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  پيشگفتار
 در برخي از كمدست ازدواج در بين دختران و پسران پيش ازمدت زماني است كه موضوع رابطه     

خانواده ها در اين زمينه دچار مشكل شده اند و ظاهراً اين رفتار در . محافل علمي مطرح شده است
روابط دختر و پسر در كشور ما پديده جديدي است كه هم در سطح . جامعه در حال افزايش است

 بيانگرنتايج چندين پژوهش در اين زمينه . سترش استرفتاري و هم در سطح نگرش رو به گ
 & Jokar, 2004 & Movahed(و گسترش آن است ) گوناگوندر سطوح ( گيري اين نوع روابطشكل

SHvazy Abbasi, 2006  .(  
 پوشيده از ابهام و ،ين حالبا ا همواره موضوعي مهم و 1 ازدواجپيشروابط پسران و دختران     

از طرفي فشارها و تنش هاي غريزي باعث مي شود كه . ديد و اضطراب بوده استهمراه با شك و تر
نوجوانان خود به خود به سمت جنس مخالف گرايش پيدا كنند و از طرف ديگر مالحظات 

هاي متضاد و اين حالت. اجتماعي، فرهنگي و اخالقي به عنوان موانعي سر راه آنان عمل كرده اند
راي نوجوانان و جوانان و همچنين اولياء و  مسئوالن آموزش و پرورش متناقض در جامعه همواره ب

مسئله ساز و بغرنج بوده و وضعيت نا معلوم و سردرگمي را از لحاظ نحوه كنار آمدن با اين مشكل 
   ).Kosari, 2004 (ايجاد كرده است

ه اين دوران امروزه با شروع دوران بلوغ، نوجوانان دوران پر تالطمي را پشت سر مي گذارند ك
هر تصميم حساب شده در رابطه با .  ويژه برخوردار استينان و خانواده هايشان از اهميتآبراي 

نا  نان را به سرچشمه خير و نيك خواهي هدايت خواهد كرد و هر تصميم نا به جا وآجنس مخالف 
 كه اين به همين دليل است شكست به دنبال نخواهد داشت، بدفرجامي و سرانجامي جز معقول،

   دوران را دوران طاليي عمر هر انساني تشبيه مي كنند كه درآن آينده نوجوانان با توجه به
  ).Huoraei,2009 ( كه اتخاذ خواهد كرد رقم مي خوردهاييتصميم

در اين فرض كه روابط دختر و پسر شيوع يابد، اجراي حدود شرعي و محدوديت هاي قانوني با 
شد و جريان را به منظور تسامح در اجراي قوانين و قانون گذاران را واكنش منفي مواجه خواهد 

تعديل قانون سقط جنين در ساليان اخير و متوقف . براي اصالح قانون تحت فشار قرار مي دهد
 سال، گرچه با 18شدن اجراي برخي از مجازات ها از جمله مجازات اعدام در نوجوانان كمتر از 

ام شده است، اما مي تواند تا حدودي نيز ناشي از فشار تقاضا از ناحيه داليل عنوان شده ديگري انج
  ).SHarafi, 2010 (مورد بحث باشد

                                                 
1 -premarital Relationship  
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در دوستي هاي دختر و پسر در جامعه ما، بي ارادگي دختر به نحو چشم گيري نقش اساسي را    
به دنبال دارد،  اينكه مي دانند برقراري چنين روابطي آسيب هايي را با وجوددختران . بازي مي كند

  ).Ahmadi, 1992 (اما در شرايطي قرار مي گيرند كه خود را ناتوان از دادن جواب منفي مي يابند
در چند دهه اخير ، روابط ميان دختران و پسران جوان و نوجوان، همواره به صورت يك مسئله 

با اين مسئله اولياي خانه و مدرسه، پيوسته به شكل حادي . و معضل اجتماعي مطرح بوده است
روبرو بوده اند كه چگونه مي توان دختر و پسر را تا رسيدن به زمان مناسب براي ازدواج، از هم دور 

 همواره مطرح بوده است كه چه پرسشنگه داشت؟ براي آنان و به خصوص اولياي دختران، اين 
غير هم جنس، رابطه برقرار كنند تا نوجوانان و جوانان خانواده به شكل نامشروع و نا متعارف با افراد 

چگونه و با چه زباني آنان را به راه راست  دوستي و عشق آنان را چگونه چاره ساز باشند؟. نسازند
چگونه فرزندانشان را كنترل كنند تا از طريق نامه، تلفن و يا از طريق ديگر، با افراد  هدايت كنند؟

  ).Ahmadi, 1994(غير هم جنس، رابطه برقرار نسازند
ر مورد انگيزه دختران و پسران از ايجاد روابط مي توان گفت كه دختر و پسر صرف نظر از د

اما دختران از حيث . شكل واختالفات بدني، از لحاظ قواي شعور و عقالني با هم فرقي نمي كنند
به همين . تري هستندقواي عاطفي و خلقي، بسيار حساس تر و داراي جنبه هيجان پذيري بيش

ي زود دلباخته مي شوند و اگر آمادگي كافي در برخورد و معاشرت با افراد هرزه و الابالي دليل خيل
اغلب دختراني كه . را نداشته باشند، به سادگي فريب زبان بازي آنها را خورده و گمراه مي شوند

فريب خورده و سقوط مي كنند به خاطر ميل جنسي تسليم جنس مخالف نمي شوند بلكه در اثر 
. اوري و حس محبت، دوستي و فداكاري است كه به جنس مخالف تمايل و كشش مي يابندزود ب

   دختراني كه در محيطي پرورشويژهب. در حقيقت مي خواهند احساس خود را تسكين دهند
 اما پسران وقتي به دختري ابراز عالقه و ،اند كه محبت و توجه كافي به آنها مبذول نشده استيافته

ر وهله اول به خاطر ارضاي غريزه جنسي و تسكين احساس شهوانيشان است عشق مي كنند د
)Javadani, 2007.(  

هويت جنسي را مي توان به برداشت شخص از . هويت جنسي بخشي از هويت فردي است  
فقدان چنين برداشتي . جنسيت خود در نسبت با نقش ها و انتظارات مبتني بر جنسيت تعريف كرد

هاي نظام آموزش و تربيت ما در سال. هويت جنسي را دچار اختالل خواهد كردو يا اغتشاش در آن 
اخير به پيروي از الگوي غربي، از تربيت دختران و پسران براي پذيرش نقش هاي متفاوت غافل 

بخشي از اين غفلت، معلول غفلت از اهميت و تأثير نقش هويت جنسي افراد در بسياري از . است
و بخش ديگر از آن در تبليغات انديشه هاي فمينيستي كه جنسيت را ساخت هاي زندگي است 

  ). National Youth Organization, 2010(امري اجتماعي مي دانند، ريشه دارد 
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در اين پژوهش ارتباط يا رابطه با جنس مخالف ارتباطي ناميده شده است كه غير از ازدواج، 
 همكالسي، همكاري و يا آشنايي معمولي در فاميل عقد و نامزدي رسمي و نيز ارتباطي خارج از حد

. پذيرداست بلكه اين رابطه، رابطه است عاطفي و صميمانه كه اغلب دور از چشم خانواده صورت مي
 رابطه ،چنينهم. اين رابطه را چه در زمان مجرد بودن و چه پس از ازدواج مي توان در نظر گرفت

 Tehrani &2006( ارتباط جنسي را شامل مي شود با جنس مخالف از ارتباط غير حضوري تا

Tehrani,.(  
در ارتباط با رابطه سالم و نا سالم مي توان گفت؛ رابطه ي نزديك و صميمانه رابطه اي است كه 

روابط ناسالم اغلب براي انسان توليد . از نظر روانشناسي، نيازهاي رواني انسان را ارضاء مي كند
روابط سالم، روابطي هستند كه هر انساني با تمام وجود، . ر گونه مي نمايدنيازهاي رواني زائد و بيما

در حاليكه تدوام روابط ناسالم، آنقدر اضطراب و نگراني را افزايش مي دهد كه .آن را طلب مي كند
تفاوت اين دو نوع رفتار را با توجه به ظواهر آن به . سرانجام، به اختالل رواني منجر مي گردد

رابطه ي مطلوب با ديگري در مقام جزئيات آن، از حالت نگاه گرفته . وان مشاهده كردوضوح، مي ت
فرد را به خود جلب مي كند و به او عزت، حرمت و . تا ساير اعمال همگي مطلوب و دلپسند است

روابط ناسالم به عكس، فرد را زده، دل مرده، بي حرمت، خالي، منزوي و بيمار . امنيت مي بخشد
 & Yahyaei( وابط ناسالم هم، به وضوح قابل مشاهده بوده، به انزجار مي انجامدر. مي كند

Refahi,1995.(  
معاشرت و دوستي آزادانه دختر و پسر مي تواند مشكالت و گرفتاري هاي چندي را براي آنان     

تر يشدر اين رهگذر دختران به مراتب ب. ايجاد كند و آنان را از مسير عادي زندگي شان دور سازد
از پسران آسيب هاي رواني و اجتماعي و گاه جسمي و بهداشتي مي بينند كه بر زندگي شخصي، 
خانوادگي و سالمت جسمي آنان اثرات منفي بر جاي مي گذارد و گاه موجب از هم پاشيدگي 

  ).Gulzari, 2004(زندگي آنان مي شود 
 بعضي از ،چنينهم. ت رسيد حدود نود هزار طالق در كشور به ثب2006 مثال در سال رايب

ازدواج هايي كه به ظاهر با هم زندگي مي كنند و خبري و صحبتي هم از طالق ميانشان نيست، 
بعضي از آنها دچار نوعي طالق عاطفي و ارتباطي . زندگي چندان سالم، موفق و باروري را ندارند

در ارتباط . م زندگي مي كنندنسبت به هم شده اند و فقط به ظاهر و با توجه به مصلحت هايي با ه
با جنس مخالف نيز الزم است اين نكته را نوجوان دختر و پسر در نظر بگيرند كه با وجود اطالعات 

ها در اين زمينه به دست آورده اند، اما همچنان الزم است كه شناخت خود و شناخت هايي كه آن
  ).kaveh, 2009(ا نكنند را در اين زمينه بيشتر نموده و به دانسته هاي موجود اكتف



121 1391 بهار، اولي ، شمارهسومشناسي زنان، سال  پژوهشي جامعه–ي علمي فصلنامه

 زماني كه از ارتباط سخن به ميان مي آيد، هر نوع تعامل و ،ذكر اين مطالب ضروري است
برخوردي مد نظر است و زماني كه سخن از منع روابط به ميان مي آيد، منع رابطه سالم دانشجو با 

است كه برقرار مي شود، سخن از ارتباط هايي . ها نيستهمكالسي، خريدار از فروشنده و نظير اين
  ).Noorollah zadah, 2010(بدون آنكه شرع، وجدان و عقل ما به عنوان ناظر بر روابط ما قرار گيرند

به نظر مي رسد مسئله روابط دختر و پسر و گسترش روز افزون آن، به يك مسئله و تنگناي 
يب ها و پيامدهاي ناگوار اين پديده با توجه به آس. فردي، خانوادگي و اجتماعي تبديل شده است

آن، نياز به شناخت و بررسي عوامل ايجاد كننده، نگهدارنده و كنترل كننده ي آن دارد تا بتوان 
  ).Mousavi, 2007(راهكارهايي جهت برخورد مناسب با آن به فرد، خانواده و جامعه ارائه داد 

  
  پيشينه پژوهش 

ي انگيزه دختران جوان براي داشتن در پژوهشي با عنوان بررس) Mousavi, 2007(موسوي
در .  دختران درگير در اين روابط از آن رضايت كامل دارندتربيش از ازدواج نشان داد كه پيشرابطه 
 در  زياد،احتمال به بنابراين. تر آن در بين همساالن خود مي پردازند به تبليغ هر چه بيش،نتيجه
  .ن نوجوانان و جوانان خواهيم بودهاي آتي شاهد گسترش روز افزون آن در بيسال
در پژوهشي با عنوان بررسي عوامل اجتماعي و ) Shvazy Abbasi, 2006(عباسي شوزه اي     

 از ازدواج نشان داد كه پيشفرهنگي با نگرش دانشجويان نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر 
 از ازدواج پيشدختر و پسر از دانشجويان داراي نگرش منفي به معاشرت و دوستي % 6/23تنها 

 6/25 درصد داراي نگرش ميانه و 8/50اين در حالي است كه حدود نيمي از دانشجويان . بوده اند
تفكيك نتايج بر حسب جنسيت، . درصد از آنها نگرش مثبتي به اين گونه معاشرت ها داشته اند

در زمينه . نشجو مي باشدحاكي از نگرش بسيار منفي تر دختران دانشجو به نسبت نگرش پسران دا
ها به اصول اعتقادي دين بوده است و  ديني، نتايج نشان دهنده ميزان باالي اعتماد آنباورهاي

 از ازدواج پيشها و هنجارهاي ديني مربوط به معاشرت رابطه دختر و پسر دانشجويان به ارزش
  .پايبند نبوده اند

 از ازدواج بر تعارضات پيشبررسي تأثير روابط در پژوهشي با عنوان ) Mousavi, 2005(موسوي    
 ازدواج رابطه داشته اند، نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند، پيش اززناشويي در دانشجويان كه 

 اما كاهش همكاري زوجين در ،نشان داد كه بين اين دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد
ادي كه رابطه نداشته اند كمتر بوده و بين اين دو دانشجوياني كه رابطه داشته اند، نسبت به افر

  .گروه نيز تفاوت معناداري وجود دارد
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در پژوهشي با عنوان بررسي علل رابطه با جنس مخالف در دانش آموزان ) Kosari, 2004(كوثري    
له ئ آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راه حل هاي مس18دختر دوره راهنمايي تحصيلي منطقه 

تري ن داد كه دانش آموزان دختري كه با جنس مخالف خود رابطه دارند، از توجه و محبت كمنشا
سخت گيري و تعصبات در خانواده هايي كه فرزند دانش آموز آنها با جنس . در خانواده برخوردارند

 .تر استمخالف خود رابطه دارد، بيش
با عنوان پيشرفت تحصيلي در پژوهشي ) Giordano & etal, 2007(و همكاران  گوردنيو

نوجوانان و ارتباط هاي عاشقانه به اين نتيجه رسيدند كه والدين و دوستان نزديك نوجوان مالك 
 اما پژوهش هاي كمتري وجود دارد كه نشان دهنده ،خوبي براي پيشرفت تحصيلي آنها مي باشند

در مطالعه در  .ني باشدپيوند درگيري ارتباط هاي عاشقانه با پيشرفت تحصيلي در دوران نوجوا
 ساله به اين نتيجه رسيدند كه نمره هاي نوجوانان وابسته به 19 تا 10 نفر نوجوان 572مصاحبه با 

  .ها مي باشدآن) جنسي(هاي عاطفي شريك
     در پژوهشي با عنوان فعاليت جنسي نوجوانان،)Rector & etal,2003 (ركتور و همكاران

سردگي و خودكشي دارد، به اين نتيجه رسيده اند كه پسران و ترين احتمال را براي افبيش
دختراني كه درگير فعاليت هاي جنسي هستند، احساس شادي ندارند و از احساس افسردگي رنج 

  .نوجوانان داراي فعاليت هاي جنسي بيشتر، به سوي خودكشي كشيده مي شوند. مي برند
) Coger & Peterson, 1984( ؛ كاجر و پيترسون ) Zelnik & Kantner, 1980(زلينك و كانتنر     

 ازدواج پيش ازدر پژوهش هايي با عنوان بررسي فعاليت هاي جنسي و آبستني در نوجوانان در 
ساله در بين شهرهاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه با ايجاد اين گونه فعاليت ها  )10- 19(

 .يژه دختران تاثير زيادي بر جاي مي گذاردپيامدهاي منفي بر سالمت جسمي و رواني نوجوانان بو
 ازدواج آنان و پيش ازيكي از عوامل تأثر گذار منفي در زندگي دختران جوان، به هم خوردن رابطه 
  .ايجاد نگرش منفي نسبت به جنس مخالف، حس انتقام، افسردگي دختران بود

دكان در جلوگيري از رفتارهاي در پژوهشي با عنوان عوامل محافظت از كو) Ratter, 1999(راتر     
خطرساز نشان داد كه رابطه صميمي بين والدين و فرزند آگاهي نوجوان را افزايش و رفتار جنسي 

  .خطرساز را در بين آنها كاهش مي دهد
در پژوهشي با عنوان تأثير ارتباط والدين با نوجوانان در ) Silva & Ross, 2002 (سيلوا و راس   

 از ازدواج به اين نتيجه رسيد كه ايجاد رابطه خوب بين مادر و دختر پيشسي ارتباط با آميزش جن
  .همچون سپري در مقابل آغاز زودرس اين نوع روابط در دختران نوجوان عمل مي كند

در پژوهشي با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر سوء ) Perkins & etal, 2002(پركينز و همكاران  
 سال انجام شد 12- 14 نوجوان 1600 در مورد از ازدواج كه يشپاستفاده از دختران نوجوان در 
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% 73دريافتند كه حمايت خانواده از نوجوانان با كاهش رفتارهاي جنسي خطرساز به ميزان 
گونه همبستگي بين فعاليت هاي خارج از مدرسه و بر خالف انتظار آنان هيچ. همبستگي دارد

  . رفتارهاي جنسي خطرساز مشاهده نشد
در ) Learrner &Benson, 2003(، لرنر و بنسون ) Hawley & Dahaan, 1996 (ي و دهان هاول  

پژوهشي با عنوان فرآيند خانواده در آشكارسازي قابليت هاي نوجوانان نشان دادند كه خانواده هايي 
  كه بر آگاهي دادن به نوجوانان در هر زمينه تأكيد مي كنند و دليل هر كاري را براي او توضيح

دهند يك عامل حفاظتي براي نوجوان بوده و او را در برابر خطرات اجتماعي در طول عمر مي
  .واكسينه مي كند

در پژوهشي با عنوان فرآيند رشد ) Loutar & etal(؛ لوتار و همكاران) Masten, 2001 (مستين 
  . مؤثر استنوجوانان نشان دادند كه قوي بودن زمينه مذهبي نوجوانان در كاهش انحرفات جنسي

در هر حال فرد هر قدر هم كه رشد يافته، بالنده و شكوفا باشد، هم چنان به حضور سازنده 
بنابراين . فردي از جنس مخالف در زندگي اش نيازمند است تا به رشد و تعالي مورد نياز دست يابد
 با جنس قسمت عمده اي از رشد، پيشرفت و شكوفايي هرفردي وابسته به ارتباط و زندگي سالم

  .مخالف خواهد بود
تر به جنبه هاي پيامدي روابط پرداخته و  انجام پذيرفته بيشهايپژوهشبايد عنوان نمود كه 

اين پژوهش با بررسي عوامل موثر بر شكل گيري روابط . كمتر عوامل پيدايش را مد نظر گرفته اند
  . ن اين خالءباشددوستي بين دختر و پسر اميد است بتواند نقطه آغازي براي پر كرد

 
   پژوهش هايپرسش

  آيا عوامل فردي در شكل گيري رابطه بين دختر و پسر تاثير گذار است؟) 1
  آيا عوامل خانوادگي در شكل گيري رابطه بين دختر و پسر تاثير گذار است؟) 2
  آيا عوامل اجتماعي در شكل گيري رابطه بين دختر و پسر تاثير گذار است؟) 3
وامل فردي، خانوادگي و اجتماعي بر شكل گيري رابطه بين دختران و پسران كداميك از ع) 4

  موثرتر است؟
در شكل گيري ) جنسيت، وضعيت اشتغال، وضعيت تاهل(آيا خصوصيات جمعيت شناختي ) 5

  رابطه دوستي بين دختر و پسر تاثير گذار است؟
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  روش پژوهش 
را كل دانشجويان دانشكده  معه آماري جا.مي باشد) توصيفي (اين پژوهش از نوع زمينه يابي

تشكيل مي دهد كه با )  نفر2960(شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت علوم تربيتي و روان
روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و با توجه به تناسب جمعيت و بر اساس جدول مورگان 

  .اب گرديدبه عنوان حجم نمونه انتخ)  دختر 149 پسر و 70(  نفر219
  

  ابزار پژوهش  
در ابتدا با توجه به اينكه پرسشنامه اي براي ارزيابي عوامل موثر بر شكل گيري رابطه دوستي 

 مطالعه ادبيات و راهابتدا از . بين دختران و پسران وجود نداشت به ساخت پرسشنامه اقدام گرديد
ر شكل گيري رابطه دوستي بين پيشينه پژوهش هاي انجام شده داخلي و خارجي، عوامل موثر ب

دختران و پسران فهرست شد و بر اساس تلفيق عوامل فهرست شده پرسشنامه جامعي تدوين 
 بود كه عوامل موثر را در سه عامل فردي، اجتماعي و خانوادگي پرسش 54گرديد كه مشتمل بر 

شناسي و مشاوره پرسشنامه تهيه شده ابتدا به تعدادي از متخصصين در زمينه روان. مي سنجيد
 نفر از 86داده شد و بدين وسيله روايي محتوايي آن مورد تائيد قرار گرفت و سپس بر روي 

سنجي هاي روانشناسي اجرا شد و با استفاده از روشدانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روان
با توجه به  .روايي و اعتبار آن محاسبه گرديد) PC(كالسيك و تحليل عاملي با روش مولفه اصلي 

% 92(چند ارزشي بودن پاسخ ها در پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاي كرانباخ، اعتبار كل آزمون
 =α(و اعتبار سه عامل فردي )74 = %α(اجتماعي )80 =%α (و خانوادگي)72 = %α( محاسبه 

  . گرديد
ل با سوال ديگر،  هر سوا،چنينبا استفاده از محاسبه همبستگي هر سوال با كل آزمون و هم

      از كل آزمون درپرسش24حذف گرديد در مجموع % 50سواالت داراي همبستگي كمتر از 
 با پرسش همبستگي هر دوباره باقي ماند، پرسش 30 حذف گرديد و در پايان گوناگونهاي مولفه

ن گرديد چنين كل پرسشنامه محاسبه و با استفاده از روش تحليل عاملي، تعييسواالت ديگر و هم
واريانس كل مي باشد و در واقع همان چيزي را مي سنجد % 98/46كه پرسشنامه قادر به تبيين 

كه نتيجه تحليل عوامل براي ساخت پرسشنامه در . ستسشنامه بدان منظور تهيه گرديده اكه پر
 .  نمايش داده شده است1جدول 
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پيش  خالصه تحليل عاملي پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر شكل گيري رابطه دوستي - 1جدول 
   ازدواج بين دختران و پسراناز

  پرسش  عوامل
 فردي  خانوادگي  اجتماعي

1 567/0  - - 
2 515/0  - - 
3 611/0 - - 
4 610/0  - - 
5 521/0 - - 
6 737/0  - - 
7 - 605/0 - 
8 - 556/0  - 
9 - 522/0  - 
10 - 671/0  - 
11 - 627/0  - 
12 - 519/0  - 
13 - 668/0 - 
14 - 508/0  - 
15 - 615/0 - 
16 - 593/0 - 
17 - 636/0 - 
18 - 662/0 - 
19 - 570/0  - 
20 -  515/0 
21 - - 685/0 
22 - - 585/0 
23 - - 607/0 
24 - - 520/0 
25 - - 500/0 
26 - - 700/0 
27 - - 756/0 
28 - - 580/0 
29 - - 595/0 
30 - - 709/0 
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  يافته هاي پژوهش
براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي از نرم     

  . استفاده شد spssافزار 
آيا عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي در شكل گيري رابطه : دوم و سوم پژوهش  اول،پرسش    

   ازدواج بين دختر و پسر تاثير گذار است؟پيش ازدوستي 
 پاسخگويان در سه عامل فردي، خانوادگي و اجتماعي محاسبه ه هايدر ابتدا ميانگين نمر

  .  نشان داده شده است2گرديد كه در جدول 
  

   ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پيوسته به تفكيك  جنسيت- 2جدول
 كل زن مرد 
ف انحرا ميانگين متغير

 استاندارد
انحراف  ميانگين

 استاندارد
انحراف  ميانگين

 استاندارد
عوامل 
 اجتماعي

25/2 56/0 32/2 54/0 30/2 55/0 

عوامل 
 خانوادگي

63/2 6/0 70/2 56/0 67/2 57/0 

عوامل 
 فردي

76/2 51/0 78/2 52/0 77/2 51/0 

انحراف معيار عوامل فردي، عوامل  نشان مي دهد با توجه به ميانگين و باالگونه كه جدول همان     
خانوادگي، عوامل اجتماعي دانشجويان شركت كننده در اين پژوهش هر يك از عوامل فردي، با 

و عوامل % 57 وانحراف معيار67/2و عوامل خانوادگي، با ميانگين% 51 وانحراف معيار77/2ميانگين
طه دوستي بين دختر و پسر موثر در شكل گيري راب% 55 وانحراف معيار30/2اجتماعي، با ميانگين

 ميانگينترين انحراف از  مي دانيم كه كم، جدول بنگريم اينتر به دقيقگونهاگر به . مي باشند
 جامعه مربوط به ميانگينترين انحراف از جامعه مربوط به مردان در متغيير عوامل فردي و بيش

  . مردان در متغيير عوامل خانوادگي است
كداميك از عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي بر شكل گيري رابطه بين : ژوهش چهارم پ    پرسش

  دختران و پسران موثرتر است؟
 در سه عامل فردي ، خانوادگي و اجتماعي محاسبه شده است ه هابا توجه به اينكه ميانگين نمر

نتايج در .  چهارم پژوهش پاسخ داده شدپرسشبا استفاده از روش آماري اندازه گيري مكرر به 
 . ارائه شده است3جدول 
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   آزمون اندازه گيري مكرر بين عوامل سه گانه- 3جدول 
مجموع  منابع واريانس

 مجذورات
ميانگين  درجه آزادي 

 مربعات 
F   سطح معنا

 αداري
 33/14 2 74/27 عوامل سه گانه

 /.160 87/421 53/67 خطا
56/89 0001./ 

 عوامل هايه حداقل بين دو ميانگين از نمر،آيد بر ميباال از نتايج موجود در جدول گونه كههمان
بمنظور بررسي .  ازدواج تفاوت معني داري وجود داردپيش ازموثر بر شكل گيري رابطه دوستي 

اين مطلب كه تفاوت بين كدام ميانگين هاي عوامل موثر، معني دار  است، از آزمون تعقيبي 
  .ه شده استي ارا4نتايج در جدول . اده شدبنفروني استف

  
   آزمون تعقيبي بنفروني بررسي تفاوت ميانگين در بين سه عامل-4جدول 

 عوامل فردي عوامل خانوادگي عوامل اجتماعي )مولفه ها( عوامل 
   0 عوامل اجتماعي
  0 -/378* عوامل خانوادگي
 0 -./99* -/477* عوامل فردي

05/0=  α  
 حاكي از آن است كه بين ميانگين عوامل اجتماعي با عوامل باال در جدول نتايج موجود

خانوادگي و فردي تفاوت معناداري وجود دارد و با توجه به ميانگين سه عامل، ميانگين عوامل 
اجتماعي از ميانگين عوامل فردي و خانوادگي كمتر است و بين ميانگين عوامل خانوادگي با عوامل 

اري وجود دارد و با توجه به ميانگين سه عامل، ميانگين عوامل خانوادگي از فردي تفاوت معناد
پس مي توان نتيجه گرفت كه عوامل فردي با باال ترين ميانگين . ميانگين عوامل فردي كمتر است

ترين تاثير گذاري و عوامل اجتماعي با كمترين ميانگين كمترين تاثيرگذاري را در بين عوامل بيش
  .دارد

جنسيت، وضعيت اشتغال، وضعيت (آيا خصوصيات جمعيت شناختي : پنجم پژوهش پرسش
   ازدواج بين دختر و پسر تاثير گذار است؟ پيش ازدر شكل گيري رابطه دوستي ) تاهل

 ازدواج پيش ازبراي سنجش نقش خصوصيات جمعيت شناختي بر شكل گيري رابطه دوستي 
 5 ، بررسي انجام شد و نتايج در جدول  tي آزمونبين دختران و پسران، با استفاده از روش آمار

  . نمايش داده شده است
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   بررسي تفاوت ميانگين ها در مورد نگرش دانشجويان از نظر خصوصيات جمعيت شناختي-5جدول

  /.05معني داري تفاوت ها در سطح * 
ها در مورد نگرش دانشجويان از نظر جنسيت و  در بررسي تفاوت ميانگين باالبا توجه به جدول   

/.) 05(تر از سطح قابل قبول وضعيت اشتغال و مشاهده سطوح معنا داري كه در تمامي موارد بيش

عوامل جمعيت  متغير
 شناختي

  فراواني
 

  ميانگين
 

انحراف 
 استاندارد

T  درجه
 آزادي

سطح 
  معناداري

   94/3 78/15 70 مرد
  83/3  25/16  149 زن  يتجنس

837/- 217 403./ 

غير 
 شاغل

195 94/15 81/3   
وضعيت 
  08/4  37/17  24 شاغل  اشتغال

71/1- 217 088/0 

 82/3 06/16 154 مجرد

  
  

عوامل 
  اجتماعي

  
وضعيت 
  تاهل

  98/3  20/16  65 متاهل
236/- 217 814./ 

   75/7 21/34 70 مرد
  37/7  11/35  149 زن  جنسيت

828/- 217 408./ 

غير 
 شاغل

195 77/34 53/7   
وضعيت 
  24/7  20/35  24 شاغل  اشتغال

264/- 217 792/0 

 66/7 90/34 154 مجرد

  
  

عوامل 
  خانوادگي

  
وضعيت 
  تاهل

  11/7  64/34  65 متاهل
231./ 217 818./ 

   68/5 38/30 70 مرد
  72/5  63/30  149 زن  جنسيت

296/- 217 768./ 

غير 
 شاغل

195 80/30 56/5   
وضعيت 
  54/6  54/28  24 شاغل  اشتغال

84/1 217 067/0 

 40/5 20/31 154 مجرد

  
  

عوامل 
  فردي

  
وضعيت 
  تاهل

  11/6  29  65 متاهل
65/2 217 009./ 
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 در سه سطح متغير، عامل فردي، خانوادگي و اجتماعي هم tتوان نتيجه گرفت كه مقدار است مي
 ميانگين نمرات زنان و مردان و ،لذا.  نشده استاز نظر جنسيت و هم از نظر وضعيت اشتغال معنادار

. دانشجويان شاغل و غيرشاغل در عوامل اجتماعي، خانوادگي و فردي تفاوت معناداري نداشته است
پس بطور كلي مي توان گفت كه در شكل گيري رابطه دوستي بين دختر و پسر تفاوت چنداني در 

 با توجه به  ،چنينو هم. غيرشاغل وجود نداردنگرش دانشجويان مرد و زن و دانشجويان شاغل و 
 در بررسي مقايسه بين نگرش دانشجويان از نظر وضعيت تاهل و مشاهده سطوح معنا باالجدول 

در متغير اجتماعي و خانوادگي تفاوت معناداري نداشته  t داري مي توان نتيجه گرفت كه مقدار
     پس. معنادار شده است) 009/0(معنادار در متغير فردي با توجه به سطح t ولي مقدار ،است
توان بيان داشت كه بين افراد متاهل و مجرد از لحاظ متغير اجتماعي و خانوادگي نظر متفاوتي مي

 ولي در متغير فردي نظر آنها متفاوت بوده است و با توجه به باالتر بودن ميانگين ،مشاهده نشد
  .تر دانسته اند كه افراد مجرد  عوامل فردي را مهم در افراد مجرد مي توان نتيجه گرفته هانمر
  

  بحث و نتيجه گيري
  آيا عوامل فردي در شكل گيري رابطه بين دختر و پسر تاثير گذار است؟    

با توجه به ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دانشجويان در عوامل فردي مي توان نتيجه 
  . ازدواج بين دختران و پسران تاثير بسزايي داردزپيش اگرفت كه عوامل فردي در روابط دوستي 

كه مطرح مي كند اكثر دختران براي سرگرمي و ) Mousavi, 2007(اين نتيجه با يافته هاي موسوي
  .كنجكاوي وارد اين رابطه مي شوند، همخواني دارد

  آيا عوامل خانوادگي در شكل گيري رابطه بين دختر و پسر تاثير گذار است؟    
ه به ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دانشجويان در عوامل خانوادگي مي توان نتيجه با توج

 ازدواج بين دختران و پسران تاثير بسزايي پيش ازگرفت كه عوامل خانوادگي در روابط دوستي 
  .دارد

كه مطرح مي كند علل رابطه با جنس مخالف ) Kosari, 2004(كوثرياين نتيجه با يافته هاي 
نش آموزان دوره راهنمايي اين است كه آنها از توجه و محبت كمتري در خانواده برخوردارند و در دا

دختراني كه وارد رابطه با جنس مخالف مي شوند از روابط صميمي و عاطفي كمتري با مادر 
    كه مطرح) Silva & Ross, 2002 (و سيلوا و راس ) Ratter, 1999(برخوردارند و با نتايج راتر 

كنند رابطه صميمي فرد با والدين باعث كاهش رفتارهاي جنسي خطر ساز مي شود و پركينز و مي
كه مطرح مي كنند حمايت خانواده از نوجوانان با كاهش )Perkins & etal, 2002(همكاران

  .همبستگي دارد، همسو است% 73رفتارهاي جنسي خطرساز به ميزان 



130 …بررسي عوامل موثر بر شكل گيري رابطه دوستي پيش از ازدواج بين

  بين دختر و پسر تاثير گذار است؟آيا عوامل اجتماعي  در شكل گيري رابطه 
 دانشجويان در عوامل اجتماعي مي توان ه هايبا توجه به ميانگين و انحراف استاندارد نمر

 ازدواج بين دختران و پسران تاثير پيش ازنتيجه گرفت كه عوامل اجتماعي در روابط دوستي 
  .بسزايي دارد

 Learrner(، لرنر و بنسون )Hawley & Dahaan, 1996 (اين نتيجه با يافته هاي هاولي و دهان 

&Benson, 2003 ( كه مطرح مي كنند خانواده هايي كه بر آگاهي دادن به نوجوانان در هر زمينه
تأكيد مي كنند و دليل هر كاري را براي او توضيح مي دهند يك عامل حفاظتي براي نوجوان بوده 

  .ه مي كند، همسو استو او را در برابر خطرات اجتماعي در طول عمر واكسين
كداميك از عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي بر شكل گيري رابطه بين دختران و پسران 

  موثرتر است؟
با توجه به آزمون اندازه گيري مكرر براي تفاوت بين ميانگين ها و آزمون تعقيبي بنفروني براي 

 گرفت كه عوامل فردي به عنوان اينكه تفاوت بين ميانگين ها در كدام عوامل است مي توان نتيجه
  .موثرترين عوامل در شكل گيري رابطه دوستي بين دختر و پسر شناخته شد

در تبيين اين يافته كه عوامل فردي به عنوان عاملي كه از تاثيرگذاري بيشتري در شكل گيري 
ا توجه رابطه دوستي بين دختر و پسر برخوردار است مي توان چنين گفت كه هر نوجوان و جوان ب

به روند رشد زيستي ،شناختي و رواني بايد به نيازهايي كه برايش به وجود مي آيد پاسخگو باشد، و 
اگر نوجوان در خانواده از محبت و توجه كافي . در ميان همساالن از جايگاه ممتازي برخوردار باشد

و در اجتماع هم برخوردار نشود و روابط صميمي با والدين و به خصوص مادر خود نداشته باشد 
نتواند فرد تاثير گذاري باشد در وجود خود احساس نياز شديد خواهد كرد، از خانواده و اجتماع 
دوري خواهد گزيد، يا اينكه افسرده خواهد شد يا اينكه به دنبال يك حمايت كننده خواهد رفت كه 

الل نمود كه نوجوان در از نگاه ديگر مي توان اينگونه استد. توجه و محبت به خود را جبران كند
اين سنين از فشار خواسته هاي نفساني و شهواني خود در امان نيست، اگر اعتقادات فرد كم رنگ 

تر ابراز شود امكان آن مي رود كه فرد در باشد و توجه و محبت از طرف خانواده و اجتماع به او كم
اآگاهانه آن را دنبال نمايد و هاي بدون حد و مرز قرار گيرد و نمنجالب روابط خطرناك دوستي

گونه تر نسبت به جنس مخالف وارد اينممكن است فرد به علت كنجكاوي و كسب شناخت بيش
  .روابط شود

گيري در شكل) جنسيت، وضعيت اشتغال، وضعيت تاهل(آيا خصوصيات جمعيت شناختي 
  رابطه دوستي بين دختر و پسر تاثير گذار است؟
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 پيش از عوامل فردي، نگرش افراد مجرد و متاهل نسبت به دوستي با توجه به اينكه فقط در
ازدواج معنادار شده است مي توان گفت كه ديگر خصوصيات جمعيت شناختي تاثير چنداني در 

  . شكل گيري رابطه دوستي بين دختر و پسر نداشته اند
توان گفت با  ازدواج مي پيش ازدر خصوص تبيين نگرش افراد مجرد و متاهل نسبت به دوستي 

توجه به اينكه افراد مجرد هنوز وارد زندگي خانوادگي و ازدواج نشده اند، و كمتر با مشكالت و 
ل خانوادگي برخورد داشته اند همين امر باعث مي شود درك كاملي از عوامل خانوادگي يمسا

ل ينه خود مساتر به عوامل فردي و شخصي توجه نمايند و از ديدگاه فردگرايانداشته باشند و بيش
 عوامل فردي را بيشتر بر شكل گيري رابطه دوستي موثر مي دانند و از طرف ،را بررسي كنند لذا

تري در ل و مشكالت خانوادگي بيشتر درگير هستند و از تجربه بيشيديگر چون افراد متاهل با مسا
  . قرار مي دهندتر مورد توجه عوامل خانوادگي و اجتماعي را بيش،اين مورد برخوردارند لذا

 اما با ،در نهايت مي توان گفت كه شكل گيري روابط بين دو جنس نمي تواند ممنوع شود
تالش و آگاهي دادن به روز به نوجوانان و جوانان در رده هاي مختلف سني و انجام پژوهش هاي 

نان در كنار آن ها مي توان روابط سالم و زنده اي را ترويج داد تا نوجوانان و جوابيشتر در بين آن
حال با توجه به اهميت موضوع روابط بين . بتوانند به شناخت بيشتر جنس مخالف نايل آيند

خانوادگي و اجتماعي  دختران و پسران در اين سنين تاثير بسزايي در تمام شئون زندگي شخصي،
بل قبول با فرداي آن فرد مي گذارد و فرد را در برخورد با مسائل زندگي، اگر روابط در سطح قا

توجه به فرهنگ هر جامعه باشد موفق، و اگر روابط در سطحي صورت پذيرد كه مورد قبول فرهنگ 
بايد عنوان نمود .  با مشكالتي همراه مي شود كه گاهي مواقع جبران نا پذير مي باشد جامعه نباشد،

 ازدواج بين دختر و  ازپيشكه نبايد يك يا چند عامل را به عنوان عامل تاثير گذار بر روابط دوستي 
پسر در نظر گرفت بلكه در يك موضوع يا رخداد عوامل مختلفي دست در دست هم مي دهند تا آن 
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