کردم. با این که با او خوش 

 بیند آدم رابردم. اما در و همسایه خیلی بد میبودم و لذت می

رود آبروی آدم و فامیلش می .دختربه خاطر داشتن دوست

 ساله، بامیان، سواد خواندن و نوشتن(.  18)مرد، 
 

تنها به اطرافیان و افراد پیرامون دو طرف محدود خوردن برچسباما این ترس از 

شود، بلکه دو طرف و به خصوه زنان از این نیز هراس دارند که از سوی طرف نمی

 نیز برچسب بخورند:شان مقابل

روزی واج با هم جور باشند، باالخره یکاگر دو نفر پیش از ازد

حتما  ،زند که تو که همراه من بودیپسر به دختر طعنه می

پیش پسر  ،تای دیگه هم بودی. این طور دخترهمراه چند

ها خودشان برای شود. ولی زمانی که خانوادهشرمنده می

آن دختر سرش پیش شوهرش پسرشان کسی را انتخاب کنند، 

وقت به طرف مرد دیگری نگاه گوید که من هیچبلند است و می

 (. بکلوریاساله، هرات،  12هم نکردم )زن، 
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 موانع دینی 

نتایج بخش کمی، افرادی که مانع دینی نیز از عوامل مهم بازدارنده است. با توجه به 

 شدند. با جنس مخالف میدینداری بیشتری داشتند کمتر درگیر در روابط دوستی 

 اطرافیان خوردةتجربیات شکست

خورده اطرافیان یکی از عواملی است که باعث ترس افراد از تجربیات دوستی شکست

شود. با توجه به اینکه شرایط اجتماعی برای افرادی که در روابط ورود به این روابط می

ابط بری این رورسند که هزینهدشوار است، دیگران هم به این نتیجه می ،دوستی قرار دارند

 گوید:باالست. به طور مثال مردی از کابل می

 اند ودختران را فریب داده ،هایی داریم که پسرانبعضی نمونه

یا عکس این قضیه. بعد از شنیدن این گونه موارد، دختران و 

ابط دوستی برقرار کنند تا روپسران دیگر جرات کمتری می

 ساله، کابل،  لیسانس(.  31کنند )مرد، 

   قبل از ازدواججنسی با جنس مخالف  رابطة /تماس (ب

در این بخش از گزارش به ارائه نتایج بررسی نگرش، تمایل و رفتاهای جنسی جوانان 

جنسی در دو شکل مقدماتی  رابطةدر این پژوهش، تماس و  پردازیم.ساله می 33-18

و آمیزش جنسی( مورد بررسی قرار  رابطة) رفتهپیشجنسی( و  رابطة)تماس بدنی بدون 

 گرفت. 
  

  جنسی با جنس مخالف   رابطةنگرش به 

افراد جنسی دو طرف است. در میان  رابطة، مورد بررسی در این پژوهشیکی از ابعاد 

 43 تقریباًهای کمی هجنسی به طور غالب منفی است. در داد رابطةنگاه به  مورد بررسی

( با رابطه و نزدیکی جنسی با جنس مخالف قبل ازدواج 18)رجوع کنید به جدول  درصد

کنند و معتقدند باید از آن این نوع رابطه را گناه تلقی می درصد 4183اند. مخالف بوده
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بررسی مخالف رابطه جنسی خارج از  چهارم افراد موردحدود سهبنابراین  دوری شود.

 اند. حیطه ازدواج بوده

 هد:درا توضیح می مسألهمخالفتش با این روابط این در مردی از کابل  در این زمینه، 

د نشونمرم منفی است، چون با هدف ازدواج با هم دوست نمی

بعضی اوقات، است نوع خوشگذرانی است. ممکن و به نمرم یک

 .ودزنا ش نتواند که منجر بهل احساسات خود را کنتریکی از آنها 

کند. آینده دختر را خراب می و همحرام است از دیدگاه اسالم 

نبودن بوده باشد تنها ،هدف دختر از ایجاد دوستیاست ممکن 

من موافق و طرفدار این گونه  .و قصد نزدیکی را نداشته باشد

روابط نیستم ولی طرفدار دوستی با هدف ازدواج هستم )مرد، 

 (.بکلوریاساله، کابل،  31

حکم خط قرمزی را دارد که ورود به آن  ،جنسی در روابط دوستی رابطة ،در نتیجه

 ،واجدجنسی پیش از از رابطةتواند ماهیت دوستی را برهم زند. در میان برخی افراد نیز می

 شود:مانع ازدواج تلقی می

دوستی هستم و خوب است که این روابط  رابطةمن موافق 

جنسی باید بگویم که مخالف  رابطةموجود باشد. ولی در قسمت 

آن هستم. به نمر من این نوع روابط نتیجه و پیامد خوبی ندارد 

م از ه دارند نهایتاًرا و بیشتر کسانی که با هم این نوع روابط 

چون قبل از ازدواج از همدیگر  .کنندو ازدواج نمی شوندمیجدا 

 لیسانس(.، هرات، 23)زن،  شوندمیسیر 
 

 ءجنسی است، وقتی از این جهت ارضا رابطةانسان نیازمند 

نشود، هم از لحاظ جسمی، جنسی و روحی ضررهای خود را 

 کند.انسان احساس آرامش می ،جنسی رابطةدارد. با داشتن 

نیاز دارد تا این  ،رسدهر دختر و پسری که به سن بلوغ می

ورده شود. این خوب است که این ارتباط برقرار شود آنیازش بر

خوبی دارد ولی از لحاظ اینکه جامعه تو را آن طور  تأثیرو 
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پذیرد و جامعه سنتی است، شاید قربانی شوی که این خوب نمی

 (.بکلوریاساله، بامیان، کمتر از  12نیست )زن، 

 

جنسی  رابطةافراد با سنگسار دختر و پسری که  درصد 21دهند که ها نشان مییافته

با سنگسار دختر  درصد 34اند، موافقت باالیی دارند. البته در مجموع پیش از ازدواج داشته

 اند.اند، موافق نبودهجنسی داشته رابطةو پسری که قبل از ازدواج 

 موافق نظربی مخالف جنسی با جنس مخالف رابطةنگرش به 

نزدیکی و تماس جنسی با جنس 

مخالف قبل از ازدواج، یک غریزه و 

 نیاز جنسی است و اشکالی ندارد

 1482 1881 3382 هردوجنس

 2382 2182 1182 مرد

 1188 1183 4282 زن

تماس و نزدیکی جنسی با جنس 

مخالف قبل از ازدواج، موجب 

زناشویی در زندگی کاهش رضایت 

 شودآینده می

 3381 2183 2883 هردوجنس

 1183 2281 2483 مرد

 3181 2882 2283 زن

تماس و نزدیکی جنسی یک گناه 

بزرگ است و باید از آن دوری 

 کرد

 4381 1381 1382 هردوجنس

 4184 1383 1381 مرد

 4183 1283 1184 زن

 

تا چه اندازه با سنگسار دختر و 

ارتباط جنسی خارج از  پسری که

 اند، موافق هستید؟ازدواج داشته

 زیاد تاحدودی کم اصالً 

 2183 1183 2183 3384 هردوجنس

 2282 1188 2182 3383 مرد

 1284 1181 1282 1181 زن

چقدر موافقید که دختر و پسری 

که ارتباط جنسی خارج از ازدواج 

اند، را بایستی به عقد با هم داشته

 درآورد؟هم 

 1381 2181 1182 282 هردوجنس

 3882 2281 1888 1182 مرد

 1281 1482 1282 283 زن

 مخالف جنس با یجنس رابطة به نگرش با مرتبط هایهیگو یدرصد عیتوز. 18 جدول

جنسی قبل از ازدواج نامطلوب  رابطةمعتقدند که  درصد 18دهد که ها نشان مییافته

تند دو برابر زنان به این باور هس تقریباًتوان گفت مردان نیست. با تفکیک جنسیتی، می
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 درصد 23جنسی یک نیاز است و برطرف کردن آن قبل از ازدواج ایرادی ندارد ) رابطةکه 

از ازدواج راهی جنسی قبل  رابطةزنان(. برای برخی از این افراد،  درصد 12مردان در برابر 

 برای کسب شناخت بیشتر از طرف مقابل نیز هست:

-یک مشکل دانسته می همباشیدر جامعه ما روابط دوستی و 

رویه زندگی را طوری دوست دارم که قبل از  شود. ولی شخصاً

وجود داشته باشد. چون هر قدر که  همباشی رابطةازدواج، 

شناسید. پس وقتی شوی، همدیگر را بیشتر مینزدیکتر می

ماند که منجر به ای نمیمسألهشناخت تکمیل شد، بعد از آن 

اش در این است که تا حدی ارتباط پیش بحران شود. خوبی

ند با توانتوانند تصمیم بگیرند که بعد از این میرود که میمی

دهند به هم باشند یا خیر. در صورتی که موافق بودند ادامه می

 12شونند )زن، ف شدند از همدیگر جدا میزندگی و اگر مخال

 (. بکلوریاساله، بامیان، کمتر از 
 

جنسی پسران وجود  رابطةیک نوع درک غریزی و غیراحساسی از  از سوی دیگر غالباً 

 ةرابطکنند جنسی دختران متفاوت است. افراد تصور می رابطةدارد. در مقابل نگاه به 

کی برای مثال یشان است. جنسی برای دختران بیشتر امری احساسی و وابسته به عواطف

 گوید: کننده در پژوهش کیفی چنین میاز زنان مشارکت

جنسی خود را با  رابطةدختران به نمرم بیشتر مایل هستند 

شته باشند. اما در میان کسی برقرار کنند که او را دوست دا

 ءاجنسی و ارض رابطةابط دوستی، فقط سفانه هدف روپسران متأ

 (.بکلوریا، کندهارساله،  33خودشان است )زن، 

 

 رابطةبه ساخت شاخص نگرش به تماس و  18با توجه به چهار گویه اول در جدول 

بدست آمد. دامنه  34/1جنسی با جنس مخالف پرداختیم. مقدار آلفای کرونباخ شاخص 

 8/33باشد. میانگین نمرات بدست آمده می 111تا  1اندارد شده شاخص بین نمرات است
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ندی ببوده است. با توجه به دامنه نمرات افراد در سه گروه موافق، مخالف و بینابین دسته

 شدند. 

 
 )%(مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به نگرش نوع. 4 نمودار

منفی نگرش  ،افراد مورد بررسی درصد 33دهد نشان می 4همانطور که نمودار 

جنسی با جنس مخالف خارج از حیطه ازدواج دارند. در مقابل،  رابطة)مخالف( به تماس و 

در وضعیت بینابینی  درصد 33 .نگرش مثبت )موافق( با این نوع روابط داشته اند درصد 22

قرار داشتند. از اینرو، نگرش منفی به این روابط دو برابر نگرش مثبت بوده است. نگرش 

 ( است. درصد 12( بیشتر از زنان )درصد 23مثبت در میان مردان )

 استمبا افزایش سن و سطح تحصیالت نگرش مثبت به  12های جدول بر اساس یافته

 2فزایش یافته است. برای مثال، افراد با تحصیالت دینی با جنس مخالف ا جنسی رابطةو 

اند. در نگرش مثبت و موافق با این نوع روابط داشته درصد 23سواد افراد بیو  درصد

 بوده است.  درصد 34این نسبت برای افراد با تحصیالت ماستری و دکتری  ،مقایسه

نتایج نشان داد  به روابط جنسی سطح دینداری افراد و نوع نگرش رابطةدر خصوه 

نگرش منفی )مخالف( افزایش و در مقابل نگرش مثبت  ،که با افزایش سطح دینداری

یابد. ضریب همبستگی این با جنس مخالف افزایش می جنسی رابطةو  تماس)موافق( با 
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ن افراد با سطح پایی درصد 31( بدست آمد. برای مثال،  =r-213/1منفی و معنادار ) رابطة

اند. اما این نسبت برای افراد با سطح باالی دینداری نگرش مثبتی به این روابط داشته

 بوده است.  درصد 18دینداری 

 ،ندامهاجرتی به سایر کشورها داشته تجربةافرادی که در زندگی خود  ،بر اساس نتایج

با جنس مخالف در مقایسه با افرادی که این  جنسی رابطةو  تماستری به نگرش مثبت

ری تنگرش مثبت ،کنندتجربه را نداشته، دارند. همچنین افرادی که از ماهواره استفاده می

. در خصوه میزان استفاده از اینترنت، نتایج نشان داد افرادی انداین نوع روابط داشتهبه 

با افرادی که هرگز از اینترنت کنند در مقایسه که زمان بیشتری را صرف اینترنت می

 جنسی طةرابو  تماستری به کنند، نگرش مثبتکنند یا کم از آن استفاده میاستفاده نمی

های مجازی نشان داد افرادی که از شبکه 12با جنس مخالف دارند. بعالوه، نتایج جدول 

ش مثبت کنند، نگرها استفاده نمیبرابر افرادی که از این شبکه یک ونیمکنند استفاده می

 با جنس مخالف دارند. جنسی رابطةو  تماسبه 

اند که دوستان نمونه مورد بررسی اعالم کرده درصد 31 ،عالوه بر اینها، بر اساس نتایج

اند گفته درصد 31 با جنس مخالف هستند. جنسی رابطةتجربه تماس و شان دارای نزدیک

مثبت  گیری نگرشهای شکلنتایج، یکی از زمینهاند. بر اساس ای نداشتهآنها چنین تجربه

آنها در این زمینه است.  تجربة، گروه دوستان و مخالف جنس با جنسی رابطة و تماس به

رابطه و  تجربةشان دارای دهد افرادی که دوستاننشان می 12همانطور که نتایج جدول 

شان درگیر در این روابط برابر افرادی که دوستان سه، بیش از اندتماس جنسی بوده

 با جنس مخالف دارند.  جنسی رابطةو  تماسنیستند، نگرش مثبت و موافق نسبت به 
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میانگین  جمعیتی -های اجتماعیمشخصه  
 نمره

 شاخص

جنسی  رابطةنگرش به تماس و 
 با جنس مخالف)%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 

منفی 
 )مخالف(

مثبت  بینابین
 )موافق(

 381 1401 3381 3283 3384 مرد جنس

 331 1282 3383 3381 3282 زن

 t= 1.623         Sig=0.105 X2=5.099      Sig=0.078 1311 آزمون آماری

 333 1281 3184 3888 3283 سال 23-23 سن

 133 2181 3282 3388 3281 سال 14-11

 333 2384 3482 3883 3383 سال 13-13

 23 1101 3181 3482 3482 سال 24-21

 F=3.920    Sig=0.008 X2=11.818      Sig=0.003 1311 آزمون آماری

 211 2383 3883 3881 3383 بیسواد تحصیالت

 313 1282 3381 3483 3281 بکلوریاکمتر از 

 222 2181 3383 3383 3283 بکلوریا

 383 2182 3281 3381 3382 لیسانس

 81 2101 3281 3182 1182 ماستری/دکتری

 33 281 3383 1483 3381 تحصیالت دینی

 F=5.519        Sig=0.001 X2=22.126     Sig=0.014 1311 آزمون آماری

سطح 
 دینداری

 142 2301 3188 2881 1381 کم

 322 2183 3381 3283 3181 متوسط

 442 1488 3381 3282 3188 زیاد 

 F=31.235    Sig=0.001 X2=47.185      Sig=0.001 1311 آزمون آماری

مهاجرت  تجربة
 به سایرکشورها

 234 2181 3382 3181 3382 ندارد

 313 1203 3382 3383 3182 دارد

 t= -1.588        Sig=0.113 X2=1.033        Sig=0.597 1311 آزمون آماری

استفاده از 
ماهواره 
 )دیش(

 321 1883 3382 3882 3281 نخیر

 831 1401 3381 3183 3383 بلی

 t= -1.783        Sig=0.075 X2=4.469       Sig=0.039 1311 آزمون آماری

میزان 
استفاده از 

 اینترنت

 342 1181 3381 1281 3283 هرگز

 231 2383 3183 3383 3382 ساعتکمترازیک

 311 2282 3383 3381 3383 ساعت یک تا دو
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 211 2182 3283 3283 3388 دو تا سه ساعت )در شبانه روز( 

 211 2203 3182 3282 1181 ساعتبیشترازسه

 F=10.256       Sig=0.001 X2=33.753      Sig=0.001 1311 آزمون آماری

-استفاده شبکه

-های اجتماعی

 مجازی

 312 1381 3382 3283 3181 نخیر

1   3381 3283 3182 بلی
402 

238 

 t= -3.817       Sig=0.001 X2=10.627       Sig=0.005 1311 آزمون آماری

-رابطةتجربة

جنسی 
دوستان 
 نزدیک 

 843 1283 3384 1282 3281 نخیر

 344 2301 3182 2281 1283 بلی

 t= -11.991      Sig=0.001 X2=140.311  Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به نگرش با یتیجمع ـ یاجتماع هایمشخصه رابطة. 12 جدول

تایج ، نجنسی رابطةو  تماسهای خانواده بر نگرش نسبت به در خصوه تأثیر ویژگی

اند، نگرش دوری از خانواده و زندگی مجردی داشته تجربةنشان داد افرادی که  21جدول 

چنین اند. همبا جنس مخالف داشته جنسی رابطةو  تماسبیشتر مثبت و موافق نسبت به 

-بوده یا دانشگاهی بکلوریا کرده و با سطح تحصیالتشان تحصیلجوانانی که پدر و مادران

 اند. با جنس مخالف داشته جنسی رابطةو  تماستری به اند نگرش مثبت و موافق

های با موقعیت اقتصادی و اجتماعی باالتر و سطح درآمدی بعالوه، افرادی که از خانواده

سبت تری نهای طبقه پایین، نگرش مثبت و موافقاند در مقایسه با افراد خانوادهباال بوده

 اند. با جنس مخالف داشته جنسی رابطةو  تماسبه 
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میانگین  های خانواده ویژگی
 نمره

 شاخص

جنسی با  رابطةنگرش به تماس و 
 جنس مخالف)%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 

منفی 
 )مخالف(

مثبت  بینابین
 )موافق(

-دوریتجربة

-زندگیازخانواده )

 مجردی(

 222 1881 3183 3383 3281 ندارد

 328 1303 3181 3181 3483 دارد

 t=-4.655    Sig=0.001 X2=24.309        Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 311 2181 3388 3181 3382 بیسواد تحصیالت پدر

 223 2281 3183 3283 3182 پاس21کمتر از 

 233 2181 3383 3382 3282 پاس/دیپلم21

 222 1102 3381 3382 3381 دانشگاهی

 31 2181 2381 1383 3281 تحصیالت دینی

 F=1.217   Sig=0.302 X2=6.384      Sig=0.604 1311 آزمون آماری

 233 2182 3383 3183 3383 بیسواد تحصیالت مادر

 184 2183 3183 3881 3382 پاس21کمتر از

 113 2384 2881 3882 3381 پاس/دیپلم21

 41 4501 3188 2381 3381 دانشگاهی

 13 2282 2883 3883 3884 تحصیالت دینی

 F=1.939      Sig=0.102 X2=6.176            Sig=0.144 1311 آزمون آماری

درآمد ماهانه 
 خانوار )افغانی( 

 238 2188 3381 3388 3383 هزار21کمتراز

 382 1883 3882 3381 3283 هزار 11تا  21

 283 2183 3381 3382 3383 هزار 21تا  11

 131 2281 3388 3383 3381 هزار 41تا  21

 243 1105 2383 3182 3183  هزار41بیشتراز

 F=0.757    Sig=0.553 X2=12.676    Sig=0.124 1311 آزمون آماری

طبقه 
 -اقتصادی

اجتماعی 
 خانواده 

 323 2181 3188 3381 3381 پایین

 432 2281 3381 3382 3382 متوسط

 باال
3381 

3382 3284 1104 233 

 F=0.210    Sig=0.811 X2=1.323           Sig=0.857 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به نگرش با خانواده هاییژگیو رابطة. 21 جدول
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دهد نوع نگرش افراد نسبت به تماس نشان می 21لهمچنین، همانطور که نتایج جدو

شیوع این نوع روابط در محیط زندگی جنسی خارج از حیطه ازدواج بسیار متأثر از  رابطةو 

 بلق دختر و پسر جنسی تماس و است. بطوری که افرادی که اعالم کرده اند شیوع رابطه

 8در مقایسه با  درصد 31ازدواج در محل زندگی شان زیاد است حدود چهار برابر ) از

اند اصالً وجود ندارد، نگرش مثبت و موافق به تماس و ( بیشتر از افرادی که گفتهدرصد

 و اند. بعالوه، افرادی که اعالم کرده اند شیوع رابطهجنسی با جنس مخالف داشته رابطة

 32شان زیاد است حدود پنج برابر )ازدواج در محل زندگی خارج از حیطه جنسی تماس

اند اصالً وجود ندارد، نگرش مثبت ( بیشتر از افرادی که گفتهدرصد 8در مقایسه با  درصد

 اند. جنسی با جنس مخالف داشته رابطةو موافق به تماس و 
 

محل جنسی در  رابطةشیوع 
 زندگی

میانگین 
 نمره

 شاخص

جنسی با  رابطةنگرش به تماس و 
 جنس مخالف)%(

تعداد 
 نمونه

منفی 
 )مخالف(

مثبت  بینابین
 )موافق(

 و شیوع رابطه
 پسر جنسی تماس

 از قبل دختر و
ازدواج در محل 

 زندگی

 218 881 3881 1381 3881 اصالً

 128 1882 3381 3481 3283 کم

 233 2284 3184 3884 3484 تاحدودی

 311 2204 3282 3383 3482 زیاد

 F=14.543  Sig=0.001 X2=59.594         Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 و رابطه شیوع
 جنسی تماس
 حیطه از خارج

در محل  ازدواج
 زندگی

 234 881 3283 1283 3883 اصالً

 314 1882 3283 3283 3183 کم

 238 2883 3188 3188 3481 تاحدودی

 218 2304 2882 3184 1281 زیاد

 F=23.602  Sig=0.001 X2=85.932            Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به نگرش با یزندگ محل در یجنس روابط وعیش رابطة. 21 جدول
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 جنسی با جنس مخالف   رابطة /تمایل به تماس 

 جنسی با جنس تمایل به تماس و رابطة ی مرتبط باهای گویهدرصدتوزیع  22جدول

اند که زیاد یا خیلی پاسخگویان گفته درصد 18دهد. بر این اساس، را نشان می مخالف

کنند که باید باجنس مخالف خود رابطه و تماس جنسی لحاظ جنسی احساس میزیاد به

( بوده درصد 2( حدود سه برابر زنان )درصد 24داشته باشند. این نسبت برای مردان )

 است. 

اند که به داشتن نزدیکی و تماس جنسی با پاسخگویان گفته درصد 21همچنین، 

 درصد 2و برای زنان  درصد 33کنند. این نسبت برای مردان جنس مخالف زیاد فکر می

خود را زیاد نیازمند به نزدیکی و تماس جنسی با جنس  درصد 23بوده است. بعالوه، 

بوده است. همچنین  درصد 2و زنان  درصد 31دانند. این نیاز برای مردان مخالف می

اند اگر فرصت و پاسخگویان گفته درصد 12مشخص است  22همانطور که در جدول 

موقعیت تماس و نزدیکی جنسی با جنس مخالف برایشان فراهم شود به احتمال زیاد به 

 روند. سمت آن می

 رابطةهای مرتبط با تمایل به گویه

گز جنسی
هر

 

 کم

ی
ود

حد
تا

 

اد
زی

 

ی
یل

خ
اد

زی
 

لحاظ جنسی تا چه اندازه به
کنید که باید احساس می

باجنس مخالف خود رابطه و 
 تماس جنسی داشته باشید 

 181 1381 2184 2181 3388 هردوجنس

 882 1888 2383 2881 1884 مرد

 184 481 1481 2282 1183 زن

چقدر به داشتن نزدیکی و 
جنسی با جنس  تماس

 کنیدمخالف فکر می

 181 1183 2181 2382 3181 هردوجنس

 281 2381 2381 2481 1383 مرد

 188 481 1888 2388 3181 زن

 381 1383 2181 2281 3183 هردوجنس

 1181 2181 2182 2182 2188 مرد
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چقدر خود را نیازمند به 
نزدیکی و تماس جنسی با 

 بینیدجنس مخالف می

 181 481 1882 2383 3281 زن

اگر فرصت و موقعیت تماس 
و نزدیکی جنسی با جنس 
مخالف برایت فراهم شود 

 رویدچقدر به سمت آن می

 383 888 1481 1481 1383 هردوجنس

 383 1381 2282 1881 3484 مرد

 183 381 1181 1181 3282 زن

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به لیتما با مرتبط هایهیگو یدرصد عیتوز. 22 جدول

میزان تمایل به تماس و بطور کلی، با توجه به چهار گویه مذکور به ساخت شاخص 

بدست آمد.  21/1پرداختیم. مقدار آلفای کرونباخ شاخص  جنسی با جنس مخالف رابطة

بوده است. همانطور که  31و بامیانگین  111تا  1دامنه نمره استانداردشده شاخص از 

جوانان مورد بررسی تمایل زیادی به تماس و  درصد 12دهد حدود نشان می 8نمودار 

و برای زنان  درصد 31 اند. این نسبت برای مردانجنسی با جنس مخالف داشته رابطة

 بوده است.  درصد 4حدود 
 

 
 )%( مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به لیتما زانیم. 8 نمودار

 درصد 12و  نمردا درصد 18پاسخگویان ) درصد 11حدود  8بر اساس نتایج نمودار 
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مردان  درصد 31افراد مورد بررسی ) درصد 33اند. زنان( تاحدودی تمایل به رابطه داشته

. اندجنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج داشته رابطةزنان( تمایل کمی به  درصد 33و 

 رابطةاند اصالً تمایلی به تماس و افراد مورد بررسی گفته درصد 22عالوه براین، حدود 

نان تمایلی به ز درصد 33مردان و  درصد 2، ا جنس مخالف ندارند. در این زمینهجنسی ب

 اند.  این نوع ارتباطات نداشته

جنسی  رابطةمیزان تمایل به تماس و  ،با افزایش سن 23های جدول بر اساس یافته

سال برابر  31-33یابد. بطوری که تمایل زیاد در گروه سنی با جنس مخالف افزایش می

 سال است.  11-12تقریباً دو برابر تمایل زیاد در گروه سنی  ،درصد 23

 ابطةرنتایج برخالف ابعاد مختلف نگرش و رفتارهای دوستی و همچنین بععد نگرشی 

جنسی، میزان تمایل به رابطه و تماس جنسی در میان افراد بیسواد بیشتر بوده است. در 

جنسی نتایج نشان داد که با  ابطةرسطح دینداری افراد و میزان تمایل به  رابطةخصوه 

فی و من رابطةیابد. ضریب همبستگی این افزایش سطح دینداری میزان تمایل کاهش می

افراد با سطح  درصد 31بدست آمد. برای مثال، و شدت آن ضعیف (  =r-133/1معنادار )

ح باالی ا سطاند. اما این نسبت برای افراد بپایین دینداری تمایل زیاد به این روابط داشته

 بوده است.  درصد 13دینداری 

مهاجرتی به سایر کشورها  تجربةافرادی که در زندگی خود  ،23بر اساس نتایج جدول 

جنسی با جنس مخالف در مقایسه با افرادی  رابطةتمایل بیشتری به تماس و  ،اندداشتهرا 

 تمایل ،کنندکه این تجربه را نداشته، دارند. همچنین افرادی که از ماهواره استفاده می

جنسی با جنس مخالف دارند. در خصوه میزان استفاده از اینترنت،  رابطةبیشتری به 

دی در مقایسه با افراکنند نتایج نشان داد افرادی که زمان بیشتری را صرف اینترنت می

به  کنند، تمایل بیشتریکنند یا کم از آن استفاده میکه هرگز از اینترنت استفاده نمی

دهد افرادی نشان می 23با جنس مخالف دارند. بعالوه، نتایج جدول  جنسی رابطةو  تماس

افرادی که از این  در مقایسه با( درصد 21کنند )های مجازی استفاده میکه از شبکه
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با جنس  جنسی رابطةو  تماسبه  ی( تمایل زیاددرصد 14) ،کنندها استفاده نمیشبکه

 مخالف دارند.

رابطه و  تجربةشان دارای افرادی که دوستان ،23همچنین، بر اساس نتایج جدول 

شان درگیر در این روابط نیستند، برابر افرادی که دوستان 2حدود  اند،تماس جنسی بوده

با جنس مخالف دارند. میزان تمایل زیاد برای دو گروه  جنسی رابطةو  تماستمایل زیاد به 

دهد که نوع نگرش بوده است. عالوه بر اینها نتایج نشان می درصد 4و  31مذکور به ترتیب 

ه این روابط بطور با جنس مخالف با میزان تمایل آنها ب جنسی رابطةتماس و افراد به 

افرادی که نگرش مثبت  درصد 33که (. بطوری=313/1rمثبت و معناداری همبسته است )

 درصد 11اند. در مقایسه حدود داشته جنسی رابطةتمایل زیادی به  اند،داشته این روابطبه 

با  یجنس رابطةتماس و اند، تمایل زیادی به افرادی که نگرش منفی به این روابط داشته

 اند.جنس مخالف داشته

میانگین  جمعیتی -های اجتماعیمشخصه
 نمره

 شاخص

جنسی با  رابطةتمایل به تماس و 
 جنس مخالف)%(

تعداد 
 نمونه

 زیاد تاحدودی کم اصالً
 381 2103 1881 3181 281 3184 مرد جنس

 331 383 1184 3382 3181 1284 زن
 t=16.366      Sig=0.001 X2=217.114          Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 333 1384 1183 3388 2381 2384 سال 23-23 سن

 133 1281 1184 3382 2181 2283 سال 14-11

 333 2283 2181 3182 1481 3381 سال 13-13

 23 1204 1381 3381 1481 3383 سال 24-21

 F=9.162   Sig=0.001 X2=28.139     Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 211 1405 1182 3182 1388 3182 بیسواد تحصیالت

 313 1381 1383 3383 2182 2384 بکلوریاکمتر از 

 222 1383 1188 3881 2383 2281 بکلوریا

 383 2183 1381 3288 2181 3282 لیسانس

 81 2288 2181 3383 2282 3183 ماستری/دکتری

 33 281 1182 3383 3283 2281 تحصیالت دینی

 F=4.351        Sig=0.001 X2=34.229    Sig=0.003 1311 آزمون آماری
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سطح 
 دینداری

 142 1305 1883 3182 1181 3183 کم

 322 1881 1483 3188 2284 3183 متوسط

 442 1383 1383 3182 2382 2882 زیاد 

 F=18.174  Sig=0.001 X2=32.788     Sig=0.001 1311 آزمون آماری

مهاجرت  تجربة
 به سایرکشورها

 234 1882 1383 3182 2183 2284 ندارد

 313 1203 1382 3182 1183 3381 دارد
 t=-2.471        Sig=0.016 X2=17.205    Sig=0.001 1311 آزمون آماری

استفاده از 
ماهواره 
 )دیش(

 321 1483 1381 3188 2383 2282 نخیر

 831 2303 1183 3382 2181 3188 بلی

 t=-1.641        Sig=0.101 X2=7.308          Sig=0.063 1311 آزمون آماری

میزان 
استفاده از 

 اینترنت
 )در شبانه روز( 

 342 1882 1281 3183 2283 2483 هرگز

-کمترازیک

 ساعت

3282 2181 3383 1481 1283 231 

 311 1384 1281 3483 1481 3188 ساعت یک تا دو

 211 1384 1383 3281 2181 3181 دو تا سه ساعت

-بیشترازسه

 ساعت

3381 2182 3281 1388 1205 211 

 F=2.751       Sig=0.027 X2=27.897           Sig=0.006 1311 آزمون آماری

-استفاده شبکه

-های اجتماعی

 مجازی

 312 1482 1184 3184 2283 2383 نخیر

 238 1204 1384 3384 1282 3284 بلی

 t= -3.826       Sig=0.001 X2=19.460        Sig=0.001 1311 آماریآزمون 

-رابطةتجربة

جنسی 
دوستان 
 نزدیک 

 843 382 1184 1181 3183 2181 نخیر

 344 4103 2183 3183 481 3882 بلی

 t=-20.818     Sig=0.001 X2=307.767        Sig=0.001 1311 آزمون آماری

نگرش به 
و تماس  رابطة

جنسی با 
 جنس مخالف

 311 1181 1181 3482 3182 2281 منفی )مخالف(

 311 1384 1381 3481 2183 2288 بینابین

 223 4103 2188 2283 381 1183 مثبت )موافق(

 F=132.571  Sig=0.001 X2=204.314    Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به لیتما زانیم با یتیجمع -یاجتماع هایمشخصه رابطة. 23 جدول
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ایج نت جنسی رابطةو  تماسهای خانواده بر میزان تمایل به در خصوه تأثیر ویژگی

اند، میزان دوری از خانواده و زندگی مجردی داشته تجربةنشان داد افرادی که  23جدول 

اند. بعالوه، افرادی که از با جنس مخالف داشته جنسی رابطةو  تماستمایل بیشتری به 

 اند دربوده پایینو سطح درآمدی  ترپایینهای با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده

نس با ج جنسی رابطةو  تماس، تمایل بیشتری به باالهای طبقه مقایسه با افراد خانواده

 اند. مخالف داشته
 

میانگین  های خانواده ویژگی

 نمره

 شاخص

جنسی با  رابطةتمایل به تماس و 

 جنس مخالف)%(

تعداد 

 نمونه

 زیاد تاحدودی کم اصالً

-دوریتجربة

-ازخانواده )

 مجردی(زندگی

 222 1183 1382 3188 2184 2483 ندارد

 328 1501 1283 3281 1181 3883 دارد

 t=-7.082  Sig=0.001 X2=43.545          Sig=0.001 1311 آزمون آماری

تحصیالت 

 پدر

 311 2188 1383 3181 2181 3282 بیسواد

 223 1282 1288 3288 2483 2888 پاس21کمتر از 

 233 1384 1181 3382 2282 3181 پاس/دیپلم21

 222 1388 2181 3384 2181 3183 دانشگاهی

 31 1384 2181 3384 2384 3181 تحصیالت دینی

 F=0.781     Sig=0.537 X2=17.353    Sig=0.137 1311 آزمون آماری

تحصیالت 

 مادر

 233 2181 1382 3181 2182 3181 بیسواد

 184 1383 1483 3181 2488 2484 پاس21کمتر از

 113 1381 1283 3382 2288 2288 پاس/دیپلم21

 41 2181 2183 3383 2383 3288 دانشگاهی

 13 1383 284 3382 3188 2383 تحصیالت دینی

 F=0.985     Sig=0.415 X2=16.026    Sig=0.190 1311 آزمون آماری

درآمد ماهانه 

خانوار 

 )افغانی( 

 238 2182 1388 3883 2382 3183 هزار21کمتراز

 382 1101 1383 3182 2184 3381 هزار 11تا  21

 283 1383 1282 1184 2183 2881 هزار 21تا  11
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 131 1183 1281 1281 1282 2483 هزار 41تا  21

 243 1381 2283 3282 2183 3184  هزار41بیشتراز

 F=2.117      Sig=0.077 X2=25.533          Sig=0.003 1311 آزمون آماری

طبقه 

 -اقتصادی

اجتماعی 

 خانواده 

 323 1305 1284 3181 2184 3382 پایین

 432 1481 1381 3382 2281 3183 متوسط

 233 1182 1182 3382 2181 2484 باال

 F=5.658    Sig=0.004 X2=14.969            Sig=0.020 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به لیتما زانیم با خانواده هاییژگیو رابطة. 23 جدول

میزان تمایل افراد به تماس و  ،دهدنشان می 21 لهمچنین، همانطور که نتایج جدو

جنسی خارج از حیطه ازدواج بسیار متأثر از شیوع این نوع روابط در محیط زندگی  رابطة

 بلق دختر و پسر جنسی تماس و رابطهاند شیوع بطوری که افرادی که اعالم کردهاست. 

( بیشتر درصد 1ا در مقایسه ب درصد 31حدود شش برابر ) ،شان زیاد استازدواج در محل زندگی از

جنسی با جنس مخالف  رابطةاند اصالً وجود ندارد، تمایل زیاد به تماس و از افرادی که گفته

خارج از حیطه ازدواج در  جنسی تماس و اند شیوع رابطهاند. بعالوه، افرادی که اعالم کردهداشته

بیشتر از افرادی  ،(درصد 3/3در مقایسه با  درصد 38برابر ) 11حدود  ،شان زیاد استمحل زندگی

 . اندجنسی با جنس مخالف داشته رابطةاند اصالً وجود ندارد، تمایل زیاد به تماس و که گفته

میانگین  محل زندگی
 نمره

 شاخص

جنسی با جنس  رابطةتمایل به تماس و 
 مخالف)%(

تعداد 
 نمونه

 زیاد تاحدودی کم اصالً
 و شیوع رابطه

 جنسی تماس
 دختر و پسر
ازدواج  از قبل

 در محل زندگی

 218 181 383 1283 3883 1384 اصالً

 128 1383 1383 3482 2282 2282 کم

 233 2381 2283 3284 1382 3881 تاحدودی

 311 2201 2181 3282 1184 3183 زیاد

 F=59.828 Sig=0.001 X2=152.325              Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 و رابطه شیوع
 جنسی تماس
 حیطه از خارج

 234 383 382 3283 3281 1383 اصالً

 314 1382 1381 3883 2281 2281 کم

 238 2288 2382 3282 1383 3882 تاحدودی
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در محل  ازدواج
 زندگی

250 2181 2283 1181 3383 زیاد
2 

218 

 F=76.987  Sig=0.001 X2=195.192             Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس به لیتما زانیم با یزندگ محل در یجنس روابط وعیش رابطة. 21 جدول

 جنسی با جنس مخالف   رابطة /بدنیتماس  تجربة 

جنسی با جنس مخالف در میان افراد مورد بررسی  رابطةتماس بدنی و  تجربةبررسی 

 رابطةحداقل یکبار تماس بدنی یا  تجربة ،جوانان مجرد درصد 23نشان داد که حدود 

 تجربةجوانان مورد بررسی  درصد 18تر، بطور دقیق اند.داشتهرا جنسی با جنس مخالف 

رابطه و آمیزش جنسی )سطح  تجربة درصد 3جنسی( و  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی 

  اند. پیشرفته( داشته
    

 
 )%( مخالف جنس با یجنس رابطة ای/ یبدن تماس تجربة. 2 نمودار

 تجربة ،نفر از نمونه مورد بررسی 323تعداد  ،جوان مورد بررسی 1311تعداد  بنابراین،

همانطور اند. نفر زن بوده 28نفر مرد و  223اند. از این تعداد داشتهرا جنسی  رابطةتماس بدنی یا 

 11بیش از دو برابر زنان ) درصد 33این تجربه برای مردان با  شود،مشاهده می 2که در نمودار 

 رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربةمردان  درصد 23در این میان، ( گزارش شده است. درصد
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اند. برای زنان مورد داشتهرا رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته(  تجربة درصد 11جنسی( و 

رابطه  تجربة درصد 2جنسی( و حدود  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربة درصد 12رسی، بر

  اند.و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته

 زن مرد هردو جنس   

 رابطةتماس/ یا  تجربة

 جنسی با چندنفر 

 

 8384 3182 3481 نفر 1

 1182 2481 2182 نفر 2

 381 1383 1181 نفر 3

 281 2482 2181 بیشترنفر و  3

 1 1 1 حداقل

 12 21 21 حداکثر

 183 383 284 میانگین

ین اول تجربة سن به هنگام

 رابطةیا  بدنیتماس 

 با جنس مخالف  جنسی

 381 183 383 سال 11زیر 

 3888 3882 3282 سالگی 18-11

 3488 3182 3181 سالگی 22-12

 1283 1383 1381 سالگی و بیشتر 23

 13 12 12 حداقل

 28 28 28 حداکثر

 1288 1283 1283 میانگین

 درفرد پیشنهاددهنده 

یا  بدنیتماس اولین 

  جنسی رابطة

 282 1382 3281    خودم 

 8184 3183 1183 طرف مقابل

 181 883 483 سایر )هردو، واسطه(

خواسته یا اجباری بودن 

اولین تماس بدنی یا 

   جنسی رابطة

 381 2183 1381 خواست خودمبامیل و 

 8183 4483 4883 بامیل و خواست هردو 

 1383 183 183 به اجبار از طرف مقابل

ا ی بدنینوع و شکل تماس 

  جنسی رابطة

 3184 2381 2283 گرفتنلب

 3388 1284 2181 کردنآغوش و نوازش

-همدیگرلمسجنسیحساسنقاط

 کردن

1282 2382 1181 

 1182 3181 2183 آمیزش جنسی

 28 223 323  تعداد نمونه

 (n=323) مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس اشکال و نوع یدرصد عیتوز. 23 جدول
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تماس  تجربةافرادی که  درصد 38حدود  ،مشخص است 23طور که در جدول انهم

 با یک نفر بوده است. این نسبت برای زنان شاناند، این تجربهجنسی داشته رابطةبدنی یا 

بوده است. بنابراین، زنان عمدتاً با یک نفر تماس بدنی  درصد 32و برای مردان  درصد 83

( با دو نفر و بیشتر در تماس بدنی درصد 38اما مردان عمدتاً ) .اندجنسی داشته رابطةیا 

نفر تماس بدنی یا  3/1و زنان با نفر  4/2اند. بطور متوسط مردان با جنسی بوده رابطةیا 

 اند. جنسی داشته رابطة

 جنسی رابطةتماس بدنی یا  تجربةسالگی اولین  22تا  12این افراد عمدتاً در سنین 

سال بوده است.  12جنسی  تجربةاند. میانگین سنی افراد در اولین تماس بدنی یا را داشته

طرف مقابل، یعنی مردان، بوده است و  (درصد 83فرد پیشنهاد دهنده برای زنان عمدتاً )

ر د خواسته بوده است.خوداند. این نوع ارتباط، عمدتاً برای مردان نیز عمدتاً خودشان بوده

 اند که به اجبار از سوی مرد بوده است.   گفته درصد 13 ،زنان مورد

حدود  ،مشخص است 23 طور که در جدولهماناین افراد  بررسی سطح روابط

رفتن، گ)شامل لب جنسی رابطةسطح مقدماتی یا  تماس بدنی تجربة( درصد 41چهارم )سه

( درصد 21چهارم )یک. اندداشته کردن نقاط حساس جنسی(، لمسکشیدنآغوش به

 41در میان این دسته از مردان  اند.رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة

پیشرفته  درصد 31جنسی( و  رابطةروابط در سطح مقدماتی )تماس بدنی بدون  ،درصد

 ،اندجنسی داشته رابطةتماس بدنی یا  تجربة)آمیزش جنسی( بوده است. برای زنانی که 

این تماس در سطح پیشرفته )آمیزش جنسی(  درصد 13در سطح مقدماتی و  درصد 83

 بوده است.
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 )%( یبررس از قبل ماه کی یط مخالف جنس با یجنس رابطة و یبدن تماس تجربة.11 نمودار

جنسی با جنس مخالف طی یک ماه قبل از بررسی  رابطةتماس بدنی و  تجربةبررسی 

 ،افراد مورد بررسی درصد 1/13زن( یا حدود  31مرد و  131نفر ) 123نشان داد که تعداد 

 11ر، تبطور دقیق اند.تجربه کرده ،بار در یک ماه قبل از بررسیرا حداقل یک مسئله این

 درصد 1/3جنسی( و  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربةجوانان مورد بررسی  درصد

 اند.  آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( در یک ماه قبل از بررسی داشته تجربة

جنسی در  رابطة/ یا تماس بدنی تجربةشود مشاهده می 11همانطور که در نمودار 

( گزارش درصد 8/2بیش از دو برابر زنان ) ،درصد 12یک ماه قبل از بررسی برای مردان با 

 جنسی( رابطةتماس بدنی)سطح مقدماتی  تجربةمردان  درصد 13شده است. در این میان، 

اند. برای زنان مورد رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة درصد 1و 

 تجربة درصد 4/1جنسی( و  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربة درصد 8بررسی، 

 اند. رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته
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 زن مرد هردو جنس جنسی رابطةاشکال تماس بدنی/ 

 3183 2883 3184 گرفتنلب

 3884 2181 2384 کردنآغوش و نوازش

 282 2381 1883 کردنلمس را جنسی همدیگرنقاط حساس 

 1388 2482 2381 آمیزش جنسی

 31 131 123 تعداد نمونه

 (n=123) یبررس از قبل ماهکی در مخالف جنس با یجنس رابطة/ یبدن تماس اشکال یدرصد عیتوز. 24 جدول

آغوش  ،درصد 24گرفتن، لب درصد 31جنسی،  در میان اشکال مختلف تماس و رابطه

آمیزش  درصد 23نقاط حساس جنسی همدیگر را لمس کردن و  درصد 18کردن، و نوازش

 اند. جنسی داشته
 

 
 ( )%(n=123) هستند یجنس رابطة/ تماس در که یفرد با ازدواج احتمال ،11 نمودار

جنسی با جنس  رابطةدر یک ماه قبل از بررسی درگیر تماس بدنی/ از افرادی که 

 ازدواج ،دهید با فردی که در ارتباط هستیدمخالف بودند، سوال شد که چقدر احتمال می
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دادند که ازدواج کنند. احتمال ازدواج برای احتمال زیادی می ،ددرص 31پاسب کنید. در 

دخترانی که  مه است. از اینرو، چهارپنجبود درصد 42و برای دختران  درصد 22پسران 

 درگیر این روابط بودند به دنبال ازدواج با شریک جنسی خود بودند. 

 ةرابطتماس بدنی/ یا  تجربةافراد مورد بررسی  درصد 23نتایج نشان داد که  ،بطور کلی

اند که در یک ماه قبل از نیز گفته درصد 1381اند و حدود جنسی با جنس مخالف داشته

های اند. بررسی ویژگیجنسی با جنس مخالف داشته رابطة/ یا تماس بدنیبررسی، 

  در این زمینه قابل توجه و جالب است.  اجتماعی ـجمعیتی و خانوادگی

س جنسی با جن رابطةتماس و  تجربةهای جنسیتی که بدان اشاره شد، عالوه بر تفاوت

عالوه این نوع هب های سنی است.سال بیشتر از سایر گروه31-33مخالف در گروه سنی

روابط در بین افراد بیسواد و افراد دانشگاهی بیشتر است. سطح دینداری افراد از عوامل 

روابط جنسی افراد است. بر این اساس، افرادی که سطح دینداری  تجربةمهم و اثرگذار بر 

د. انجنسی با جنس مخالف بوده ابطةرکمتری دارند بیشتر درگیر در تماس بدنی یا 

های کنند و در شبکهافرادی که از ماهواره استفاده می 28همچنین بر اساس نتایج جدول 

و کسانی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده  اجتماعی و فضای مجازی حضور دارند

 اند. جنسی با جنس مخالف بیشتری داشته رابطةتماس و  تجربةکنند می

جنسی با جنس  رابطةدوستان و همساالن تأثیر مهمی بر گرایش افراد به تماس و 

 ،جنسی با جنس مخالف داشته رابطةتماس و  تجربةشان مخالف دارند. افرادی که دوستان

ماس و ت تجربةشان درگیر این روابط نیستند، چندین برابر بیشتر از افرادی که دوستان

بستگی به  28اند. همچنین، بر اساس نتایج جدول هجنسی با جنس مخالف داشت رابطة

جنسی با جنس مخالف متفاوت بوده است.  رابطةنوع نگرش و تمایل افراد به تماس و 

ند، اافرادی که نگرش مثبت یا تمایل زیادی به رابطه و تماس جنسی با جنس مخالف داشته

 اند. جنسی با جنس مخالف داشته رابطةتماس و  تجربةبیشتر 
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 -های اجتماعیمشخصه
 جمعیتی

 ةرابطتماس بدنی و  تجربة
جنسی با جنس مخالف 

)%( 

جنسی  رابطةتماس بدنی و 
با جنس مخالف در یک ماه 

 اخیر )%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 تجربة 

 نداشته
 تجربة
 داشته

 بلی خیر

س
جن

 

 381 2302 8182 2201 3481 مرد

 331 288 2182 1384 8183 زن

 X2=61.654 Sig=0.001 X2=23.767 Sig=0.001 1311 آزمون آماری

ن
س

 

 333 1282 8488 1282 8188 سال 23-23

 133 1283 8483 2283 4483 سال 14-11

 333 1888 8182 2281 4181 سال 13-13

 23 1101 4288 2103 3281 سال 24-21

 X2=13.242 Sig=0.004 X2=11.122 Sig=0.011 1311 آزمون آماری

ت
ال

صی
ح

ت
 

 211 1384 8383 2384 4383 بیسواد

 313 1281 8482 1882 8188 بکلوریاکمتر از 

 222 1183 8883 2183 4883 بکلوریا

 383 1184 8383 1101 4283 لیسانس

 81 1288 8182 2482 4288 ماستری/دکتری

 33 1182 8388 1882 8188 تحصیالت دینی

 X2=12.081 Sig=0.034 X2=6.401 Sig=0.269 1311 آزمون آماری

ح 
سط

ی
دار

دین
 

 142 1102 4484 2503 3181 کم

 322 1388 8382 2381 4381 متوسط

 442 1381 8382 2182 4281 زیاد 

 X2=24.869 Sig=0.001 X2=10.286 Sig=0.006 1311 آزمون آماری

بة
جر

ت
 

ه 
ت ب

جر
ها

م
ها

ور
ش

رک
سای

 

 234 1383 8384 2383 4384 ندارد

 313 1181 8181 2184 4383 دارد

 X2=0.905   Sig=0.341 X2=0.692   Sig=0.406 1311 آزمون آماری

از 
ده 

فا
ست

ا
ش(

دی
ه)

وار
اه

م
 

 321 1283 8483 2188 4882 نخیر

 831 2301 8383 1301 4388 بلی
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 X2=1.973   Sig=0.160 X2=2.655  Sig=0.098 1311 آزمون آماری

در 
ت )

رن
نت

 ای
 از

ده
فا

ست
ن ا

زا
می

ه 
بان

ش
ز(

رو
 

 342 1183 8283 1483 8283 هرگز

-کمترازیک

 ساعت
4281 2482 8383 1388 231 

 یک تا دو
 ساعت

4388 2382 8383 1383 311 

دو تا سه 
 ساعت

4383 2384 8182 2502 211 

-بیشترازسه

 ساعت

4181 2101 8388 1382 211 

 X2=16.117 Sig=0.001 X2=8.437 Sig=0.077 1311 آزمون آماری

که
شب

ده 
فا

ست
ا

ی 
ها

ی
اع

تم
اج

ی
از

ج
م

 

 312 1184 8283 1384 8383 نخیر

 238 2501 8388 1101 4288 بلی

 X2=17.099 Sig=0.001 X2=7.041 Sig=0.008 1311 آزمون آماری

بة
جر

ت
طة

راب
ی 

س
جن

ک
دی

نز
ن 

تا
وس

د
 

 843 182 2388 1181 8281 نخیر

 344 2201 3883 4505 1183 بلی

 X2=245.471Sig=0.001 X2=174.561Sig=0.001 1311 آزمون آماری
س 

ما
و ت

ه 
بط

 را
به

ش 
گر

ن
ف

خال
س م

جن
با 

ی 
س

جن
 

 311 183 2384 1188 8882 منفی )مخالف(

 311 1283 8484 2181 4882 بینابین

 223 2501 3383 3204 3383 مثبت )موافق(

 X2=190.664Sig=0.001 X2=159.648 Sig=0.001 1311 آزمون آماری

ن 
زا

می
ه 

ل ب
مای

ت
 و 

طه
راب

س 
ما

ت
با 

ی 
س

جن
س 

جن
ف

خال
م

 

 311 183 2284 284 2483 اصالً

 121 383 2383 1381 8481 کم

 211 2181 4281 3483 3283 تاحدودی
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 213 4302 1382 5401 3381 زیاد

 X2=357.116Sig=0.001 X2=277.012 Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة ای/ یبدن تماس تجربة با یتیجمع -یاجتماع هایمشخصه رابطة. 28 جدول

های خانوادگی نتایج نشان داد که سطح تحصیالت والدین و وضعیت در خصوه ویژگی

 رابطه و تماس جنسی تجربةدرآمدی خانوار و طبقه اقتصادی و اجتماعی خانواده تأثیری بر 

دهد افرادی که نشان می 22با جنس مخالف ندارد. با اینحال، همانطور که نتایج جدول 

ی جنس رابطةتماس و  تجربةاند بیشتر داشتهرا دوری از خانواده و زندگی مجردی  تجربة

 اند. با جنس مخالف داشته

 ةرابطتماس بدنی و  تجربة های خانوادهویژگی
جنسی با جنس مخالف 

)%( 

 رابطةتماس بدنی و 
جنسی با جنس مخالف در 

 یک ماه اخیر )%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 

 

 تجربة
 نداشته

 تجربة
 داشته

 بلی خیر

بة
جر

ت
ی

ور
د

ده
وا

خان
از

 
ی

دگ
)زن

ی(
رد

ج
م

 

 222 1284 8483 2183 4284 ندارد

 328 2503 8181 2101 3881 دارد

 X2=22.040 Sig=0.001 X2=7.836 Sig=0.005 1311 آزمون آماری

در
ت پ

ال
صی

ح
ت

 

 311 1381 8181 2181 4181 بیسواد

 223 1382 8188 2281 4482 از بکلوریاکمتر 

 233 1281 8881 2183 4883 بکلوریا

 222 1883 8184 2383 4383 دانشگاهی

 31 1184 8883 2184 4883 تحصیالت دینی

 X2=2.680   Sig=0.613 X2=4.342  Sig=0.362 1311 آزمون آماری
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در
ما

ت 
ال

صی
ح

ت
 

 233 1388 8382 2384 4383 بیسواد 

 184 1288 8482 2182 4281 ابکلوری کمتر از

 113 1481 8281 2183 4383 بکلوریا

 41 2183 4883 3183 3883 دانشگاهی

 13 2188 4282 2881 4181 تحصیالت دینی

 X2=4.797  Sig=0.309 X2=7.166 Sig=0.127 1311 آزمون آماری

ه 
هان

ما
د 

آم
در

ی(
غان

)اف
ار 

نو
خا

 

 238 1388 8382 2183 4884 هزار21کمتراز

 382 1382 8381 2183 4383 هزار 11تا  21

 283 1282 8488 2181 4281 هزار 21تا  11

 131 1281 8482 2381 4182 هزار 41تا  21

 243 1288 8182 2488 4282  هزار41بیشتراز

آماری آزمون  X2=5.140 Sig=0.273 X2=8.215 Sig=0.084 1311 

ی
اد

ص
قت

ه ا
بق

ط
ده -

وا
خان

ی 
اع

تم
اج

 

 323 1383 8383 2282 4488 پایین

 432 1382 8381 2388 4382 متوسط

 233 1488 8282 2382 4381 باال

 X2=1.799  Sig=0.407 X2=2.863 Sig=0.239 1311 آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة ای/ یبدن تماس تجربة با خانواده هاییژگیو رابطة. 22 جدول

بسیار متأثر از فرهنگ جنسی با جنس مخالف  رابطةتماس و  31جدول براساس نتایج 

های زندگی و هنجارهای جنسی محیط زندگی است. از اینرو، افرادی که در محیط

اند که رابطه و تماس جنسی قبل از ازدواج و خارج از حیطه ازدواج، رواج و شیوع کردهمی

 جنسی با جنس مخالف رابطةبیشتری داشته، بطور معناداری بیشتر درگیر در تماس و 

 اند. بوده
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 رابطةتماس بدنی و  تجربة 

 جنسی با جنس مخالف )%(

 رابطةتماس بدنی و 

جنسی با جنس مخالف در 

نه یر )%(یک ماه اخ
مو

د ن
دا

تع
 

 تجربة

 نداشته

 تجربة

 داشته

 بلی خیر

 و شیوع رابطه

 جنسی تماس

 دختر و پسر

ازدواج  از قبل

در محل 

 زندگی

 218 381 2382 181 2181 اصالً

 128 1182 8888 1281 8181 کم

 233 2283 4484 3383 3384 تاحدودی

 311 1203 4381 4101 3181 زیاد

 X2=111.410 Sig=0.001 X2=63.724 Sig=0.001 1311 آزمون آماری

 و رابطه شیوع

 جنسی تماس

 حیطه از خارج

در  ازدواج

 محل زندگی

 234 381 2181 381 2381 اصالً

 314 1184 8883 2182 4281 کم

 238 2182 4281 3183 3884 تاحدودی

 218 1502 4382 4205 1383 زیاد

 X2=98.546 Sig=0.001 X2=56.731 Sig=0.001 1311  آزمون آماری

 مخالف جنس با یجنس رابطة و تماس تجربة با یزندگ محل در یجنس روابط وعیش رابطة. 31 جدول

جوان مجرد مورد  1311بطور کلی، بررسی وضعیت رابطه با جنس مخالف در میان 

اند. این نسبت مخالف نداشتهای با جنس آنها هیچ رابطه درصد 32بررسی نشان داد که 

 بوده است.  درصد 33و برای زنان  درصد 38برای مردان 
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 ( )%(n=1311)یبررس مورد جوانان انیم در مخالف جنس با رابطه سطوح. 12 نمودار

دوستی با  تجربة ،افراد مورد بررسی درصد 31 ،دهدنشان می 12همانطور که نمودار 

و  درصد 34 ،اند. این نسبت در میان مردان مورد بررسیرفتن داشتهشکل تلفنی یا بیرون

از افراد مورد  درصد 11بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که  درصد 33 ،برای زنان

بدون آمیزش جنسی(  ،بررسی رابطه با جنس مخالف در سطح مقدماتی )تماس بدنی

 4بوده است. همچنین،  درصد 8 ،و برای زنان درصد 11 ،برای مرداناند. این نسبت داشته

ر سطح پیشرفته )آمیزش جنسی( دارای رابطه با جنس مخالف د ،نمونه مورد بررسی درصد

 بوده است.  درصد 2و زنان  درصد 11برای مردان  ،اند. این نسبتبوده

( درصد 2نسبت بسیار اندکی از زنان )حدود  ،بدین ترتیب، در روابط با جنس مخالف

اند. بنابراین، آنها در دوستی با جنس مخالف بسیار درگیر رابطه و آمیزش جنسی شده

مراقب هستند که رابطه پیشرفته )آمیزش جنسی( نداشته باشند. این خودمراقبتی به دلیل 

 های کمیبررسی داده. برای ازدواج استدختران بکارت  و اهمیت فرهنگ افغانستان و الزام

دختر معتقدند که داشتن بکارت  ،چهارم جوانان مورد بررسینشان داد سه (13)نمودار 

 درصد 83شرط ازدواج با اوست. این نسبت موافقت با این هنجار فرهنگی برای پسران پیش

 بوده است.  درصد 33و برای دختران 
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 ( )%(n=1311) ازدواج شرطشیپ عنوان به اندختر بکارت رامونیپ یبررس مورد جوانان دگاهید. 13 نمودار

 یت فردی و اجتماعی بکارت در جامعةهای بخش کیفی پژوهش هم بیانگر اهمیافته

کنندگان به اهمیت اجتماعی بکارت برای تمام شرکتافغانستان است. در مطالعه کیفی، 

اند. آنها معتقدند جامعه از زنان توقع دارد که جسم خود پیش از ازدواج اشاره کرده ،زنان

 فارغ از اینکه وجود ،شان محفوظ نگهدارند. در نتیجهرا به عنوان امانتی برای همسر آینده

 داشتن آن است ،تواند در برخی از زنان وجود نداشته باشد، انتمار از زنانپرده بکارت می

ف این ای از مزارشریکنندهشود. شرکتی تلقی میعفتبرابر با بی ،و نداشتن پرده بکارت

 دهد:را توضیح می مسأله

زنی  ،دیدگاه من به عنوان یک مرد این است که یک زن کامل

است که امانتی که شوهرش نسبت به او دارد را با پاکدامنی و 

 ساله، مزارشریف، لیسانس(. 24حفظ تقوا نگاه کند )مرد، 

د. داننخانواده زنان نیز حفظ بکارت را امری ضروری می نه تنها همسر آینده زن، بلکه

شود. در مواردی حتی جان زنان به سرافکندگی و طرد زنان می به طوری که نبود آن مایة

 ای از هرات معتقد است:کنندهافتد. شرکتخاطر نداشتن بکارت به خطر می
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بکارت هر دختر برای فامیلش غرور است. اگر دختر این غرور 

 کنند. مردمشکند حتی دیگه فامیل خودش او را قبول نمیرا ب

افغانستان خیلی تعصب دارند و حتی شاید برادران یا پدرش او 

دانند از زنده ماندن را زنده نگذارند. یعنی مرگش را بهتر می

 (. بکلوریاساله، هرات،  21بدون بکارت )زن، 

داشتن پرده بکارت است. های مهم انتخاب همسرشان برخی معتقدند یکی از ویژگی

 گوید:ای از هرات که میکنندهمانند شرکت

این موضوع ]داشتن پرده بکارت[ برایم بسیار مهم است و اگر 

یک دختر را از تمام جهات بپسندم ولی پرده بکارت نداشته 

باشد اورا نخواهم پسندید. چرا که مهمترین ویژگی که به همسر 

ست. ولی وقتی که یک زن آینده خود دوست دارم وفاداری ا

پرده بکارت نداشته باشد از دیدگاه من پیشاپیش به شوهر آینده 

 21خود خیانت کرده و رسم وفاداری را شکسته است )مرد، 

 ساله، هرات، لیسانس(.
 

 دهد:نمرش درباره اهمیت بکارت را اینطور توضیح می ،یا مرد دیگری نیز

چون فرق دختر پاک به نمر من پرده بکارت بسیار مهم است 

اصل و نسب به همین خاندان و بیو نجیب با دختر عیاش و بی

دیگر آن نه  ،است و هرگاه دختری که این پرده را نداشته باشد

دختر است و نه هم دارای شخصیت انسانی و مسلمانی )مرد، 

 (. بکلوریاساله، هرات،  22
 

داشتن بکارت است. گاهی نداشتن پرده  برای دختران شرط ازدواجپیش بنابراین

او  عد انسانیاندازد. در نتیجه همین نگاه که بعبکارت، شخصیت انسانی زن را به خطر می

 کند. زداید، مجازات و حتی قتل او را توجیه میرا می

اند که بکارت امری دوجانبه است و تنها اشاره کرده در مطالعه کیفی مواردی هم

و  تواند توافقینداشتن بکارت می داشتن/ مسألهاید باشد. در نتیجه محدود به زنان نب
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تواند می ،جنسی نداشته است رابطةدوطرفه باشد. به این معنا که اگر پسر قبل از ازدواج، 

داشتن  ،از طرف مقابل خود نیز انتمار داشتن بکارت را داشته باشد، ولی در غیر این صورت

 بکارت برای دختر هم ضروری نیست:

برای خیلی از جوانان امروز، قضیه بکارت اصال مطرح نیست. اما 

ای مثل من این خیلی مهم است. به این دلیل من برای عده

یعنی  سی نداشتم.جن رابطة ،میگم که خود من با هیچ دختر

عمل جنسی نداشتم. و توقعم هم همین است که مشکل نداره 

دختر با پسری رابطه داشته باشه اما نباید عمل جنسی اگه 

داشته باشه. اما اگه پسری خودش عمل جنسی داشته، دیگه 

ساله، مزارشریف،  21نباید از دختر بکارت بخواهد )مرد، 

 لیسانس(. 
 

 معیار پاکدامنی ،کنندگان نیز داشتن بکارت برای زنان را در حال حاضربرخی از شرکت

شدن روابط دوستی در جامعه، بکارت معنای خود را از قدند با گستردهدانند و معتنمی

 دست داده است: 

ل از قب ،این رقم نیست که اگر دختر پرده بکارتش سالم باشد

جنسی نداشته، چون وضع و شرایط فعلی را که  رابطةازدواج 

شان شاید سالم سم است. دختران پرده بکارتهمین ق  ،میبینم

ساله،  31اند )زن، جنسی داشته رابطةولی قبل از ازدواج  ،باشد

 سواد(.، بیکندهار

با توجه به اهمیت اجتماعی بکارت برای زنان، نبود آن در زمان ازدواج برای زنان تبعات 

اش نیز ایجاد مشکل خواهد بلکه برای خانواده ،سنگینی دارد. این تبعات، نه تنها برای او

 نمود.

ای داشته باشد، این رابطه ،وقت قبل از عروسی دختر نباید هیچ

بسیار مهم است. چون اگر قبل از ازدواج کاری کرده باشد، 

کنم هیچ حیثیت و احترامی بین زمانی که ازدواج کند فکر نمی

خانواده شوهر یا پیش شوهرش داشته باشد. دختری که بکارت 
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ه او نداشته باشد، هیچ احترامی هم ندارد. همه به چشم بد ب

شود گاهی. اگر هم شوهرش کنند. حتی کشته مینگاه می

تفاوت هستند و شوهرش طالقش ندهد، باز هم نسبت به او بی

 (.بکلوریاساله، هرات،  12از زندگی دلسرد است )زن، 
 

 ود:شبا این اوصاف فقدان بکارت برای زنان به لحاظ اجتماعی برابر با جرم دانسته می

با فشارهای  ری که بکارت ندارددار است که دختمعلوم

خانوادگی از هر دو طرف مواجه میشه و اگر مردم خبر شوند 

یک رفتاری که با یک باکره دارند با او نخواهند داشت. به نمر 

ساله،  14مردم آن زن یک جرم انجام داده است )زن، 

 (. بکلوریامزارشریف، کمتر از 

 

  گرایانهرفتار همجنس( 1

 گراییهمجنس( الف
گرایانه با این که به لحاظ اجتماعی با ممنوعیت و محدودیت مواجه روابط همجنس

نشان  31خورد. همانطور که جدول های کمی و کیفی به چشم میاست، ولی در یافته

اند که فرد یا افرادی از از هر دو جنس اذعان داشته افراد مورد بررسی درصد 23 ،دهدمی

و  درصد 38 ،نسبت برای مردانگرایی داشته است. این همجنس رابطةآشنایان مذکرشان 

گرایی همجنس رابطةمیزان اعالم شده است. همچنین،  درصد 13 ،برای زنان مورد بررسی

از  درصد 12از طرف مردان و  درصد 13) درصد 13 ،دوستان و آشنایان دختردر میان 

 طرف زنان( اعالم شده است. 

به طور کلی در هر دو  درصد 3/3کنندگان، خود شرکت گراییهمجنس رفتاردر مورد 

 3/1 ،و در زنان درصد 3/4 ،اند. این میزان در مردانگرایانه داشتهجنس روابط همجنس

 نینس گرایی برای پسرها بیشتر درهمجنس تجربةدر اغلب موارد، اولین بوده است.  درصد

 سالگی اتفاق افتاده است.   14 سن سالگی و برای دخترها در 13و  11
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 زن مرد هردوجنس گراییهمجنس

اید کسی از دوستان و آیا شنیده یا دیده

آشنایان پسر شما با همجنس خود )پسر با 

 پسر( رابطه داشته باشد؟

 8482 3282 4381 نخیر

 1288 3488 2181 بلی

اید کسی از دوستان و آیا شنیده یا دیده

همجنس خود )دختر با  آشنایان دختر شما با

 دختر( رابطه داشته باشد؟

 8883 8381 8483 نخیر

 1183 1382 1284 بلی

 اید؟داشته رابطه با همجنس تجربةخود شما 

 

 2883 2284 2183 نخیر

 183 483 383 بلی

 یبررس مورد جامعه در انهگرایهمجنس رفتار یدرصد عیتوز. 31 جدول

رایی دارند. گکنندگان نگاه منفی به همجنساکثر شرکتبر اساس نتایج مطالعه کیفی، 

 طةرابکردن تلقی موانع مذهبی و غیرطبیعی :این مخالفت به دالیل مختلفی وجود دارد

ای کنندهشرکت ،اند. به طور مثالترین دالیل مخالفت با آن بودهگرایانه از عمدههمجنس

 که این رابطه به دلیل عدم تداوم نسل غیرطبیعی است:از هرات معتقد است 

 .خیلی خوبی باشد ، رابطهکنم که این یک رابطهمن فکر نمی

زیرا با ترویج آن بین مردان و بین زنان موجب اضمحالل نسل 

انسان میشود و به همین خاطر غیرطبیعی است. در حالی که 

شوند و دار میاگر زن و مرد با هم رابطه داشته باشند، اوالد

ساله، هرات،  23زن و مرد طبیعی است )زن،  رابطةاین یعنی 

 لیسانس(.

نوان عگرایی ندارند و آن را بهاز افراد نیز نگاه منفی به همجنس تعداد اندکیبا این حال 

امیان ای از بکنندهشناسند. شرکتنوعی تمایل جنسی و انتخابی شخصی به رسمیت می

 ست:در این مورد معتقد ا

د بعضی انسانها هستن ،ها را مد نمر بگیریماگر ما خاصیت انسان

که بیشتر تمایل به هم جنس خود دارند تا به جنس مخالف که 

ای مسألهدر تمام جاها این پدیده وجود دارد. از لحاظ انسانی 
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ساله،  21است که باید از طرف همه قابل قبول باشد )زن، 

 بامیان، لیسانس(.

 وید:گنگرد و میمی مسألهمزارشریف نیز با رویکردی فردگرایانه به این  فرد دیگری از

من دیدگاه منفی ندارم. وجود نداره در اطراف ما، لیکن من دید 

منفی ندارم. ربطی به من و دیگران نداره که یک کسی چگونه 

. هرکس حق انتخاب دارد ء شوددوست دارد از نگاه جنسی ارضا

 ساله، مزارشریف، لیسانس(. 21در این مورد )مرد، 
 

. اندداشته گراییهمجنس تجربة درصد 3/3حدود  ،بنابراین، در میان افراد مورد بررسی

مردان هستند  بودند. بیشتر این افراد ازدختر(  2پسر و  11نفر ) 12جمعیتی برابر با  اینها

 ،این وضعیت . در ادامهمهیا شده است بازی برایشاندر قالب بچه و عمدتاً این وضعیت

 شود. بیشتر تشریح می

 بازی بچه (ب
و کشی بهره موردسال  18الی  11سنین  بین در برخی از مناطق کشور، کودکان پسر

حافظ م به عنوانند، های فقیراز خانواده ان که اغلباً. این کودکگیرندقرار میآزارهای جنسی 

شخصی، شاگرد، کارگر خانه، دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هوتل و رستورانت و یا 

داری نگه ،و یا تطمیعفریب سایر وظایف در بدل پرداخت پول و یا استفاده از زور، تهدید، 

گیرند. در بعضی مناطق، این کودکان های جنسی نیز قرار میمورد سوء استفاده شده و اغلباً

ل عروسی به حیث رقاه استفاده فها و محامانیلباس زنانه به تن دارند، در مه که لیدر حا

ها برده شده و مورد های شخصی و یا هوتلد. پس از ختم این محافل، به خانهشونمی

 )کمیسیون دهندمورد تجاوز گروهی نیز قرار می گاه یگیرند و حتتجاوز جنسی قرار می

ای است که در آن مردان بچه بازی پدیده ،(. در نتیجه1323حقوق بشر افغانستان، 

ررسی بکنند. استفاده جنسی میسران کودک، نوجوان و بزرگسال سوءبزرگسال اغلب از پ

اند اصالً چنین گفته درصد 21در محل زندگی افراد نشان داد که  این پدیدهمیزان شیوع 

اند تاحدودی وجود دارد گفته درصد 14اند کم هست، گفته درصد 33چیزی وجود ندارد، 
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شان زیاد است. شیوع بیشتر توسط بازی در محل زندگیمعتقدند که بچه درصد 11و 

نشان  33های جدول بیشتر مورد اشاره بوده است. همچنین، یافته ،مردان مورد بررسی

 اند که در ماه گذشته، در محل زندگیافراد مورد بررسی گفته درصد 31داد که حدود 

و برای زنان  درصد 31اند. این نسبت برای مردان بازی شنیده یا دیدهخود راجع به بچه

 بوده است.  درصد 12

بازی افراد بچه درصد 21بازی نشان داد که حدود بررسی دیدگاه افراد در خصوه بچه

آنها معتقدند که سیستم عدلی و  درصد 21دانند. ای بسیار زشت و ناپسند میرا پدیده

افراد مورد بررسی  درصد 22بازی به شدت برخورد کند. همچنین قضایی باید با عامالن بچه

بازی موضعی بسیار شفاف و سرسختی بر این باورند که علمای دینی باید نسبت به بچه

 کنند. اعالم بگیرند و آنرا به شدت نفی و حرام 
 
 

 زن مرد هردو جنس 

 3381 1188 2388 اصالً نیست   در محل زندگیبازی پدیده بچه میزان شیوع

 3283 3383 3282 کم                

 1383 1281 1384 تاحدودی

 1282 1884 1183 زیاد

آیا در ماه گذشته، در محل زندگی خود راجع 

 اید؟  اید یا دیدهبازی چیزی شنیدهبه بچه

 8188 3181 4182 نخیر

 1282 3181 2288 بله

 4181 8181 4388 مخالف بازی نمر پاسخگویان پیرامون رسم بچه

 1882 1383 1381 بی نمر

 1181 483 281 موافق

زشت و ناپسند  بازی را کارتا چه اندازه بچه

 دانید؟می

اصال زشت 

 نیست

382 281 183 

 381 181 283 کم

 283 383 383 تاحدودی

 2181 8881 8281 زیاد
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تا چه اندازه موافقید که سیستم عدلی و 

 بازی برخورد کند؟قضایی باید با عامالن بچه

 182 184 388 کم                

 383 383 181 تاحدودی

 2381 8484 2181 زیاد

تا چه اندازه موافقید که علمای دینی باید 

نسبت به بچه بازی موضع شفاف و سرسختی 

 و حرام کنند؟بگیرند و آنرا نفی 

 188 381 381 کم                

 384 181 382 تاحدودی

 2381 2188 2281 زیاد

 آن به نسبت افراد دگاهید و یبررس مورد جامعه در بازیبچه وعیش یدرصد عیتوز. 32 جدول

آنها  درصد 11ساله نشان که  18-33بازی در میان مردان جوان بچه تجربةبررسی 

مشخص است از میان  33طور که در جدول . همان(13)نمودار  اندبازی داشتهبچه تجربة

در  درصد 12سالگی،  12تا  11در سنین  درصد 14نفر(  41بازی )بچه تجربةافراد دارای 

 12در سنین  درصد 23سالگی، و  18تا  13در سنین  درصد 38سالگی،  11تا  13سنین 

ن بطور کلی، میانگین سن افراد در اولیاند. داشتهرا بازی بچه تجربةسالگی و باالتر اولین 

   سال بوده است.  13بچه بازی  تجربة
 

 
 ( )%(n=381) یبررس مورد مردان انیم در بازیبچه تجربة. 13 نمودار

اند افراد درگیر گفته درصد 31نشان داد که  33همچنین، همانطور که نتایج جدول  

اند هم عامل و هم گفته درصد 4اند. بعالوه، قربانی بوده درصد 23بازی عامل و در بچه

 اند. بازی بودهقربانی بچه

  

882.8 نخیر
811.2 بله



121 

 

  درصد 

 1482 سالگی 11-12 بازی بچه تجربة به هنگام اولین سن

 1281 سالگی 11-13

 3482 سالگی 18-13

 2182 سالگی و باالتر 12

 1383 میانگین

 11 حداقل

 21 حداکثر

 3183 عامل بودن در بچه بازی عامل یا قربانی

 2282 قربانی

 481 هردو

 883 اظهارنشده

 نفر 41 تعداد نمونه 

 (n=41)بازیبچه تجربة یدارا افراد انیم در بازیبچه شکل و سن یدرصد عیتوز. 33 جدول

( حاکی از استثمار و آزار جنسی پسران نوجوان و جوان در 2112) 1تحقیق خان

 کنند و آنانیها کار میافغانستان است. این موارد به خصوه در نوجوانانی که در خیابان

ایج بر اساس نت دیب )مراکز اصالح و تربیت نوجوانان( وجود داشته است.که در مراکز دارالتأ

سالگی  11شان را در اولین عمل جنسیه کنندشرکتمردان  درصد 31 این تحقیق،

پاداش دریافت  ،اند که دربرابر این عمل خودشان گزارش دادهدرصد 82اند و داشته

 اند. نموده

-، چرخهمشخص شد بازیدر مورد بچه ای که در بخش کیفی پژوهشبرجسته ویژگی

ای ندهکناند. شرکتدگان بدان اشاره کردهکننبودن این پدیده است که برخی از شرکتای

 گوید: در این مورد می کندهاراز 

پسر  ،بازی اخته بودمن دیده ام اگر کسی به مسایل بچه

 ،ردکند و در سن خُمی یخودشان که کالن شود هم چنین کار

 بازیای که با او بچهباشد. یا همان بچهبچه کسی دیگری می

                                              
1 . Khan 



123 

 

ادامه با بچه دیگری بعدا وقتی کالن شد این کار را  ،شهمی

 ، لیسانس(.کندهارساله،  21دهد )مرد، می
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 فصل سوم

 سالمت جنسی
 18-33جوانان مجرد  و دانش میزان آگاهی در این بخش از گزارش به نتایج بررسی

دهد نشان می 33پردازیم. همانطور که جدول میاز مسایل مرتبط با سالمت جنسی  ساله

جنسی ناسالم  رابطةاز طریق  (HIV)پاسخگویان راجع به انتقال ویروس ایدز  درصد 33

از پاسخگویان در این زمینه هیچ اطالعی  درصد 33شناخت و آگاهی دارند. در مقابل، 

-به  (HIV) ایدزدانند. مهمترین منابع کسب اطالع و آگاهی درباره نداشته و چیزی نمی

 12(، اینترنت )درصد 12) ،خارجی( های(، ماهواره )شبکهدرصد 23ترتیب، تلویزیون )

 د. نباش( میدرصد 2) ( معلمان و اساتیددرصد 11( دوستان )درصد

از پاسخگویان آگاهی و اطالع دارند  درصد 21عالوه بر این نتایج نشان داد که حدود 

جنسی سالم و ایمن از چه روشی استفاده کنند. نکته قابل  رابطةکه برای داشتن آمیزش و 

اند اطالع دارند، آگاهی و شناخت درستی توجه اینکه حدود سه چهارم افرادی که گفته

اند. بررسی تفکیک جنسیتی نشان داد که میزان داشته و به روش کاندوم اشاره کرده

 21جنسی سالم برای مردان ) رابطةشناخت و اطالع از روش مورد استفاده برای داشتن 

 رابطة(. از اینرو، اطالع از داشتن درصد 11بیشتر از زنان مورد بررسی بوده است ) ،(درصد

حتی نیمی از افرادی که درگیر روابط  جنسی سالم برای جوانان مورد بررسی پایین است.

جنسی سالم و  رابطةاطالعی در خصوه  ،ساندجنسی خارج از حیطه ازدواج بوده

  اند. های پیشگیری نداشتهبکارگیری روش

( در مورد زنان کارگر جنسی در 2112در این زمینه، پژوهشی که وزارت صحت عامه )

در مزار شریف  درصد 21در هرات و  درصد 38در کابل،  درصد 31افغانستان انجام داد 

 HIVاز اطالعات داشتند. اطالعات کافی و درست برای جلوگیری  HIVدر مورد بیماری 

در  درصد 1188در مزار شریف،  درصد 12نیز در این سه شهر در حد پایینی قرار داشت )
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از کارگران جنسی زن در مزارشریف  درصد 38در هرات(. به عالوه تنها  درصد 888کابل و 

 در مورد کاندوم و استفاده از آن آگاهی داشتند. 

 زن مرد هردو جنس 

 آیا راجع به انتقال ویروس ایدز

(HIV)  جنسی  رابطةاز طریق

 ؟دانیدمیناسالم 

 3384 3384 3184 نخیر

 3383 3183 3383 بلی

 331 381 1311 تعداد نمونه

 

منابع کسب اطالع و ، اگر بلی

 (HIV) آگاهی از ایدز

 2381 2381 2382 تلویزیون

 1881 1281 1883 ماهواره )شبکه خارجی(

 1184 1283 1183 اینترنت

 281 1188 1181 دوستان 

 1282 383 282 معلمان و اساتید

 1183 383 882 مطالعه شخصی

 181 388 382 رادیو

 181 283 388 سمینارهای آموزشی

 184 382 381 مراکز صحی

 184 181 183 خانواده 

 381 382 383 سایر و اظهارنشده

 321 334 838 تعداد نمونه

دانید برای داشتن آمیزش و می

جنسی سالم و ایمن از چه  رابطة

 کنند؟روشی استفاده می

 8183 4382 8181 نخیر

 1383 2181 1282 بلی

 331 381 1311 تعداد نمونه

، چه روشی برای داشتن اگر بلی

 کنند؟سالم استفاده می رابطة

 4184 4381 4381 کاندوم

 2184 2184 2184 قره ضدحاملگی

 383 382 382 تماس مقعدی

اطمینان به سالم بودن 

 طرف مقابل

281 183 383 

 24 142 232 تعداد نمونه

 یبررس مورد افراد در سالم یجنس رابطة از دانش و یآگاه یدرصد عیتوز. 33 جدول
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 رابطةنمونه مورد بررسی راجع به انتقال ویروس ایدز از طریق  درصد 33ترتیب، ینبد

راجع به روش پیشگیری مورد استفاده  درصد 21. همچنیناندجنسی ناسالم اطالع داشته

ی جنس رابطةاند. بررسی آگاهی و شناخت جنسی سالم اطالع داشته رابطةبرای داشتن 

تواند حایز اهمیت می 33و  31های اجتماعی و جمعیتی در جداول سالم برحسب ویژگی

 باشد. 

 -های اجتماعیمشخصه
 جمعیتی

اطالع از انتقال ویروس 
 رابطةایدز از طریق 

 جنسی ناسالم )%(

اطالع از روش پیشگیری 
جنسی  رابطةبرای داشتن 

 سالم )%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 بلی خیر بلی خیر 

س
جن

 

 381 1302 4382 3183 3384 مرد

 331 1382 8181 3383 3384 زن

 X2=0.557   Sig=0.445 X2=23.418  Sig=0.001 1311 آزمون آماری

ن
س

 

 333 1484 8283 1483 3283 سال 23-23

 133 1383 8383 3381 3181 سال 14-11

 333 2383 4383 5301 3183 سال 13-13

 23 2302 3382 3881 3182 سال 24-21

 X2=11.726 Sig=0.008 X2=21.152  Sig=0.001 1311 آزمون آماری

ت
ال

صی
ح

ت
 

 211 1883 8183 1181 3281 بیسواد

 313 1383 8384 1183 3384 بکلوریاکمتر از 

 222 1484 8283 3883 3183 بکلوریا

 383 2181 4281 4184 2883 لیسانس

 81 4502 1182 1105 2282 ماستری/دکتری

 33 1182 8388 3383 3383 تحصیالت دینی

آماریآزمون   X2=47.164 Sig=0.001 X2=46.359  Sig=0.001 1311 

بة
جر

ت
 

ه 
ت ب

جر
ها

م یر
سا

 
ها

ور
ش

ک
 

 234 1882 8181 3283 3483 ندارد

 313 1202 4384 5503 3181 دارد

 X2=4.631  Sig=0.031 X2=2.060  Sig=0.087 1311 آزمون آماری
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 از
ده

فا
ست

ا
 

ره
وا

اه
م

ش( 
دی

(
 

 321 1883 8183 3282 3481 نخیر

 831 2184 4283 3384 3383 بلی

 X2=1.992   Sig=0.158 X2=0.884  Sig=0.347 1311 آزمون آماری

از 
ده 

فا
ست

ن ا
زا

می
ت

رن
نت

ای
 

ز(
رو

ه 
بان

رش
)د

 

 342 1382 8381 1183 3383 هرگز

 231 1481 8282 1888 3183 ساعتکمترازیک

 311 2183 4284 3381 3381 ساعت یک تا دو

 211 2388 4382 1201 2483 دو تا سه ساعت

 211 1402 4184 1204 2883 ساعتبیشترازسه

 X2=31.664 Sig=0.001 X2=7.918  Sig=0.050 1311 آزمون آماری

ده
فا

ست
ا

که
شب

ی 
ها

ی
اع

تم
اج

 
ی

از
ج

م
 

 312 1381 8381 1183 3384 نخیر

 238 1205 4883 5501 3188 بلی

 X2=20.271 Sig=0.001 X2=5.671  Sig=0.017 1311 آزمون آماری

بة
جر

ت
 

طة
راب

 
ی 

س
جن

ف
خال

س م
جن

با 
 

 1123 1283 8484 3281 3481 نخیر

 323 4402 1182 1102 2282 بلی

 X2=6.173  Sig=0.013 X2=156.60 Sig=0.001 1311 آزمون آماری
طة

راب
 

س 
جن

 با
ی

س
جن

ک
ف ی

خال
م

یر
اخ

اه 
م

 

 1113 1384 8183 3282 3481 نخیر

 123 3103 3281 1104 2483 بلی

 X2=6.639   Sig=0.010 X2=134.422 Sig=0.001 1311 آزمون آماری
 

 یبررس مورد افراد سالم یجنس رابطة از دانش و یآگاه با یتیجمع یاجتماع هایمشخصه رابطة. 31 جدول

جنسی سالم  رابطةدهد آگاهی و دانش از نشان می 31های جدول همانطور که یافته

ر، در تهای سنی پایینبیشتر از گروه ،های سنی باالتردر مردان بیشتر از زنان، در گروه
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ی سواد، و در بین افرادسواد و کمافراد با تحصیالت ماستری و دکتری بیشتر از افراد بی

 مهاجرتی داشته بیشتر از افرادی که این تجربه را نداشته، است.   تجربةکه 

 و به میزانهای اجتماعی و فضای مجازی نتایج نشان داد افرادی که از شبکههمچنین 

د. جنسی سالم دارن رابطةکنند آگاهی و دانش بیشتری از زیادی از اینترنت استفاده می

بطور محسوسی  ،اندجنسی داشته رابطة تجربةنشان داد افرادی که  31بعالوه نتایج جدول 

الم جنسی س رابطةین روابط نیستند، آگاهی و دانش از بیشتر از کسانی که درگیر در ا

وری د تجربةجنسی سالم در میان کسانی که  رابطةاند. بعالوه، شناخت و آگاهی از داشته

ه و طبق با سطح تحصیالت و درآمد باالترهای و افراد متعلق به خانواده از خانواده داشته

  .   اقتصادی و اجتماعی باال هستند، بیشتر بوده است
 

اطالع از انتقال ویروس ایدز  های خانوادهویژگی
جنسی  رابطةاز طریق 

 ناسالم )%(

اطالع از روش پیشگیری 
جنسی  رابطةبرای داشتن 

 سالم )%(

نه
مو

د ن
دا

تع
 بلی خیر بلی خیر 

بة
جر

ت
ی

ور
د

ده
وا

خان
از

 
ی

دگ
)زن

 
ی(

رد
ج

م
 

 222 1382 8381 1288 3182 ندارد

 328 1504 4383 1402 2182 دارد

 X2=26.053  Sig=0.001 X2=16.472 Sig=0.001 1311 آزمون آماری

در
ت پ

ال
صی

ح
ت

 

 311 1881 8281 3182 3281 بیسواد

 223 1883 8183 3181 3882 ابکلوری از کمتر

 233 1284 8183 3482 3281 بکلوریا

 222 1305 4382 1201 2883 دانشگاهی

 31 2383 4384 4184 2283 تحصیالت دینی

 X2=10.977 Sig=0.027 X2=7.035   Sig=0.045 1311 آزمون آماری

ت ح ص ی ال م ت ا د  233 1881 8181 3283 3484 بیسواد  ر
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 184 2281 4481 3281 3181 کمتر از بکلوریا

 113 1283 8184 3384 3383 بکلوریا

 41 2103 3481 1301 2383 دانشگاهی

 13 2381 4382 1388 3382 تحصیالت دینی

 X2=8.740     Sig=0.068 X2=9.377  Sig=0.050 1311 آزمون آماری

ار 
نو

خا
ه 

هان
ما

مد
رآ

د
ی(

غان
)اف

 

 238 1388 8382 1384 3383 هزار21کمتراز

 382 1184 8383 3288 3482 هزار 11تا  21

 283 1282 8181 3183 3383 هزار 21تا  11

 131 1282 8181 3182 3388 هزار 41تا  21

 243 2104 3283 1302 2382  هزار41بیشتراز

 X2=27.452 Sig=0.001 X2=27.072 Sig=0.001 1311 آزمون آماری

قه
طب

 
ی

اد
ص

قت
ا

ده -
وا

خان
ی 

اع
تم

اج
 

 323 1881 8181 3381 3481 پایین

 432 2181 4282 3181 3181 متوسط

 233 1303 4381 5301 3183 باال

 X2=5.127     Sig=0.050 X2=3.535   Sig=0.048 1311 آزمون آماری

 یبررس مورد افراد سالم یجنس رابطة از دانش و یآگاه با خانواده هاییژگیو رابطة. 33 جدول
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 فصل چهارم

 آموزش جنسی و منابع فهم گذار جنسی
مورد برایشان جوانان از طرق مختلفی به دنبال فهم گذار جنسی خود و آنچه در این 

اند. این موارد که منابع فهم گذار جنسی را تشکیل افتد یا اتفاق خواهد افتاد، بودهاتفاق می

دهند به طور کلی شامل منابع اینترنتی، کتب آموزشی، دوستان و در برخی موارد می

مشخص است مهمترین منبع کسب اطالعات  34همانطور که در جدول اند. والدین بوده

( درصد 38پاسب به سواالت جنسی جوانان مورد بررسی، صحبت با دوستان )جنسی و 

( است. برای دختران عالوه بر این دو منبع، درصد 31است. بعد از آن جستجو در اینترنت )

 باشد. ( میدرصد 22صحبت با مادر )

برای پسران و  درصد 33پاسخگویان ) درصد 13همچنین، نتایج نشان داد که حدود 

شان صحبت گز در مورد مسائل جنسی با والدیناند هربرای دختران( گفته درصد 38

اند اغلب اوقات یا همیشه در صورت نیاز با والدین خود گفته درصد 2کنند. تنها نمی

ها راجع به مسائل جنسی زمان مناسب برای صحبت خانواده در خصوهکنند. صحبت می

 18به دوره نامزدی و  درصد 32به بعد از رسیدن به بلوغ،  درصد 33و روابط زناشویی 

ند کنمیاند فکر نپاسخگویان گفته درصد 38الوه، عبه اند.به شب عروسی اشاره کرده درصد

ین د. او روابط زناشویی با آنها صحبت کندر شب عروسی خانواده راجع به مسائل جنسی 

 13) درصد 21بوده است. تنها  رصدد 24و برای دختران  درصد 38نسبت برای پسران 

اند که حتماً در شب عروسی در مورد مسائل دختران( گفته درصد 23پسران و  درصد

 د کرد.هصحبت خوا آنها شان باجنسی خانواده

افراد مورد بررسی مسائل و  درصد 34دهد که ها نشان میعالوه بر اینها، یافته

کنند. این نسبت برای موضوعات جنسی خود را گاهاً یا همیشه از اینترنت جستجو می

 بوده است.  درصد 28و زنان  درصد 33مردان 
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نشان  34در خصوه میزان نیاز جوانان به آموزش جنسی قبل از ازدواج نتایج جدول 

در حدّ را این نیاز  درصد 33آموزش نیست، اند اصالً نیازی به گفته درصد 11دهد که می

اند. در نهایت، تاحدودی احساس نیاز به آموزش جنسی به جوانان کرده درصد 22کم، 

اند آموزش جنسی قبل از ازدواج به جوانان ضرورت ( گفتهدرصد 33سوم پاسخگویان )یک

 28ز پسران )( بیشتر ادرصد 38زیادی دارد. این نیاز و ضرورت زیاد از سوی دختران )

 بوده است.  تأکید( مورد درصد

 زن مرد هردو جنس 

بع کسب اطالعات من

 االتجنسی و پاسب به س 

 جنسی

 

 2282 381 1288       مادر

 182 283 183          پدر

 183 282 183      برادر

 381 182 381     خواهر

 3381 3381 3883 دوستان

 183 381 182 معلمان   

 2381 3381 3182 جستجو در اینترنت    

 383 183 188 )کتب آموزشی ...( سایر

مسائل جنسی با  طرح
 والدین 

 3488 3383 1182 هرگز                         

 2383 1281 2182 به ندرت                     

 1382 1281 1381 گاهی اوقات                 

 183 281 381 اغلب اوقات  

 481 288 382 همیشه         

زمان مناسب برای صحبت 

خانواده ها راجع به مسائل 

 جنسی و روابط زناشویی 

 3382 3183 3382 بعد از رسیدن به بلوغ

 3182 3182 3883 در دوره نامزدی

 1482 1482 1483 شب عروسی

در شب عروسی خانواده 

شما راجع به مسائل 

زناشویی با جنسی و روابط 

 شما صحبت خواهد کرد؟

 2382 3484 3481 دفکر نکنم صحبتی کن

 3481 3382 3183 دکنبله، احتماالً صحبت می

 2381 1381 2181 ند                                                    کبله، حتماً صحبت می

 3281 3283 3181 هرگز                         

 2284 2181 2281 به ندرت                     
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مسائل و جستجوی 

موضوعات جنسی در 

 اینترنت 

 1284 3281 2182 گاهی اوقات                 

 184 281 483 اغلب اوقات  

 282 388 382 همیشه         

به جوانان  میزان نیاز
قبل از آموزش جنسی 

 ازدواج 
 

 1182 1188 1183 اصالً نیاز نیست

 314 3383 3381 کم

 1288 2181 2283 تاحدودی

 3483 2482 3284 زیاد

 331 381 1311 تعداد نمونه

 یبررس مورد افراد انیم در یجنس گذار فهم منابع و یجنس آموزش یدرصد عیتوز. 34 جدول

اند که زمانی که به بلوغ کرده برخی از افراد اشارهبر اساس نتایج پژوهش کیفی، 

بودند موضوعات جنسی را از اطرافیان خود شنیده و در موردش کنجکاو  جسمی نرسیده

 گوید: ساله از کابل چنین می 31شده بودند. به طور مثال مردی 

 برایات آن تأثیرمتوجه رفتارهای خود و  افراد جامعه اصالً

سال  31تا  21جوانان نیستند، وقتی در جمعی از جوانان سنین 

دادیم که ما هرگز نشنیده نشستیم و به قصه آنان گوش میمی

مسایل جنسی یا جنگ و کشتار، بعد از شنیدن  مثالً .بودیم

آمدم راجع داد. وقتی خانه میحس کنجکاوی برایم دست می

-ر یا پدرم پرسان میبه چیزهایی که از آنها شنیده بودم از ماد

ه شان چکردند و مقصدباره صحبت میها در اینکردم که فالنی

د دادنبعد آنها جواب می ؟ندگفتبوده و چیست و چرا اینطور می

 ساله، کابل،  لیسانس(.  31فهمی )مرد، که وقتی کالن شدی می
 

میان بیشترین تکرار را در  «منابع اینترنتی و دوستان»با این حال دو مورد 

 ،اند. با این حالتر از زنان بودهکنندگان داشته است که هر دو در میان مردان شایعشرکت

-زنان بیشتر از مردان با والدین و به خصوه مادرشان در مورد گذار جنسی صحبت می

امل ع از اینرو،با خواهر برای زنان و برادر برای مردان بیشتر است. کنند. همچنین صحبت 

 (. 38گذار است )جدول تأثیرسن بودن در این مورد و هم جنس بودنهم
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های گوناگونی به دنبال اطالعات برای رسد افراد در میان دو جنس به روشبه نمر می

شان را از دوستان پسرها اطالعات و آگاهی جنسی فهم گذار جنسی خود هستند. معموالً

س اینکه دختران بتوانند از طرف که شانکنند، درحالیو روابط خارج از خانواده کسب می

ای از آموزش جنسی را دریافت کنند، بیشتر است. به گونه مثال مادرشان میزان نسبی

 ای از مزارشریف میگوید:کنندهشرکت

ها ]پسرها[ چون رابطه بیشتر با جامعه دارند، گشت و در بچه

گذارهای زیادتری دارند و با انسی که با دوستان خود دارند، 

درها پ کنند.یزها ]مسایل جنسی[ آگاهی پیدا میر با این چزودت

ها ]پسرها[ و مادرها آنقدر در مسایل آموزش جنسی به بچه

گیرند، اما برای دخترخانم ها امکان داره که مادرشان سهم نمی

ای منحیث کسی که همدم و یار و مونسش هست تا اندازه

 لیسانس(.ساله، مزارشریف،  24برایشان بفهماند )مرد، 

 یا مورد دیگری از مزار شریف معتقد است:

یکی از چیزهایی که میتانه مبدل به مشکل شود )درصورتی که 

مشورت و راهنمایی وجود نداشته باشه( همین درک نکردن 

های العملتغییرات جسمی جوان است. برای هرکس، عکس

 افته، دخترهامتفاوت میشه، اکثراً برای دخترها این اتفاق می

شان نمیایه در ابتداء، نمیتانن این را درست درک کنن یا خوش

کنن که در آینده به و یا با این تغییرات به نحوی برخورد می

ها ]پسران[ هم من اینطور فکر ضررشان تمام میشه. لیکن بچه

گیرند از پدر یا کاکا یا ا هم انقدر مشوره نمیهمیکنم که این

ای ند. خب این یک تجربهبرادرشان و همونطوری پیش میرو

است که باالی کلگی ما گذشته، ما هرگز نمیگیم که....خب 

یم خیزتان. مثال اگه ما صبحی میایمصاحبه است، من میگم بر

که در خواب برای ما اتفاقی افتاده، ما به والدین خود نمیگیم، 

رسیم و میریم مستقیم واضح است خود ما به این نتیجه میخب 



134 

 

پرسیم، یا از بچه همسایه خود که همراز ود میاز یک دوست خ

کنیم. ما مشکالت خوده سنش هستیم میریم پرسان میو هم

ساله، مزارشریف،  21کنیم )مرد، به این ترتیب حل می

 لیسانس(.
 

شان بسیار کمرنگ است و یا در مجموع سهم پدر و مادر در آموزش جنسی فرزندان

 . زنی از هرات معتقد است:گاهی هیچ سهمی در این قسمت ندارند

کنند. والدین با اوالد خود درباره مسایل جنسی صحبت نمی

کنند که اگر در مورد این چیزها با فرزندانشان چون فکر می

سری شرم و حیا بین شوند. یکسفید میگپ بزنند آنها چشم

والدین و اوالدها در این رابطه وجود دارد که ناشی از باورهای 

-کنند که ممکن است فرزنداننمرم. مثال فکر میغلط است به 

شان بیشتر به این مسایل تمایل پیدا کنند. در حالی که به نمر 

-من نیاز است که مادرها همراه دخترشان و پدرها همراه بچه

ساله، هرات، 12کنند راجع به این مسایل )زن،  شان صحبت

 (. بکلوریا
 

 را اینطور توضیح میدهد: والدینا موردی دیگر از مزارشریف مشکل عدم صحبت ب

ن مسایل جنسی برای کنند گفتها فکر میو مادر پدر

شان کالن گویند وقتی که خودشان خوب نیست و میفرزندان

کنم خودم که فکر می فهمند. مثالًشدن باز این مسایل را می

اما مادرم درباره این  .نیاز به صحبت این نوع مسایل را دارم

ه ک یهایکند و تنها صحبتبا من صحبت نمی گاهمسایل هیچ

کند درباره خودم از مسایل عادت بعضی وقت ها برایم می

عادت ماهوار از بعضی  گوید که در وقتماهوارام است و می

داری کن. اما همیشه دلم غذاها و سبزیجات و آب سرد خود

خواهد که مادرم درباره بعضی از مسایل جنسی با من می

کند و من هم متاسفانه هیچ صحبت نمی صحبت کند که
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-اگر پرسان کنم می ،کشم که از مادرم پرسان کنمخجالت می

تر درباره این نوع مسایل با ترسم که مرا سرزنش کند. من زیاد

هایی در این مورد پیدا بکنم و کتاهایم صحبت میهمصنفی

کردم و خواندم به نمر من که باید پدر و مادرها درباره این 

ی چون برا ،سایل با فرزندان خود همیشه صحبت داشته باشندم

ر تکنم که شاید زیادشان مفید خواهد بود. من فکر میفرزندان

ها هم مثل مادر خودم این نوع مسایل را با فرزندان پدر مادر

کنند. دانم که چرا این کار را نمیکنند. نمیخود صحبت نمی

مه شان هسایل فرزنداند با گفتن این نوع مکننشاید فکر می

 های غلط کنندرند و به راه نادرست بروند و کارگیچیز را یاد می

 (.بکلوریاساله، مزارشریف، کمتر از  13)زن، 
 

صحبت از امر جنسی بین والدین و فرزندان، تابویی اجتماعی است. از یک  ،در نتیجه

خی بر ،جهت این عدم صحبت ناشی از شرم و فاصله والدین و فرزندان است. از سوی دیگر

 شان را فراهماز والدین معتقدند با این نوع آموزش به نوعی امکان انحراف جنسی فرزندان

 از امرگیرند عدم صحبت،گاهی مطلق ن در پیش میکنند. در نتیجه راهی که والدیمی

 جنسی با فرزندان است.

تنها استثنایی که در زمینه عدم صحبت والدین با فرزندان درباره امور جنسی توسط 

هایی است که ممکن است والدین در کنندگان اشاره شده است، راهنماییبرخی شرکت

ن ای از بامیان ایکنندهائه بدهند. شرکتروز یا شب قبل از مراسم عروسی به فرزندشان ار

 دهد:توضیح میچنین را  موضوع

را هم  درصدام حتی پنج تا حال چیزی که بنده شاهد بوده

-شند که مسایل جنسی را با فرزندانتوانم والدینی باگفته نمی

شان در میان بگذارند. طبق رسم و رواج معمولی که در جامعه 

سی یا شب زفاف است که بعضی وجود دارد فقط همان شب عرو

ساله،  21گویند و بس )زن، مسایل را برای دختر و پسر می

 بامیان، لیسانس(.
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کنند مسایل مرتبط با گذار جنسی برخی از والدین هم به طور غیرمستقیم تالش می

رسد مادران در عرصه شان آموزش دهند. در میان پدران و مادران، به نمر میرا به فرزندان

شان بیشتر فعال هستند و موارد بیشتری از دختران نسبت با آموزش جنسی دختران

ساله  21جنس خود در این مورد صحبت داشته باشند. زنی هم ینپسران توانستند با والد

کند و معتقد است با این حال این های غیرمستقیم مادرش اشاره میاز کابل به آموزش

 اند. ثیر مثبت خودشان را داشتهأت به شکل غیرمستقیم ا حتیهآموزش

هایی ساله بودم، گاهی مادرم غیرمستقیم حرف 12من وقتی 

متوجه  زد در این مورد ]گذار جنسی[. ولی من اصالًمی

شوم. دانست که من متوجه نمیشدم. مادرم میمنمورش نمی

کرد که به من این های مختلف تالش میبه همین خاطر از راه

 روخیلی با مشکل روبه ،هماند. به همین دلیلموضوعات را بف

نشدم، چرا که مقداری آمادگی داشتم. ولی در مکتب خیلی 

دیدم که دچار مشکل هستند. اما با آمدن آن دوستانم را می

تغییرات به لحاظ روحی خیلی تغییر کرده بودم. مثال در دوره 

ر دم دکرترسیدم از خانه بیرون بروم، چرا که فکر میمیپریود 

ساله، کابل،  21اتفاق بدی برای من بیفتد )زن، است راه ممکن 

 (.بکلوریا
 

نند، کتنها در این مورد صحبتی نمیکنندگان معتقدند که والدین نهبرخی از شرکت

شان ندارند. زیرا اطالعات کافی در این های فرزندانبلکه گاهی جوابی هم برای پرسش

 زمینه برای والدین هم وجود ندارد: 

به نمر من جوانان به شدت به آموزش مسائل جنسی نیاز دارند 

ها گفتن این مسایل به جوانان مجرد را که فامیلاین  به خاطر

زنند. حتی به نمر دانند و در این مورد با آنها گپ نمیبد می

هم باید آموزش داده شود تا در این مورد با ها من به فامیل

 شان گپ بزنند.جوانان
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شان گپ در مورد این مسائل با فرزندان یپدر و مادرها هیچ

دانند، بلکه در خیلی از موارد زنند چون نه تنها بد مینمی

ساله،  23خودشان هم جواب ندارند و نیاز به آموزش دارند )زن، 

 مزارشریف، لیسانس(. 
 

 گوید:مورد دیگری از کابل در این مورد مییا 

پدر و مادرها بسیار کم از این مسایل ]مسایل جنسی[ با اوالد 

درباره دوستی  ایکنند. چون خودشان تجربهخود صحبت می

و این موارد نداشتند و یا اینکه از گفتن مسایل جنسی به نوعی 

کشند. اکثریت مردم افغانستان سطح سواد پایین خجالت می

دارند و حتی خود پدرها و مادرها معلومات کافی از مسایل 

 ،مسألهجنسی ندارند. به نمر من بهترین روش برای این 

 31هاست )مرد، های آموزشی مانند مکاتب و دانشگاهمکان

 ساله، کابل، لیسانس(.
 

ی آموزش مسایل جنسی احساس نیاز در نتیجه چنین وضعیتی اکثر جوانان برا

معتقدند نیاز به آموزش  ،بخش کمی پاسخگویاناز  درصد 82کنند ، به عبارتی دیگر می

از جوانان معتقدند که این مسایل باید  درصد 33جنسی برای جوانان وجود دارد. حدود 

اشد ب در دوره بلوغ مطرح شوند و عده کمتری نیز معتقدند که باید محدود به شب عروسی

ساله نیاز به فهم تغییرات جسمی و گذار جنسی را اینطور توضیح  12(. زنی درصد 18)

 دهد: می

از وقتی که به سن بلوغ رسیدم خیلی در این مورد سوال داشتم. 

هایی که در مورد مسایل کردم، کتابکتاب زیاد مطالعه می

ایی هجنسی یا روابط دو نفر و یا زناشویی بوده و همچنان سایت

. هر جایی که چیزی در این که بفهمم این چطور پدیده است

ساله، بامیان، کمتر از  12)زن،  کردمموضوع بود مطالعه می

 (. بکلوریا
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اند که تمایلی نداشتند که با همساالن کنندگان نیز بودهبا این حال مواردی از شرکت

است کند. نکته مهم اینجمیاره خود صحبت کنند. به طور مثال زنی از کابل به این نکته اش

رد، ککه او به این نتیجه رسیده است که بهتر بود با همساالن خود در این زمینه صحبت می

 تا با مادر خود. 

من دوست نداشتم در این باره ]مسایل دوران بلوغ[ با کسی 

گپ بزنم. حتی وقتی که دوستانم در جمع در مکتب یا جای 

از  آمدند. اگر برایم مشکلی پیش میزداش گپ میدیگر درباره

پرسیدم. اما بعدها فهمیدم که روش دوستانم بهتر مادرم می

ان شهمدیگر برای حل مشکالت تجربةبوده و به آن شیوه که از 

کردند بهتر بوده برای حل آنها. کاری که من استفاده می

 (.بکلوریاساله، کابل،  21)زن، کردم نمی
 

معتقدند که با توجه به امکانات و فناوری اطالعاتی موجود امروزه با این حال برخی نیز 

توانند با مراجعه به این جوانان به راحتی به اطالعات جنسی دسترسی دارند و آنها می

های خود را حل کنند. در نتیجه نیازی به آموزش جنسی وجود منابع، مسایل و پرسش

 گوید: ای از هرات میکنندهندارد. مثال شرکت

با  .را پر کرده است ابزارهای مدرن جای ابزارهای سابقامروزه 

دیگر وسایل الکترونیکی  های اینترنتی وموجودیت سایت

شود و االت جوانان راجع به مسایل جنسی حل میاکثریت س 

ساله، هرات،  21فهمند )مرد، ها را میخودشان این گپ

 لیسانس(. 
 

ه اند کثر افراد در تحقیق کیفی خاطرنشان کردهنکته جالب توجه این است که اک

آموزش جنسی باید بر محور ازدواج باشد و به خودی خود ارزشمند نیست. زنی از هرات 

 دهد:را توضیح می مسألهاین 

به نمر من آموزش مسائل جنسی در هر حدی که باشد هم برای 

بسیار مفید است. این مهم است به  ،پسران و هم برای دختران
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واج در روابط خود کند که بعد از ازداطر اینکه به آنها کمک میخ

ساله، هرات،  23مشکلی مواجه نشود )زن، با همسرشان با 

 لیسانس(. 
 

های والدین برای فهم گذار جنسی و پاسب ترتیب، اینترنت و دوستان جایگزینبدین 

 به مسائل جنسی جوانان هستند. 
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 گیرینتیجه
-کردن فرایند گذار به بزرگسالی تعریف میمختلف مراحل گوناگونی برای طیجوامع 

فرض ما این خواهد بود که گذار به بزرگسالی در کنار کنند. اگر این نکته را بپذیریم، پیش

ها و هنجارها ای اجتماعی است و این سازه محصول ارزشاینکه امری بیولوژیکی است، سازه

اعضای جامعه به واسطه آنها نقش بزرگسالی را مشخص  ای است کهو عناصر فرهنگی

 کنند. می

گذار به بزرگسالی دربرگیرنده تغییرات مهم و متعدد هویتی و نقشی جوانان در چهار 

گذار متفاوت اما بهم مرتبط جنسی، تحصیلی، شغلی و ازدواجی است. این پژوهش بر گذار 

منمور از گذار جنسی تغییراتی است که جنسی به عنوان یکی از ابعاد گذار متمرکز است. 

 دهد. به عبارتدر رابطه با به میان آمدن گرایشات و تمایالت جنسی افراد در جوانی رخ می

دیگر، فرد در کنار تحوالت جسمی و اجتماعی، با تحوالتی در زمینه روابط خود با جنس 

ت جوان بودن جامعه با درنمرداش شود.مخالف و یا جنس موافق در ابعاد جنسی مواجه می

های پژوهشی قرار داشته باشد. اما به افغانستان، توجه به مسایل جوانان باید در اولویت

جنسی در جامعه افغانستان، این موضوع در تحقیقات  مسألهدلیل حساسیت اجتماعی 

علمی نادیده گرفته شده و تحقیقی که ابعاد مختلف مسایل جنسی به خصوه در میان 

جوانان را بررسی نموده باشد، موجود نیست. بر این اساس این پژوهش به دو حوزه مهم 

 زه رفتار جنسی. مطالعاتی توجه کرده است:  یکی، حوزه مسائل جوانان و دیگری، حو

این پژوهش به دنبال فهم گذار جنسی در میان جوانان و مسایل و مشکالت  ،بنابراین

آنها در این گذار است. به عنوان زیر مجموعه این بحث، رفتار و نگرش جنسی جوانان، 

های آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مبحث نگرش، تمایل و رفتار الگوها و ویژگی

جنسی و مورد بررسی قرار گرفته  رابطةدوستی با جنس مخالف، تماس و  رابطةر افراد د

 است. 
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روش پژوهش، روش تحقیق ترکیبی یعنی رویکردهای همزمان کمی و کیفی در 

افغانستان و در میان جوانان مجرد شهرنشین  ها در شهرهای عمدةپژوهش بوده است. داده

 12آوری شده است. در مرحله کیفی، اجتماعی جمعهای مختلف ساله و از گروه 11-33

و مزارشریف انجام شد. سپس در  کندهارمصاحبه عمیق در شهرهای کابل، هرات، بامیان، 

، مزارشریف، کندهارکابل، هرات، – غانستانفا شهر مختلف 11ها در مرحله کمی پرسشنامه

نفر مورد بررسی قرار  1311د و توزیع ش آباد و فراهآباد، غزنی، بامیان، شبرغان، فیضجالل

 گرفتند. 

گیرند. این رو میجوانان رویکردهای مختلفی را پیش در مواجهه با گذار جنسی

راهکارها شامل سرکوب و کنترل، جستجوی جایگزین، خودارضایی، استفاده از محتواهای 

 جنسی و در نهایت روابط دوستی و یا جنسی است. 

این زمینه، جستجوی جایگزینی برای غریزه جنسی است. های افراد در یکی از انتخاب

د هایی باشند که از طریق آن بتواننکنند به دنبال راهاین بدین معناست که افراد تالش می

خود را کمرنگ کنند. برخی سرکوب غریزه جنسی و تخلیه روانی آن را  غریزه جنسی

جایگزین برای غریزه جنسی  کردند. باید خاطرنشان کرد که این دو )جستجویدنبال می

اری دو سرکوب و کنترل( با هم یکسان نیستند. گاهی افراد تنها به کنترل و خویشتن

 پردازند. کنند و در برخی موارد افراد به جستجوی جایگزین نیز میاکتفاء می

کننده، بیشترین فراوانی مربوط به خودارضایی جنسی است در میان مردان شرکت

بیشترین فراوانی را داشته  داریو خویشتن حالی که در میان زنان کنترل (. دردرصد 38)

نیاز جنسی، در  های ارضاءعنوان یکی از راه(. ارتباطات دوستی نیز به درصد 31است )

 ها و محتواهایمیان مردان بیشتر از زنان فراوانی داشته است. در مقابل استفاده از فیلم

در مجموع( از  درصد 14ان بوده است. اکثر جوانان )تر از مردجنسی بین زنان شایع

جوانان در استفاده از محتواهای جنسی،  دالیل عمدة نمایند.محتواهای جنسی استفاده می

حس کنجکاوی  این محتواها برای جوانان و ارضاء رفع نیاز جنسی، کارکرد آموزشی
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ها اند. این پیامدز اشاره کردهآنهاست. با این حال جوانان به پیامدهای منفی این محتواها نی

های فردی چون تقلید، عدم تمرکز ذهنی، سرخوردگی، نارضایتی ای از آسیبشامل دسته

هایی جنسی، افسردگی و اعتیاد به این محتواها است. آنها معتقدند که این محتواها آسیب

خیابانی از این در سطح اجتماعی نیز دارند. پرهیز از ازدواج، تجاوز، خشونت و آزارهای 

 ها هستند. دسته آسیب

و ازدواج موقت  کارگران جنسیهای دیگر مواجهه با گذار جنسی مانند مراجعه به راه 

نیز در میان افراد گزارش شده است. به عالوه مواردی نیز حاکی از جستجوی جایگزین 

 درصد 4ع غیر جنسی برای غریزه جنسی است: مانند مطالعه، عبادت و ورزش که در مجمو

ی زنان کمی از مردان درصددهد. در جستجوی جایگزین نیز از کل نمونه را تشکیل می

 3برای مردان(. در نهایت، تنها حدود  درصد 3برای زنان در برابر  درصد 4بیشتر است )

اند که احساس نیاز جنسی نداشته و ندارند که در این گروه کرده از نمونه اشاره درصد

 برای مردان(.  درصد 188برای زنان در برابر  درصد 4امل هستند )عمدتاً زنان ش

شکال مواجهه جنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج یکی از مهمترین اَ رابطةاز اینرو، 

با گذار جنسی است. در این پژوهش، ارتباطات با جنس مخالف در دو شکل مورد بررسی 

( ردختدوستو  پسردوستنس مخالف )دوستی با ج رابطةقرار گرفته است. در شکل اول، 

ی در سطوح مقدماتی )بوسیدن و بررسی شده است. در شکل دوم، تماس و نزدیکی جنس

 ( بررسی شده است. تماس جنسیو سکس کردن( و پیشرفته )بغل

از  درصد 41دوستی با جنس مخالف نتایج نشان داد که نزدیک به  رابطةدر نگرش به 

معتقدند در حال حاضر تعامل و  -میان مردان و هم زنانهم در –کنندگان مشارکت

افغانستان به راحتی ممکن است. همچنین، با  شرت میان دختران و پسران در جامعةمعا

 ،دوستی با جنس مخالف رابطةگویه طراحی شده برای سنجش نگرش به  11استفاده از 

دوستی با جنس  بطةرانگرش مثبتی به  ،افراد مورد بررسی درصد 33نتایج نشان داد 

نیز در  درصد 33اند. حدود نگرش منفی داشته درصد 21در مقابل،  اند.مخالف داشته
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اند. هرچند نگرش مثبت در میان مردان بیشتر از زنان است، وضعیت بینابین قرار داشته

 دوستی با جنس مخالف وجود نداشت. رابطةاما تفاوت جنسیتی معناداری در نگرش به 

 ها در طیفافراد در برگزیدن روابط دوستی یکسان نیست. این انگیزه انگیزه همه

اشاره  پنجم افرادیتی نیز با هم متفاوتند. حدود یکگیرند و به لحاظ جنسوسیعی قرار می

ازدواج انگیزه مهم شوند. اند که برای نیاز به دوست داشتن وارد روابط دوستی میکرده

به طور برابر به ازدواج به عنوان هدف ورود افراد به روابط  تقریباًاست. مردان و زنان  بعدی

یز یژه توسط زنان ناند. فرار از تنهایی به عنوان هدف روابط دوستی به ودوستی اشاره کرده

 هایکنجکاوی و تالش برای شناخت جنس مخالف نیز یکی از انگیزه مطرح شده است.

د در هایی است که افرای دیگر از انگیزهافراد در ایجاد روابط دوستی است. کسب تجربه یک

اند. برخی هم به های دوستی دارند. زنان بیشتر از مردان این انگیزه را ذکر کردهرابطه

 اند. و سرگرمی به عنوان هدف روابط دوستی دو جنس اشاره کرده خوشگذرانی

 که ادگویه نشان د 11دوستی با جنس مخالف بر اساس  رابطةنتایج بررسی تمایل به 

تمایل زیادی  درصد 33تاحدودی و  درصد 31نمونه عدم تمایل یا تمایل کم، درصد 33

اند. میزان تمایل مردان و زنان بسیار دوستی با جنس مخالف داشته رابطةبه برقراری 

 دوستی با جنس مخالف رابطةمتفاوت و عکس هم بوده است. میزان تمایل زیاد به برقراری 

( بوده است. از اینرو، هرچند زنان و مردان درصد 23و تقریباً دو برابر زنان ) درصد 34

حاظ لدوستی با جنس مخالف تفاوت معناداری باهم نداشتند، اما به رابطةلحاظ نگرش به به

 تمایل به این نوع از ارتباطات، تفاوت معنادار و قابل توجهی بین دو جنس وجود دارد. 

د نیمی از نفر جوان مجرد، حدو 1311ی پژوهش در میان بر اساس نتایج بخش کم

 درصد 18اند )برای مردان دوستی با جنس مخالف را داشته رابطة افراد مورد بررسی تجربة

از پاسخگویان )یعنی تعداد  درصد 3883(. از میان افراد مورد بررسی، درصد 33و در زنان 

اند ی با جنس مخالف قرار داشتهدوست رابطةنفر( در زمان بررسی در حداقل یک  114

 از زنان(.  درصد 32از مردان و  درصد 3381)
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 13دوستی شان تلفنی صحبت کردن است و  رابطةچهارم این افراد، شکل حدود یک

 ،در بین زنان مورد بررسیدادن پیامدادن است. تلفنی صحبت کردن و نیز پیام درصد

صحبت صمیمی و رودرو  ،در فضای عمومی درصد 11بیشتر از مردان بوده است. حدود 

کنند. حدود در فضای خصوصی صحبت می درصد 3زنند. روند و قدم میدارند، بیرون می

 ربةتجگفته اند دست همدیگر را گرفته و  ،دوستی با جنس مخالف رابطةهم در  درصد 13

 اند.بوسیدن و به آغوش کشیدن داشته

 اند،بوده دوست دخترو یا  دوست پسردارای  حدود نیمی از افرادیکه در زمان بررسی

شان به ازدواج ختم شود. این وضعیت برای زنان دوستی رابطةدادند که احتمال زیادی می

د که با دوست احتمال کمی دادن درصد 2383حال  مورد بررسی بیشتر بوده است. با این

ر دهند. از اینرو، انگیزه بیشتیا اصالً احتمال اینکار را نمی ،شان ازدواج کنندپسر/ یا دختر

(. این نسبت برای زنان بیشتر از مردان درصد 32افراد از روابط دوستی، قصد ازدواج است )

 13(، رهایی از تنهایی )درصد 22) نیاز به دوست داشتندرگیر در این روابط بوده است. 

(، درصد 3)کسب تجربه(، درصد 2) ذت جوییل(، درصد 13) شناخت جنس مخالف(، درصد

( به ترتیب بعد از درصد 1) برطرف کردن نیازمالی(، و درصد 2)و سرگرمی خوشگذرانی

س دوستی با جن رابطةهای افراد برای درگیر شدن در قصد ازدواج، مهمترین دالیل و انگیزه

 مخالف بوده است.  

های اجتماعی، تغییر شبکه ها وبر اساس نتایج پژوهش فضاهای عمومی، رسانه

 کننده روابط دوستی با جنس مخالفسیاسی و افزایش شهرنشینی از عوامل تسهیلنمام

های قدرتمند اطرافیان، موانع دینی، سنت خوردةدر مقابل، تجربیات شکست است.

های سنتی از موانع روابط دوستی با جنس طرد فرد منحرف از هنجارها و ارزشاجتماعی و 

 مخالف یا شکل پنهانی پیدا کردن این روابط بوده است.  

جنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج در دو  رابطةدوستی، تماس/  رابطةعالوه بر 

جنسی( و پیشرفته )رابطه و آمیزش جنسی(  رابطةبدون  ،شکل مقدماتی )تماس بدنی
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نتایج آن در سه بععد نگرش، تمایل و رفتار بررسی و تحلیل  مورد بررسی قرار گرفت که

افراد مورد بررسی نگرشی منفی )مخالف( به تماس  درصد 33شد. نتایج نشان داد حدود 

نگرش  درصد 22جنسی با جنس مخالف خارج از حیطه ازدواج دارند. در مقابل،  رابطةو 

در وضعیت بینابینی قرار داشتند.  درصد 33مثبت )موافق( با این نوع روابط داشته اند و 

از اینرو، نگرش منفی به این روابط دو برابر نگرش مثبت بوده است. نگرش مثبت در میان 

 ( است. درصد 12( بیشتر از زنان )درصد 23مردان )

جوانان مورد بررسی تمایل زیادی به  درصد 12همچنین،  بر اساس نتایج، حدود 

و برای  درصد 31اند. این نسبت برای مردان لف داشتهجنسی با جنس مخا رابطةتماس و 

مردان  درصد 18پاسخگویان ) درصد 11بوده است. همچنین حدود  درصد 4زنان حدود 

 31افراد مورد بررسی ) درصد 33اند. زنان( تاحدودی تمایل به رابطه داشته درصد 12و 

جنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج  رابطةزنان( تمایل کمی به  درصد 33مردان و  درصد

اند اصالً تمایلی به تماس افراد مورد بررسی گفته درصد 22اند. عالوه براین، حدود داشته

زنان  درصد 33مردان و  درصد 2ه، با جنس مخالف ندارند. در این زمینجنسی  رابطةو 

 اند.  هیچ تمایلی به این نوع ارتباطات نداشته

جنسی با جنس مخالف در میان افراد مورد بررسی  رابطةدنی و تماس ب تجربةبررسی 

 رابطةحداقل یکبار تماس بدنی یا  تجربةجوانان مجرد  درصد 23نشان داد که حدود 

 تجربةجوانان مورد بررسی  درصد 18تر، اند. بطور دقیقداشتهرا جنسی با جنس مخالف 

رابطه و آمیزش جنسی )سطح  تجربة درصد 3جنسی( و  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی 

( درصد 11بیش از دو برابر زنان ) درصد 33این تجربه برای مردان با اند. پیشرفته( داشته

تماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربةمردان  درصد 23گزارش شده است. در این میان، 

رای اند. برابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة درصد 11جنسی( و  رابطة

جنسی( و حدود  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربة درصد 12زنان مورد بررسی، 

 اند.  رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة درصد 3
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جنسی با جنس مخالف طی یک ماه قبل از بررسی  رابطةتماس بدنی و  تجربةبررسی 

افراد مورد بررسی  درصد 1/13زن( یا حدود  31مرد و  131نفر ) 123نشان داد که تعداد 

 درصد 11تر، اند. بطور دقیقاین تجربه را حداقل یکبار در یک ماه قبل از بررسی داشته

 تجربة درصد 1/3جنسی( و  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربةجوانان مورد بررسی 

ی/ دنتماس ب تجربةاند. آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( در یک ماه قبل از بررسی داشته

بیش از دو برابر زنان  درصد 12جنسی در یک ماه قبل از بررسی برای مردان با  رابطةیا 

تماس بدنی)سطح  تجربةمردان  درصد 13( گزارش شده است. در این میان، درصد 8/2)

-رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة درصد 1جنسی( و  رابطةمقدماتی 

جنسی( و  رابطةتماس بدنی )سطح مقدماتی  تجربة درصد 8اند. برای زنان مورد بررسی، 

افرادی که در یک  اند.رابطه و آمیزش جنسی )سطح پیشرفته( داشته تجربة درصد 4/1

 درصد 31جنسی با جنس مخالف بودند،  رابطةماه قبل از بررسی درگیر تماس بدنی/ 

ازدواج کنند. احتمال ازدواج  ،ی که در ارتباط هستنددادند که با فرداحتمال زیادی می

بوده است. از اینرو، چهارپنجم دخترانی  درصد 42و برای دختران  درصد 22برای پسران 

 که درگیر در این روابط بودند به دنبال ازدواج با شریک جنسی خود بودند.

رد مورد جوان مج 1311بطور کلی، بررسی وضعیت رابطه با جنس مخالف در میان 

اند. این نسبت ای با جنس مخالف نداشتهآنها هیچ رابطه درصد 32بررسی نشان داد که 

 افراد مورد درصد 31بوده است. حدود  درصد 33و برای زنان  درصد 38برای مردان 

در میان  اند. این نسبتدوستی با شکل تلفنی یا بیرون رفتن داشته رابطة تجربةبررسی 

بوده است. همچنین، نتایج نشان  درصد 33و برای زنان  درصد 34 ،مردان مورد بررسی

از افراد مورد بررسی رابطه با جنس مخالف در سطح مقدماتی )تماس  درصد 11داد که 

 8و برای زنان  درصد 11اند. این نسبت برای مردان بدنی بدون آمیزش جنسی( داشته

جنسی با جنس  رابطةارای نمونه مورد بررسی د درصد 4بوده است. همچنین،  درصد
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و  درصد 11اند. این نسبت برای مردان ر سطح پیشرفته )آمیزش جنسی( بودهمخالف د

 بوده است.  درصد 2زنان 

( درگیر درصد 2نسبت بسیار اندکی از زنان )حدود  ،بنابراین، در روابط با جنس مخالف

مخالف بسیار مراقب  اند. بنابراین، آنها در دوستی با جنسرابطه و آمیزش جنسی شده

پیشرفته )آمیزش جنسی( نداشته باشند. این خودمراقبتی به دلیل  رابطةهستند که 

فرهنگ افغانستان و الزام و اهمیت بکارت دختران برای ازدواج است. نتایج پیمایش کمی 

شرط معتقدند که داشتن بکارت دختر پیشچهارم جوانان مورد بررسی سه ،نشان داد

و برای  درصد 83ست. این نسبت موافقت با این هنجار فرهنگی برای پسران ازدواج با او

 بوده است.  درصد 33دختران 

سی با جنس مخالف به بر اساس نتایج پژوهش، نگرش، تمایل و رفتار دوستی و جن

پذیرد. جنسیت، تحصیالت، های جمعیتی، خانوادگی و اجتماعی تأثیر میشدت از زمینه

های اجتماعی، نفوذ فاده از ماهواره، اینترنت و شبکهمهاجرتی، است تجربةسطح دینداری، 

های خانواده )سطح سواد و طبقه اجتماعی(، شیوع روابط دوستان و همساالن، ویژگی

گیری نگرش، تمایل ی از عوامل و بسترهای مهم در شکلجنسی در محیط زندگی، همگ

 و رفتار جنسی با جنس مخالف است. 

بر  سی قرار گرفت.جنس نیز مورد بررجنسی با هم رابطة تجربةشیوع و  عالوه بر اینها،

که فرد یا افرادی  اندبیان کردهچهارم افراد مورد بررسی از هر دو جنس اساس نتایج، یک

و  درصد 38داشته است. این نسبت برای مردان  از آشنایان مذکرشان رابطه با همجنس

در  شده است. همچنین، میزان رابطه با همجنس اعالم درصد 13برای زنان مورد بررسی 

از طرف  درصد 12از طرف مردان و  درصد 13) درصد 13میان دوستان و آشنایان دختر 

 3/3کنندگان، خود شرکتگرایی همجنس رابطة تجربةاست. در مورد  زنان( اعالم شده

اند. این میزان در مردان گرایانه داشتهبه طور کلی در هر دو جنس روابط همجنس درصد

گرایی همجنس تجربةبوده است. در اغلب موارد، اولین  درصد 3/1و در زنان  درصد 3/4
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سالگی اتفاق  14سالگی و برای دخترها در سن  13و  11در سنین  برای پسرها بیشتر

 افتاده است.  

اند تهگف درصد 21بازی در محل زندگی افراد نشان داد که بررسی میزان شیوع بچه

اند تاحدودی گفته درصد 14اند کم هست، گفته درصد 33اصالً چنین چیزی وجود ندارد، 

شان زیاد است. شیوع بیشتر بازی در محل زندگیمعتقدند که بچه درصد 11وجود دارد و 

توسط مردان مورد بررسی بیشتر مورد اشاره بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که 

مورد بررسی گفته اند که در ماه گذشته، در محل زندگی خود راجع  افراد درصد 31حدود 

 درصد 12و برای زنان  درصد 31اند. این نسبت برای مردان بازی شنیده یا دیدهبه بچه

ساله مورد بررسی نشان  18-33بازی در میان مردان جوان بچه تجربةبوده است. بررسی 

بازی بچه تجربةاند. میانگین سن افراد در اولین بازی داشتهبچه تجربةآنها  درصد 11که 

 سال بوده است.    13

بازی افراد بچه درصد 21بازی نشان داد که حدود بررسی دیدگاه افراد در خصوه بچه

آنها معتقدند که سیستم عدلی و  درصد 21دانند. را پدیده ای بسیار زشت و ناپسند می

افراد مورد بررسی  درصد 22برخورد کند. همچنین  بازی به شدتقضایی باید با عامالن بچه

بازی موضعی بسیار شفاف و سرسختی بر این باورند که علمای دینی باید نسبت به بچه

 کنند. اعالم بگیرند و آنرا به شدت نفی و حرام 

وهش بودند. بر اساس و محور دیگر مورد بررسی در این پژسالمت و آموزش جنسی د

 رابطةاز طریق ( HIV)پاسخگویان راجع به انتقال ویروس ایدز  درصد 33نتایج، حدود 

 ،پاسخگویان در این زمینه درصد 33جنسی ناسالم شناخت و آگاهی داشتند. در مقابل، 

 دانند. مهمترین منابع کسب اطالع و آگاهی درباره ایدزهیچ اطالعی نداشته و چیزی نمی

(HIV) 12(، اینترنت )درصد 12(، ماهواره )شبکه خارجی( )درصد 23ترتیب، تلویزیون )به 

 باشد. ( میدرصد 2( معلمان و اساتید )درصد 11( دوستان )درصد
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از پاسخگویان آگاهی و اطالع دارند که برای داشتن آمیزش و  درصد 21تنها حدود 

د. نکته قابل توجه اینکه حدود جنسی سالم و ایمن از چه روشی استفاده کنن رابطة

اند اطالع دارند، آگاهی و شناخت درستی داشته و به روش هارم افرادی که گفتهچسه

اند. بررسی تفکیک جنسیتی نشان داد که میزان شناخت و اطالع از کاندوم اشاره کرده

بیشتر از  ،(درصد 21جنسی سالم برای مردان ) رابطةروش مورد استفاده برای داشتن 

جنسی سالم برای  رابطة(. از اینرو، اطالع از داشتن ددرص 11زنان مورد بررسی بوده است )

جوانان مورد بررسی پایین است. حتی نیمی از افرادی که درگیر روابط جنسی خارج از 

های جنسی سالم و بکارگیری روش رابطةاطالعی در خصوه  ،اندحیطه ازدواج بوده

 اند.  پیشگیری نداشته

مختلفی به دنبال فهم گذار جنسی خود و آنچه در این مورد برایشان  هایجوانان از راه

 طور کلی شامل منابع اینترنتی،اند. این موارد به افتد یا اتفاق خواهد افتاد، بودهاتفاق می

اند. بر اساس نتایج، مهمترین آموزشی، دوستان و در برخی موارد والدین بوده هایکتاب

سب به سواالت جنسی جوانان مورد بررسی، صحبت با منبع کسب اطالعات جنسی و پا

( است. برای دختران درصد 31( است. بعد از آن جستجو در اینترنت )درصد 38دوستان )

 باشد. می نیز (درصد 22)وه بر این دو منبع، صحبت با مادر عال

 درصد 38برای پسران و  درصد 33پاسخگویان ) درصد 13نتایج نشان داد که حدود 

. تنها کننداند هرگز در مورد مسائل جنسی با والدین شان صحبت نمیدختران( گفتهبرای 

. در کننداند اغلب اوقات یا همیشه در صورت نیاز با والدین خود صحبت میگفته درصد 2

 ،ها راجع به مسائل جنسی و روابط زناشوییزمان مناسب برای صحبت خانواده خصوه

به شب عروسی  درصد 18به دوره نامزدی و  درصد 32لوغ، به بعد از رسیدن به ب درصد 33

کنند در شب عروسی خانواده میاند فکر نپاسخگویان گفته درصد 38اند. بعالوه، اشاره کرده

 38راجع به مسائل جنسی و روابط زناشویی با آنها صحبت کنند. این نسبت برای پسران 

 درصد 23پسران و  درصد 13) درصد 21بوده است. تنها  درصد 24و برای دختران  درصد
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شان با آنها اند که حتماً در شب عروسی در مورد مسائل جنسی خانوادهدختران( گفته

 صحبت خواهند کرد. 

افراد مورد بررسی مسائل و موضوعات جنسی خود  درصد 34دهد که ها نشان مییافته

و زنان  درصد 33مردان  کنند. این نسبت برایرا گاهاً یا همیشه از اینترنت جستجو می

ج نتای ،بوده است. در خصوه میزان نیاز جوانان به آموزش جنسی قبل از ازدواج درصد 28

این نیاز در حدّ کم،  درصد 33اند اصالً نیازی به آموزش نیست، گفته درصد 11نشان داد 

اند. در نهایت، یک تاحدودی احساس نیاز به آموزش جنسی به جوانان کرده درصد 22

اند آموزش جنسی قبل از ازدواج به جوانان ضرورت ( گفتهدرصد 33سوم پاسخگویان )

 28( بیشتر از پسران )درصد 38زیادی دارد. این نیاز و ضرورت زیاد از سوی دختران )

 بوده است.  تأکید( مورد درصد

 ءنگرش و رفتار جنسی جوانان در چنین خالدهد نشان می پژوهشنتایج بنابراین 

دهند گیرد. افراد روابط خود با جنس مخالف/موافق خود را شکل میای شکل میآموزشی

های اجتماعی و کنند. زمینهبر مبنای گرایشات خود ایجاد می و گاهی روابط دوستی

های اجتماعی، اینترنت و ماهواره بر نوع نگرش و رفتار اقتصادی، پیشینه مهاجرت، شبکه

 ست.  گذار اتأثیرآنها در این زمینه 

شود، استفاده از برانگیز محسوب میشدت حساسیتله جنسی امری بهبا آنکه مسأ

باعث  مسألهمحتواهای جنسی در میان جوانان امری شایع است. در واقع تابو بودن این 

شدن یا از بین رفته آن نگردیده است. جوانان در مورد محتواهای جنسی با هم کمرنگ

یاری پذیری در اختیار بسرسد این محتواها به لحاظ دسترسیکنند و به نمر میگفتگو می

 از آنها قرار دارد. 

جوانان در زمان گذار جنسی و بلوغ خود  دهد کهبطور کلی، نتایج پژوهش نشان می

که در حوزه  این کمبود نه تنها در حوزه رسمی، اند.با کمبود آموزش در این زمینه مواجه

ها و ها نیز وجود دارد. در نتیجه جوانان به دنبال راهآموزش غیررسمی در سطوح خانواده
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های دوره بلوغ خود هستند. یکی از استراتژیهای جایگزینی برای حل مشکالت و پرسش

ها و مشکالتی در میان ها در محتواهای جنسی است که آسیبحلها جستجوی راهاین راه

 وجود آورده است.  جوانان به

 

  های پیشنهادی ها و سیاستبرنامه
ای حل زیر بر های پیشنهادی ها و سیاستبرنامههای پژوهش، با تکیه بر نتایج و یافته

 در مسایل گذار جنسی و سالمت جنسی قابل طرح هستند:جوانان مشکالت 

از مسایل های تحقیق حاکی از این است که عدم آگاهی جوانان و نوجوانان یافته .1

 هایزایی داشته است. توجه به آموزشگذار جنسی و بلوغ، آثار منفی و آسیب

توانند در مکاتب می ،های آموزشیممکن در این زمینه نیاز مبرم است. این دوره

دهی از گذار جنسی و های آگاهیها برگزار شوند. در این مورد برنامهو دانشگاه

تواند از مشکالت بعدی آنان جلوگیری می تحوالت آن برای متعلمان و محصالن

عتنایی اگرفتن و بینماید. همانطور که این تحقیق نشان داده است رویکرد نادیده

خود  هایشود جوانان برای یافتن پاسببه بلوغ کارساز نبوده و چه بسا باعث می

 دهند، مراجعه کنند.آنها می به منابع نادرست که اطالعات غلطی را به

ز ها نیها نه تنها برای نوجوانان و جوانان، بلکه برای والدین و خانوادهآموزشاین  .2

ضروری است. در بسیاری از موارد والدین فاقد اطالعات کافی و کامل در این 

هایی که باید به زمینه هستند. آموزش والدین در رابطه با نوع رفتار و راهنمایی

های آموزشی مجازی )مثال از طریق دورهتوان از طریق فرزندانشان بدهند را می

 گیری و عملی نمود. های آموزشی حضوری پیها و مطبوعات( و یا دورهرسانه

 رفتارهای بخصوه ازدواج از قبل جنسی رفتارهای ،بر اساس نتایج پژوهش .3

یافته  جنسی افزایش محتواهای به دسترسی با جوانان بین در جنسی ناسالم

 نسل در روانی و جسمانی، اجتماعی هایآسیب از وانانج حفاظت برای لذا است.
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 در شده ایجاد تغییرات ها،و خانواده هادانشگاه مسئولین، شودمی پیشنهاد مولد،

 در را خود و پذیرفته را اینترنت و مجازی فضای شامل، جوانان پیرامونی محیط

 آموزشی مداخالت، توانمندی این وجه مهمترین. کنند آماده سازی آنها،توانمند

 تا ،محتوای جنسی( است با مواجهه از مناسب )قبل سنین از جانبههمه و جامع

 .کند حفظ احتمالی هایآسیب از را جوانان

برای  هژبه وی)خیر ازدواج أ، کامالً با تقبل از ازدواج روابط جنسی مسائل مرتبط با .3

اجتماعی و فرهنگی های اقتصادی، کردن زمینههمفرادر ارتباط است.  (مردان

تواند از افزایش مسائل جنسی و می در سنین مناسب تسهیل ازدواج جوانان

 روابط قبل از ازدواج بکاهد.    

سازی جوانان نسبت به مسائل سالمت آموزش سالمت جنسی و باروری و آگاه .1

ها و مسائل سالمت تواند در کاهش آسیبکه می( HIV)جنسی نمیر ایدز 

 شود.  موثر باشد، پیشنهاد میجنسی و باروری 

همچنین بیانگر آن است که میزان اطالعات جوانان در زمینه  ،این تحقیقنتایج  .3

ا عامه بقرار دارد. الزم است وزارت صحت پایینی سالمت جنسی در سطح بسیار

های آموزشی و نیز تمرکز بر اهمیت مقوله سالمت جنسی جوانان، برنامه

 سألهمای در این زمینه تعریف نماید و به این امر پیش از آن که به یک تحقیقاتی

 و مشکل اجتماعی بدل شود، توجه نماید.
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 ی نویسندگان  معرف

 ول صادقیدکتر رس

و معاون پژوهشی  شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشیار جمعیت

و تحقیقاتی ایشان بیشتر در حوزه  مطالعاتی . عالیقاست موسسه مطالعات جمعیتی ایران

 هایگروه و اقوام شناسیجمعیت»، «المللی و جریانات پناهندگیبین هایمهاجرت»

تغییرات ازدواج، »و « و سرمایة انسانی پنجره جمعیتی سنی، ساختار پویایی» ،«مهاجر

ها در قالب کتاب، فصول کتاب، مقاالت علمی است. نتایج این پژوهش« خانواده و باروری

ه المللی ارائه گردیدو گزارشات تحقیقاتی به چاپ رسیده و یا در سمینارهای ملی و بین

، ISIمقاله  8فصل کتاب )به انگلیسی(،  1 کتاب، 3است. آثار و تألیفات علمی ایشان شامل 

مقاله در  31المللی )خارجی(،های بینمقاله در کنفرانس 31پژوهشی،  -مقاله علمی  31

پروژه  21المللی وپروژه بین 11های ملّی )داخل ایران(، مدیر یا همکار اصلیکنفرانس

مللی از المراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین عنوان محقق باهمچنین، ایشان به داخلی است.

(، مرکز مطالعات اجتماعی 2111جمله مرکز تحقیقات آسیا، دانشگاه ملّی سنگاپور )سال 

های عمومی و دپارتمان (، دانشکده سیاست2112و جمعیتی، دانشگاه ملّی استرالیا )سال 

مطالعات استراتژیک افغانستان ( و انستیتوت 2113مهاجرت، دانشگاه ملّی استرالیا )سال 

  ( همکاری داشته است.2113و  2118)

 صدیقه بختیاری

شناسی فرهنگی در دانشگاه تهران است و متمرکز بر پژوهش دانشجوی دکترای جامعه

شناسی جنگ و سیاست است. گرایش وی در مقطع ماستری در رشته های جامعهدر حوزه

نامه دوره ماستری ایشان نشگاه بوده است. پایانگری علوم اجتماعی در همین داپژوهش

در زمینة مهاجرت و تغییر مفهوم مردانگی مردان افغانستانی انجام شده است. همچنین، 

ایشان برای مدتی در حوزه مطالعات شهری در وزارت شهرسازی و مسکن در افغانستان 

 مشغول به کار بوده است.
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quarters of the respondents reported that they are well aware of the 

use of condoms. Generally, the level of awareness of the 

respondents regarding healthy sexual relationship is low. Even 

half of those involved in sexual relationships outside marriage 

have not been informed about healthy sexual relationship and the 

use of preventive methods. 

Sexual education: various channels, including the internet, 

educational books, friends, and in some cases parents are referred 

to as sources of sexual education. Friends (38%) and the Internet 

(31%) are reported as the main sources of sexual education. 

Besides these two sources, female respondents also would talk to 

their mother (22%) in order to acquire sexual education.    

Regarding sexual education, 11% of the respondents said that 

sexual education is not needed at all, while 33% of them said that 

sexual education is needed. Another 22% of the respondents 

considered sexual education as somewhat necessary.  Finally, one 

third of respondents (33%, with 38% for female and 28% for male) 

said that it is essential for young people to have sexual education 

before marriage.  
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tendency to make friendship with the opposite sex, 34% of the 

respondents showed unwillingness or low tendency, while 30 % 

of the respondents reported midlevel and high level tendency (36 

%, with 47% for males and 24% for males) to make friendship 

with the opposite sex.  

The findings indicate that half of the respondents have 

experienced boyfriend/ girlfriend relationships.  In the time of 

survey, 38 % of the respondents (44.5 % for males and 32 % for 

females), reported that they have boyfriends/ girlfriends. Most of 

them believed that this relationship would end up in marriage.  

According to the findings, 22 % of the respondents (24 % for 

males and 19 % for females) have positive attitudes and 19 % of 

them have high level tendency (30 % for males and 7 % for 

females) toward sexual relations outside marriage. 11% of the 

respondents reported that during the month before the survey, they 

had experienced a physical contact with the opposite sex and 3.5% 

of them reported that during the same time they had sexual 

intercourse with the opposite sex. 

The analysis indicate that demographic and social factors, 

including gender, education, religiosity, migration experience, 

media, internet and social networks usage, friends and family 

backgrounds, have heavily influenced the youth, s sexual attitudes 

and behaviors.  

Sexual health: according to the findings, nearly 64 % of the 

respondents knew about the transmission of HIV (HIV) through 

insecure sexual relationships. In contrast, 36% of the respondents 

had no information on the matter. The most important sources of 

information regarding the awareness about HIV/AIDS are 

television (23%), satellite (19%), Internet (12%), friends (10%), 

teachers and professors (9%). However, only 20% of the 

respondents have been aware of healthy and safe methods of 

sexual intercourse. A remarkable finding is that about three 
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4- What are the effects of socio-demographic determinants on 

sexual attitudes and behaviors of the youth? 

Data and Methods: in order to answer the abovementioned 

questions, the research project "The Study of Sexual Attitudes and 

Behaviors of Youth in Afghanistan" has been designed by the 

Afghan Institute of Strategic Studies (AISS) in collaboration with 

University of Tehran. This research is conducted within the 

framework of mixed methods research (qualitative and 

quantitative methods) in two phrases. The population in this study 

consists of Afghan single youth 15-34 years old, both males and 

females, living in 10 big and small cities. The sample size in 

qualitative phase is 52 people and for quantitative phase 1350 

people.  

In summary, this research attempts to examine the meanings and 

concepts of sexual relations among young people, as well as, an 

overview of the sexual attitudes and behaviors of youth in 

Afghanistan and its impacting factors.  

Main findings: the findings of the survey are presented in three 

sections including a) sexual transition and its types, b) sexual 

health, and c) sexual education.  

Sexual transition and its types: One third of the respondents 

reported that they have control of their sexual desires; however, 

there is a gender difference in this case (for males 22 % and for 

females 45%). Almost, 57% of the respondents (70% of males and 

42% of females) said that they have used pornographic contents.  

Regarding the attitude toward friendship with the opposite sex, the 

findings indicate that 46 % of the respondents have positive 

attitudes, while 21 % of the respondents have negative attitudes. 

Another 33 % of respondents are in intermediate situation.  

Marriage was declared to be the main reason of making friendship 

with the opposite sex. Regarding 
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Transition to Adulthood: 

The Study of Sexual Attitudes and Behaviors of 

Youth in Afghanistan 

 

Background: Transition to adulthood is usually defined as taking 

responsibilities of adulthood, but the types and process of 

transition to adulthood are different between societies. In the path 

of transition to adulthood, youth face many opportunities and 

challenges. Such paradoxical situation of opportunity and threat, 

necessitates a thorough scientific understanding of issues and 

needs of youth in various areas, including sexual and marriage 

issues.  

Transition to adulthood involves enormous changes of identity 

and social roles in different aspects of youth life such as education, 

employment, sexual behaviors, marriage and family formation. 

This research is focused on sexual dimension of transition to 

adulthood. Sexual system is subject to change as a result of 

structural and cultural changes. In the case of Afghanistan, 

regarding social and political changes, media development, and 

transnational relations over the post-Taliban period, it seems that 

sexual attitudes and behaviors of Afghan youth have changed. In 

this context, the question arises as to what image can be drawn 

from the attitudes and patterns of sexual behaviors of youth in 

Afghanistan? In detail, the main questions of this research are as 

following: 

1- What are the important components of sexual transition to 

adulthood? 

2- Which problems do youth face in the process of sexual 

transition? 

3- What are sexual attitudes and behaviors of Afghan youth? 
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