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 34فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره

  عوامل مرتبط با آن رابطه با جنس مخالف و
  

  ∗∗، هادي برغمدي∗خليل ميرزايي
  

ميـان   وامـل مـرتبط بـا آن در       اين مقاله به بررسي رابطه با جنس مخـالف وع         : طرح مسئله 
كنـد بـه ايـن        پردازد و تـالش مـي       اسالمي مي   دانشگاه آزاد  8 منطقه   واحدهايدانشجويان  

 برقراري رابطه با هم چيست      ع گرايش رفتاري دختران وپسران در     نو: ها پاسخ دهد    پرسش
  كنند؟ چگونه عمل مي اين رفتارها تواند داشته باشد و براي بروز هايي مي چه علت و

ايـن پـژوهش بـا روش پيمـايش انجـام گرفتـه و جامعـه آمـاري آن كليـه                 : روش تحقيق 
. باشـد   اسـالمي مـي     دانشگاه آزاد  8  منطقه واحدهايدانشجويان مشغول به تحصيل دركليه      

 حجـم  اي متناسب با گيري تصادفي طبقه روش نمونه  بوده است كه با     نفر 486حجم نمونه   
 اي پژوهشگرساخته متـشكل از     طالعات از پرسشنامه  آوري ا  براي جمع .  مطالعه شدند  وارد
  . گويه استفاده شد47

بعد از آن بـه       نوع روابط داشته و    ا را ب  همبستگيجنسيت دراين پژوهش باالترين     : ها  يافته
 خـانواده، گـرايش بـه نـوع حجـاب،      دينـداريِ  فـرد،   دينداريِترتيب محل سكونت، سن،  

هاي علمي، نحـوه     ها، حوزه  ه، گرايش به رسانه   وضعيت تأهل، گرايش به نوع برنامه ماهوار      
اينترنت، گرايش به نوع برنامه تلويزيوني، نوع الگـو يـا گـروه مرجـع، شـرايط       استفاده از

ـ . شرايط دوستان قرارداشـتند     دانشگاه و   بر انضباطي حاكم   از روابـط بـا      54/0طـوركلي ه  ب
  .تبيين شد متغيرهاي مذكور

وه استفاده از اينترنت، شرايط دوستان، گـرايش بـه نـوع            ها، نح   بين گرايش به رسانه   : نتايج
حجاب، مذهبي بودن پاسخگويان و خانواده آنها و گرايش به رابطه با جنس مخالف رابطه               

هاي علمي گوناگون و نيز دختران و         همچنين بين دانشجويان حوزه   . داري وجود دارد    معني
  .اري وجود داردد پسران در گرايش به رابطه با جنس مخالف تفاوت معني

  
رابطه با جنس مخالف، دين،  ،هاي علمي پايگاه اجتماعي، حوزه: ها كليد واژه

  .هاي گروهي رسانه
  26/3/89 :تاريخ پذيرش     14/5/87 :تاريخ دريافت 

                                                           
  <Mirzaeikhalilr@Yahoo.com>   . عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، جامعه شناسي دكتر∗
 المي واحد علوم و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اس،شناسي  جامعهاي دانشجوي دكتر∗∗
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  قدمهم
ي زنـدگي در    يكند، از سو   آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سرگرداني و پريشاني مي          

بـا   ارتبـاط  وي ينگ و رسوم ايراني است و از سوي ديگـر رويـارو       اي اسالمي با فره   جامعه
اي  اي و اينترنت اسـت كـه ملـل مختلـف را بـه گونـه                هاي ماهواره  ها از طريق شبكه    تمدن

نسل امروز ما بايد قـادر باشـد از طرفـي بـين عـرف،        .سازد مي شگرف به يكديگر نزديك 
اي كـه در آن     حتـي شـرايط خـانواده     و  ،  هاي ديني  هاي سنتي و ديرينه جامعه، ارزش      نگرش

هاي جديدي كه خاص ذهن پويـاي        پرورش يافته است و از سوي ديگر با افكار و گرايش          
  .هاي دنياي امروز است، هماهنگي ايجاد كند او و نشأت گرفته از پيچيدگي

اي وجود دارنـد كـه        ويژه يها ها، الگوها و نگرش    در هر جامعه، گروه يا قبيله، ارزش      
 آداب و عادات تغذيه، سبك پوشش، رفتار و كردار و سـاير مـسايل روزمـره و                  حتي شامل 

دهد،   ما را در تضاد و تنش قرار مي        انامروزه يكي از مسائلي كه جوان     . شود اجتماعي نيز مي  
، عرفـي، اجتمـاعي و   دينـي هاي فرهنگـي،    چگونگي روابط دختر و پسر با توجه به گرايش        

ه در بسياري از كـشورهاي جهـان آزادي رابطـه دختـر و              در حالي ك  . باشد خانوادگي او مي  
  .  چگونه برخورد كندموضوعداند با اين   نميما نسل جوان ،پسر مشهود است

       آن  هاي گوناگوني مطرح است كه دامنـه        در مورد نحوه رابطه با جنس مخالف ديدگاه
ندارد بدون مالزمت در ويتنام دختر حق . ترين شرايط تا بازترين آن در نوسان است      از بسته 

هـاي غربـي نظيـر آمريكـا از           دار از خانه خارج شود، امـا در جامعـه          يك زن كامل و شوهر    
در .  قرارهاي عشقي داشته باشند    ،گذارند  رود وقتي پا به سن نوجواني مي        دختران انتظار مي  

هاي  انهاي تحت تأثير رس عده. كران را مشاهده كرد توان اين دو جامعه ايران نيز به نوعي مي 
شيوه آمريكـايي را پـسنديده و سـرلوحه خـود قـرار             ،  جهاني نظير ماهواره، اينترنت و غيره     

 رابطـه بـا جـنس مخـالف در ايـران بـه ويـژه نـزد                  امـا  .اي نيز شـيوه دوم را      اند و عده   داده
   ؟دانشجويان چگونه است و به چه سمت گرايش دارد



  رابطه با جنس مخالف وعوامل مرتبط با آن 
  

  
133  

  بيان مسئله
 از اهميت خاصي برخـوردار بـوده و در           جنس  دو در تمامي جوامع جهان نحوه رابطه     

بسياري از كـشورهاي صـنعتي غربـي،        . اي به خود گرفته است     هر دوره تاريخي شكل ويژه    
 نيـز مـشكالت   وضـع رسد ايـن    دانند، اما به نظر مي      را مناسب نمي   ها اعمال كنترل بر غريزه   

ر كـشور مـا چگونـه     دوضـع اما بايد ديـد ايـن   . جديدي را براي آنان به همراه آورده باشد   
وري و سـرعت ورود     ا ايران و سطح مادي فرهنگ يا فن       دينياست؟ آيا بين فرهنگ سنتي و       

 و  انـد   هاي گروهي بر رفتار يا فرهنگ مؤثر بـوده         آنها رابطه وجود دارد؟ تا چه اندازه رسانه       
هـاي   تـوان در دو سـطح رسـانه       هاي گروهـي را مـي      نقش كدام بيشتر يا كمتر است؟ رسانه      

هـاي گروهـي خـارجي نظيـر         ي ايران نظير صدا و سيما، مطبوعات و غيـره و رسـانه            گروه
افراد بيشتر بـه كـدام يـك از ايـن           . كرد بررسي   هاي خارجي و نيز اينترنت،     ماهواره و مجله  

 به جنس مخالف وجـود      آنها و تمايالت    اين تمايل اي بين    ها تمايل دارند و چه رابطه      رسانه
سئله مطرح است كه نوع گرايش رفتاري دختران و پسران چيست            اين م  مقالهدارد؟ در اين    
  كنند؟ تواند داشته باشد و براي بروز اين رفتارها چگونه عمل مي هايي مي و چه علت

  پيشينه 
اوليـاي  . در چند دهه اخير روابط دختران و پسران، يك معضل اجتماعي بـوده اسـت              

توان دختـر و پـسر را تـا          ند كه چگونه مي   ا خانه و مدرسه، پيوسته با اين مسئله روبرو بوده        
زمان ازدواج از يكديگر دور نگه داشت؟ براي آنان و بخصوص اولياي دختران اين پرسش               
همواره مطرح بوده است كه چه كنند تا نوجوانان و جوانان به شكل نامشروع و نامتعـارف                 

خودكـشي دختـران و      در موارد اندكي نيز شـاهد        .با افراد غيرهمجنس رابطه برقرار نسازند     
  ).1382احمدي، ( ايم  بودهدليلپسراني به اين 

خورد، الگوهاي متعـددي      به چشم مي   يدر جوامعي كه پيچيدگي و تنوع رفتاري زياد       
 در مقابل نوجوان وجود خواهد داشت كه او در انتخاب يك يا چند الگو براي همانندسازي

قـد اسـت در اوضـاع و شـرايطي كـه       معت1 اريكسون.شود يابي با مشكل مواجه مي    هويت و
                                                           
1- Eirk Hamborger Erikson       
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 بايد در مورد تمامي آنها در مدت        واي روبروست    كند با مسائل عديده    نوجوان احساس مي  
 ؛شـود   مي1» اجتماعي ـ  روانيتعليق«گيري كند، گاه ناگزير از ورود به دوره  كوتاهي تصميم

د، تا سفر كنند يـا      كنن نوعي دوره انتظار، كه در آن نوجوانان تحصيل در دانشگاه را ترك مي            
 شـته ي را براي اينكـه چـه هـويتي دا         يمشاغل گوناگون را بيازمايند تا پس از آن تصميم نها         

  ).1367كرين، ( بگيرند، باشند
يابي نوجوانان بـا مـشكالت       در جوامع ساده مانند جوامع روستايي و عشايري، هويت        

مـع، از تنـوع زيـادي    كمتري مواجه خواهد بود، زيرا الگوهـاي موجـود در ايـن گونـه جوا         
در اين گونه جوامع معموالً چند نوع شغل و شخصيت معدود، بـه منزلـه               . برخوردار نيستند 

الگوهاي قالبي در مقابل نوجوانان وجود دارنـد كـه نوجوانـان در برخـورد بـا مـشكالت،                   
انـان  از اين رو در جوامع ساده ايران به فراواني با نوجو          . توانند با آنان همانندسازي كنند     مي
كنند و در جمع     شويم كه مانند مردان و زنان آن جامعه رفتار مي          اي روبرو مي    ساله 15 يا   14

به عبارت ديگر بايـد بگـوييم در        . كنند آنان و تقريباً همپاي آنان رفتار كرده يا اظهار نظر مي          
 تـر و در جوامـع پيچيـده ايـن دوره     يابي كوتـاه  جوامع ساده، دوره نوجواني به لحاظ هويت    

هـايي   ، يعني خـانواده 2همزيستاريسست شدن بناي خانواده در غرب، رواج     . طوالني است 
كنند و هـيچ     ، مدتي با يكديگر زندگي مي      يا عرفي  يكه زن و مرد بدون عقد و ازدواج شرع        

گرايـي   ، رواج همجنس  ندارندبندي براي زندگي محكم و درازمدت خود          گونه تعهد و قيدو   
اي كه   واج تنهازيستي، جملگي زنگ خطري است براي ما و آينده          آن و نيز ر    قانوني شدن و  

  .پيش رو داريم
اي را نجـات   خانواده هـسته كوشند  مي و سياستگذاران غرب،   دولتمردانبرخي  امروزه  

واضح است كه دولت ملي بايد سياستي در جهت حمايـت           «: گويد جيمي كارتر مي  . بخشند
  ).289، ص 1363افلر، ت(»  اولويت آن را ندارداي له، هيچ مسئ...از خانواده داشته باشد

                                                           
1- Psycho- social moratorium 
2- Cohabitation 
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 آمارشناس ارشد دولت اياالت متحده در زمينه مسائل خانوادگي، خواستار           1پل گليك 
در زمينـه چگـونگي ازدواج عاقالنـه آمـوزش داده           » مؤثرتري«آن است كه به افراد، به نحو        

  شـده    تأييد ويش  وي خواهان روشي است براي انتخاب همسر كه از نظر علمي آزما           . شود
 مشاوران بيشتري براي بررسي مسائل      ،كنند آنچه ما احتياج داريم     برخي ديگر ادعا مي   . باشد

ازدواج يا حتي مبلغان بيشتري است تا بتوانند تـصوير بهتـري از زنـدگي و خـانواده ارائـه                    
  .دهند

گيـري روابـط نزديـك و     از نظر برخي از انديشمندان علوم تربيتي و اجتمـاعي شـكل         
با ورود كودكان   .  يك تكليف رشدي اجتماعي مهم براي نوجوانان است        )رمانتيك(عاشقانه  

   يابـد  افـزايش مـي   ) دگـرجنس ( به نوجـواني، زمـان گـذران بـا همـساالن جـنس مخـالف              
)Clark, Lempers and Ho, 1991 .(     ــل ــن تعام ــواني، اي ــر نوج ــا اواخ ــط ت از اواس

 گيرد  شكل ميعاشقانه در ميĤيد و روابط انهعاشقگرايانه فزاينده به صورت عاليق  دگرجنس
)Hendric, Chistopher and Nangle, 1992 .(آور نيست كه نـسبت نوجوانـاني كـه     تعجب

در يك مطالعه مشخص    . يابد دوست پسر يا دوست دختر دارند نيز در اين زمان افزايش مي           
 درصد در كالس 3/34اند از  شد كه نسبت نوجواناني كه دوست پسر يا دوست دختر داشته      

 درصـد در كـالس دوازدهـم افـزايش          72 درصد در كالس دهم و يازدهم و         6/58هفتم به   
)Laursen and Williams, 1997 .(نـشان  عاشقانههاي اخير درمورد اهميت روابط  پژوهش 

براي نمونه، درگيري نوجوان . كاركرد نوجوان اثر مهمي دارند  بردهد كه اين قبيل روابط مي
 Joyner and(  هاي افسردگي ارتباط داشـته اسـت    با سطوح باالتر نشانهعاشقانه در روابط

Udry, 2000 .(بين مهم در افـزايش   رسد فروپاشي اينگونه روابط يك عامل پيش به نظر مي
 بـا  عاشـقانه از سوي ديگر، روابـط  ). Joyner and Udry, 2000( هاي افسردگي باشد نشانه

برخـي  ). Connolly and Konarski, 1994( ته اسـت احساس خودارزشـمندي رابطـه داشـ   
 در زمينه ارتباط نوجوانان با همـساالن بـر حـسب حـس              عاشقانهاند كه روابط     يادآور شده 

بـه رغـم ايـن امـر،     ). Collins, 2003( پذيري و پايگاه در گروه، نقـش محـوري دارد   تعلق
                                                           
1- Paul glick  
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تـر بـا     روابـط گـسترده   هـا و      دوسـتي  را بـر   روابـط    نقش اين هاي تجربي بسيار اندكي      داده
هـا و    با اين حال، شناسايي عوامل مهم در زمينه گـذر از دوسـتي            . اند همساالن بررسي كرده  

ها  ورود به جرگه شركاي جنسي به عنوان منابع اوليه صميميت، حمايت، عاطفه و همنشيني             
ر  فرايند منجر خواهد شد و ممكن است به شناسايي نوجواناني كه در خط              اين به درك بهتر  

  . كمك نمايد،هاي ضعيف طي اين دوره گذر هستند سازگاري
ــشان مــي   ــا جــنس مخــالف عالقــه ن ــه رابطــه ب ــر از پــسران ب ــران زودت   دهنــد  دخت

)Sharabany et al, 1981 (     و دوستي با جنس مخالف در نزد آنـان بيـشتر از پـسران اسـت
)Blith et al, 1982 .(     را در زمينـه  همچنين دختران نوجـوان، دوسـتي بـا همجنـسان خـود 

بندي   باالتر از پسران رتبه   ) نظير عاطفه، همنشيني، صميميت   ( هاي دوستي  بسياري از ويژگي  
پيوندند و در  هاي اجتماعي مي و بيشتر به شبكه) Clark, Lempers and Ho, 1991(كنند  مي

 پسران با بنابراين، احتماال دختران زودتر از). Urberg et al, 1995(شوند  تر مي آنها يكپارچه
هـا يـا      هاي بيشتري در زمينه تغييـر دوسـتي        شوند و ممكن است با دشواري      گذر مواجه مي  

  .شركاي عشقي مواجه شوند
كننـد كـه      افراد روابطي را ساخته و پرداخته و حفـظ مـي           ،نظريه مبادله اجتماعي  طبق  

ــي  ــه حــداكثر م ــا را ب ــاداش آنه ــه پ ــاند و هزين ــي  رس ــاهش م ــه حــداقل ك ــا را ب ــد ه   ده
)Kelley & Thibaut, 1978 .(پردازان اعتقاد دارند كه با افزايش زمان گذران  برخي از نظريه

شود و    روابط با همساالن همجنس كاسته مي      مقدارنوجوانان با همساالن دگرجنس خود، از       
ــدين ــرمايه  ب ــان س ــتي  س ــري روي دوس ــذاري كمت ــي   گ ــورت م ــنس ص ــا همج ــرد  ب   گي

)Rusbult, 1983 .(هندريك و هندريك )عـشقي استدالل كردند كه بودن با شركاي ) 1993 
وقتي رقابـت بـا دوسـتان نزديـك         . هاي نوجوانان باشد   ممكن است منبع فشاري بر دوستي     

، )Roth & Parker, 2001( شود، به ويژه دختران ممكن است حسود شوند بسيار سنگين مي
). Thorne, 1986( تتر از پـسران اسـ    طلبانهتر و انحصار هاي دختران صميمانه چون دوستي

بينـي   هـاي پـيش   مالقـات را براي روابط عاشقانه منفي  بنابراين، نظريه مبادله اجتماعي پيامد 
  ).Rusbult, 1983( كند مي
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 بـا همجنـسان      هايي كه از طريق دوستي     اعتقاد دارد مهارت  ) 1953( برعكس، ساليوان 
ده متقابل  گيري روابط پاداش اي براي شكل  به عنوان پايه   ،شوند طي دوره كودكي آموخته مي    

هاي نزديك و صـميمانه، صـميميت،        جوانان از طريق دوستي   . كنند در زندگي آتي عمل مي    
ــز ) Buhrmester and Furman, 1986(اعتمــاد، همــدلي، و همــدردي  نحــوه حــل و ني

 نظريـه سـاليوان     مطـابق ). Laursen,1993( گيرنـد  كشمكش، مصالحه، و مذاكره را ياد مـي       
هـاي اجتمـاعي را در خـود     ها و تـوانش  هاي نزديك صالحيت ه از طريق دوستيجواناني ك 
 قادرند هم با همساالن همجنس و هـم همـساالن جـنس مخـالف نزديـك و                  ،اند شكل داده 

كنـد كـه    اي حمايـت مـي   هاي پژوهشي اين نظريه از يافته). Howes, 1988( صميمي شوند
 Buhrmester(  ه يك ترازمندي برسـند توانند بين روابط با همجنس و جنس مخالف ب نمي

and  Furman, 1986 .(براي نمونه كاندولي و جانسن )اند كـه داشـتن يـك     دريافته) 1996
بـه  . اي ندارد شده از جانب بهترين دوستان رابطه شريك رمانتيك با حمايت اجتماعي ادراك  

وابـط نزديـك    همين نحو، در مطالعه ديگري مشخص شد كه روابط رمانتيك نوجوانان بر ر            
با توجه به اينكـه  ). Laurensen and Williams, 1997( خانوادگي و همساالن تأثيري ندارد

اجتمـاعي درگيـر روابـط رمانتيـك        داراي مهارت   نوجوانان  كه  احتمال بيشتري وجود دارد     
روابـط  كنـد كـه دارنـدگان     بينـي مـي   ، نظريه ساليوان پـيش )Neemann et al, 1995( شوند

. تـري دارنـد      بـا بهتـرين دوسـتان خـود تعامـل مثبـت            اين روابط  به فاقدان    نسبتعاشقانه  
 روابـط عاشـقانه   در ميان فاقدان    ) براي نمونه، كشمكش و فشار    ( هاي منفي   برعكس، تعامل 

  . باالتر است
 ممكن است تا حد زيادي سطح مشاركت        عاشقانه را به هر حال، اهميت نسبي روابط       

هاي مربوط به     اين عامل تا حدود زيادي در مطالعه        ولي  د،كنو درگيري در اين رابطه تعيين       
ها   كه برخي از مطالعه    به همين دليل است   . نوجوانان ناديده گرفته شده است    روابط عاشقانة   

هاي نزديك تداخل دارد و برخي ديگـر بـه ايـن امـر       با دوستي عاشقانهاند كه رابطه     دريافته
هاي نوجوانان بـا   با تعاملعاشقانه حوه ارتباط روابط    به عالوه، معدودي مطالعه ن    . اند نرسيده

 كه با افزايش    هيك مطالعه روي بزرگساالن جوان دريافت     . اند بهترين دوستان را بررسي كرده    
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 يابـد   ، ارتباط نزديك و صميمانه بـا دوسـتان كـاهش مـي            عاشقانهتعهد و پايبندي به روابط      
)Johnson and Leslie, 1982 .(  هنـدريك و هنـدريك )انـد كـه بـا     اسـتدالل كـرده  ) 1993

چيـره شـده و آن را بـه         » بهترين دوسـت  « ممكن است بر نقش      عاشقانه، فرد تر شدن    جدي
  . عهده گيرد

آيـد، ممكـن     به صورت انحصاري درمي    عاشقانهبا توجه به اين استدالل، وقتي روابط        
ن خود اختصاص   است افراد داراي اين نوع روابط وقت و منابع كمتري را به بهترين دوستا             

نظريه مبادله اجتماعي بر اين فرض اسـت كـه افـراد وقـت محـدودي در خـصوص               . دهند
گرچــه ايــن نظريــه حــاكي از ايــن اســت كــه افــزايش مــشاركت و . روابــط خــود دارنــد

هاي مثبت بـا بهتـرين دوسـتان      موجب كاهش تعامل عاشقانهگذاري در زمينه روابط      سرمايه
، پايبندي زماني به عنـوان      )1996براي نمونه، فيرينگ،    ( ينهاي پيش  شود، اما در پژوهش    مي

در نتيجه، در آنها اين فرضيه مطرح       .  مطرح بوده است   عاشقانه ذكرشده در روابط     ةتنها هزين 
 و فاقـدان آن از كيفيـت   روابط عاشقانه دارندگان بوده است كه به طور كلي بهترين دوستانِ  

 از سـطوح يكـساني از       روابـط عاشـقانه   اقـدان   يكساني برخوردارند؛ يعنـي، دارنـدگان و ف       
 امـا انتظـار   ،دهنـد  هاي خود گزارش مـي     حمايت، افشاگري، عاطفه و غيره در زمينه دوستي       

   .رود همراهي دارندگان با بهترين دوستان خود كمتر شود مي
 بـه حـساب   عاشـقانه هاي نوجوان و روابـط   عاملي بالقوه در دوستي هاي سني تفاوت

 كننـد  ان نقـش بـسيار مهمـي طـي دوره كـودكي تـا نوجـواني بـازي مـي                 دوست. آمده است 
)Buhrmester and Furman, 1986 .( طـي ايـن   روابط عاشقانهاما با احتمال افزايش داشتن 

هـاي بهتـرين دوسـتان نيـز بـه وقـوع              تغييرات مرتبط با سن در زمينـه نقـش         زمان احتماالً 
تـا   15دهد كه بين سن  ها نشان مي وهشپژ). Laurensen and Williams, 1997( پيوندد مي
و روابط ) Collins, 2003( گيرد  تغيير صورت ميعاشقانه سالگي در چند جنبه از روابط 17

  ). Carver, Joyner and Udry, 2003( شود تر مي تر متداول طوالني مدت
 ،)1986براي نمونه، بوهرمـستر و فـورمن،        ( و نوساليوانيان ) 1953( طبق نظر ساليوان  

را  آنهـا  شـان   شـبكه اجتمـاعي  افـراد گونـاگون از  مردم نيازهاي اجتماعي متفاوتي دارند كه    
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ها به خاطر    گرچه نظريه مبادله اجتماعي نيز بر اين فرض است كه دوستي          . كنند  ميبرآورده  
 از ايـن    عاشـقانه گيرد، روابـط     صورت مي ) بودگي نشيني يا باهم   نظير هم ( هاي معيني  پاداش

هـاي ايـن     آيد كه روي افزايش پاداش     ر به فردي از روابط به حساب مي       حيث شكل منحص  
كننـد   در نتيجه، طرفداران نظريه مبادله اجتماعي استدالل مـي        . كند رابطه و نه فرد تمركز مي     

 در ساير روابـط     و خود متكي هستند     عشقيكه افراد به خاطر همه نيازهاي خود به شركاي          
كـه   در حـالي ). Laursen and Williams, 1997( اسـت اين اتكا به خاطر نيازهـاي معينـي   

كند كه افراد به خاطر برخي نيازها به بهترين دوستان خود و به خـاطر                بيني مي  ساليوان پيش 
  .شوند  خود متكي ميعشقيبرخي نيازهاي ديگر به شركاي 

 )Laursen et al, 1999(هاي اخير نظريه مبادله اجتمـاعي   هم نظريه ساليوان و هم انطباق
هـر دو نظريـه،     . كنـد   تغيير مي  1كنند كه اهميت روابط مختلف با سن و باليدگي         تصديق مي 

ها  مطالعه. كنند  را همراه با تغيير سني پيش بيني مي        عشقيتغيير توجه از دوستان به شركاي       
 افزوده و از حمايت والـدين  عشقي حمايت شركاي ردهد كه تا اوايل بزرگسالي، ب      نشان مي 
بنـابراين، فرضـيه ايـن بـود كـه          ). 1992براي نمونه فـورمن و بوهرمـستر،        ( شود كاسته مي 

هاي مثبت به اندازه بهترين دوستان خود يا بيـشتر از   دختران نوجوان بزرگتر به خاطر تعامل 
تـر بـه خـاطر        متكي هستند، درحالي كه دختـران نوجـوان كـم سـن            عشقيآنان به شركاي    

  .عشقي هستند تا به شركاي تر خود متكيبه بهترين دوستان  هاي مثبت تعامل
 در  عاشـقانه هاي همسال نقش مهمي را در زمينه شروع، فراواني و شدت روابط              گروه

هـاي   طي دوره كودكي و اوايل نوجواني، جرگـه ). Furman, 1989(كنند  نوجواني بازي مي
ني، وقتي تا اواسط نوجوا). Crockett et al, 1984(جنس بر عرصه اجتماعي حاكم است  هم

هـاي هـم    كننـد، جرگـه   هاي عشقي را شـروع مـي     ها مالقات  اعضاي سطح باالي اين جرگه    
سـاختار در  ). Furman, 1989( دهنـد  گرا تغيير جهـت مـي   هاي دگرجنس جنس به جماعت

گرا موجب تسهيل در پديـدآيي   هاي همجنس به دگرجنس حال تغيير گروه همسال از شبكه 
با افزايش عالقـه  ). Connolly and Konarski, 1994( شود  طي نوجواني ميعاشقانهروابط 

                                                           
1- maturity 
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 شـود  تر مـي    محتمل گرا  دگر جنس هاي   گيري جرگه  ، شكل عاشقانههاي   نوجوانان به مالقات  
)Ingerson, 1989 .(گـرا داخـل    تا اواخر دوره نوجواني، اين افراد در چند جرگه دگرجنس

ي مبتني بـر الگوهـاي مربـوط بـه          شوند و در اين مرحله عضويت در جرگه تا حد زياد           مي
  .شود گرا مي تعامل دگرجنس

نظريه مبادله اجتماعي اعتقاد دارد كه تأثيرات بيروني از جمله گروه همساالن در ايجاد     
همين نحـو،   به  .  مهم هستند  روابط عاشقانه يك محيط امن براي كاوش رفتارهاي مربوط به         

سـاز،    ديـدگاه  هاي در ايجاد و توسعه مهارت    هاي گروه همسال     نظريه ساليوان بر اهميت تعامل    
گـروه همـسال   اما، ). Buhrmester and Furman, 1986(كند  دوستي تأكيد مي همدلي و نوع

  باشـد  عاشـقانه تواند منبع فشار جهت همنـوايي بـا انتظـارات مربـوط بـه روابـط                  همچنين مي 
)Connolly and Goldberg, 1999 .( روابـط   تحـت تـأثير   دختران ممكن است بيشتر از پـسران

  ).Miller et al, 1993(  همساالن باشندعاشقانه
 بزرگـي   تبـار  اسـپانيايي كه جمعيت    انجام گرفت  اي كه در فلوريداي جنوبي      در مطالعه 

انـد كـه جوانـان       ها نشان داده   پژوهش. هاي قومي نيز در اين زمينه بررسي شد        دارد، تفاوت 
  در معرض خطر حاملگي نوجوانانـه قـرار دارنـد        بيشتر از جوانان سفيدپوست    تبار اسپانيايي

)Torres and Singh 1986 .(    هـاي    ممكـن اسـت نگـرش   تبـار  يياسـپانيا بـه عـالوه، زنـان
 پوستتري درباره رفتار جنسي داشته باشند و ممكن است كمتر از زنان سفيد             كارانه محافظه
  ). Durant, et al, 1990( پوست درباره روابط جنسي شناخت داشته باشند و سياه

  
  ارچوب نظريچ

ارتباط اين سطوح بـا      هاي مربوط در سه سطح كالن، ميانه وخرد و         شاخص مفاهيم و 
 و  ديـن، هـاي گروهـي، فرهنـگ و          در سطح كـالن رسـانه      .اند شدههمديگر مطرح وتحليل    

) 1974با توجه به نظرات لفرانلـويس و مارلـت وپـري،            ( الگوها، الگوسازي و الگوبرداري   
ها نه تنها داراي ارتباطي دوسـويه بـا يكـديگر بـوده،              كه هريك از اين شاخص    جاي دارند   

باشد و در نهايت به شكل مستقيم و غيرمستقيم          بلكه بر سطح ميانه و خرد نيز تأثيرگذار مي        
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بـا توجـه بـه      ( در سطح مياني، خـانواده    . باشد بر چگونگي ارتباط با جنس مخالف مؤثر مي       
با توجـه بـه نظـرات روسـبولت، كـالرك و            ( روه دوستان ، خويشان و گ   )لوهان نظرات مك 

همچنـين  .  شـده اسـت    در نظـر گرفتـه    ها   و رابطه دوسويه ميان اين شاخص     ) 1991لمپرز،  
اي دوسويه با سطح خرد و تأثيرگذار بر نوع رابطه با جنس مخـالف     سطح ميانه داراي رابطه   

بـا  ) 2000 جوينر و آدري،     با توجه به نظريات   ( در نهايت سطح خرد   . دانسته شده است  نيز  
 در ايـن    .هاي تمايالت جنسي و تمايالت غيرجنسي مورد ارزيابي قرار گرفته است           شاخص

مدل تمايالت غيرجنسي بر تمايالت جنسي و در مجموع سطح خرد بـر رابطـه بـا جـنس                   
 .باشد مخالف تأثيرگذار مي

 

  

 هانيسطح م
  سطح خرد

 سطح كالن

فرهنگ و
 مذهب

رابطه با
جنس

هايرسانه
 يگروه

وهايالگوساز، الگو ها
 يالگو بردار

 ير جنسيالت غيتماالتيتما
 دوستان

 شانيخو

 خانواده
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   روش
جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش كليـه      .  انجام شـده اسـت     ايش روش پيم  اين پژوهش با  

دختر  اسالمي اعم از    دانشگاه آزاد  8  منطقه واحدهايدانشجويان مشغول به تحصيل دركليه      
ميـان   از .هاي تحـصيلي بـوده اسـت       كليه مقاطع و رشته    هاي سني و   و پسر و از همه گروه     

اي  گيـري تـصادفي طبقـه      ونـه  نفر به عنوان نمونه انتخاب و بـا روش نم          486 جامعه آماري 
  . اند حجم مطالعه شده متناسب با

 5 به 8بندي واحدهاي تابع منطقه  روش كار به اين صورت بوده است كه پس از طبقه       
از هر كدام يـك واحـد بـه صـورت           »  و كوچك  ،جامع، بسيار بزرگ، بزرگ، متوسط    «  طبقه

گـاه   آن). شـت و دماونـد    تهران شمال، رودهن، اسـالم شـهر، قيـام د         ( تصادفي انتخاب شد  
هـا اختـصاص     اي بـه آن    هر كدام از واحدها، سـهميه     ) دانشجويان( براساس حجم جمعيت  

 نفـر، رودهـن بـا حجـم         144  نفـر و سـهميه     19808تهران شمال با حجـم جامعـه        . (يافت
 نفر، 83 نفر و سهميه 11375  نفر، اسالم شهر با حجم جامعه129 نفر و سهميه17804جامعه

 نفـر و    2919  نفر، و دماوند با حجم جامعه      23  نفر و سهميه   3130 حجم جامعه    قيام دشت با  
هـاي آموزشـي     پس از اختصاص سهميه به هر واحد و تقسيم آن به حـوزه            ).  نفر 21سهميه

 نفـر،  10هـاي كمتـر از    علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كـشاورزي و هنـر، گـروه           
ها به ايـن      نفر افزايش و سهميه    486 حجم نمونه به      نفر افزايش داده شدند كه     10حداقل به   

 52 نفر، دماونـد   102 نفر، اسالم شهر   142 نفر، رودهن  145تهران شمال   : صورت تغيير يافت  
هـاي آموزشـي هـر       پس از اين مرحله نيز اين تعداد نمونه به حوزه         .  نفر 45دشت نفر و قيام  

بنـدي بـه     پـس از سـهميه    . اختـصاص يافـت   )  آموزشـي   با توجه به حجم هر حوزه     ( واحد
كـشي   هاي آن روز قرعه    گاه بين كالس   ها، براساس قرعه يك روز كاري انتخاب و آن         حوزه

  .ها انتخاب گرديد و سهميه اختصاصي از ميان كالس
  

   آن و رواييابزار پژوهش و پايايي
استفاده   گويه 47اي پژوهشگرساخته متشكل از    آوري اطالعات از پرسشنامه    براي جمع 

 براي احـراز اعتبـار      .گويه فرعي بودند   بسته به سطح بررسي داراي چند       هركدام نيز  شد كه 
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 و براي پايايي آن از      شدنفر از متخصصان استفاده      10  براساس نظر  محتوا اين ابزار از اعتبار   
  .استفاده شده است) 85/0(و همساني دروني ) 82/0( روش بازآزمايي

  :به قرار زير مورد بررسي قرار گرفتندعوامل رابطه با جنس مخالف در سه سطح 
صداوسـيما، مطبوعـات، مـاهواره،      ( هاي گروهي ايراني و خـارجي      رسانه: ـ در سطح كالن   

  . الگوها و الگوسازيدين، فرهنگ و ،)اينترنت
 بـا متغيرهـاي پايگـاه اجتمـاعي، وضـعيت           ،خويـشان و   ، دوستان ،خانواده: ـ در سطح ميانه   

  .اي دوستان و خويشانه شرايط و ويژگي  ودينداري،
 بـا متغيرهـاي سـن،       ،) غيرجنـسي  وجنـسي    (تمايالت ذاتـي يـا درونـي      :  ـ در سطح خرد   
 و  ،ي، رقابت، نيل به هـدف، جبـران كمبودهـاي عـاطفي           شناس توجه، زيبايي  جنسيت، جلب 

  .تعارض و مقابله با شرايط موجود
  

  ها يافته
االترين فراواني سني بـه افـراد    ب. ندا ه نفر زن بود   312،   نفر حجم نمونه   486 از مجموع 

  سـاله اختـصاص يافتـه   42، و 38، 32 درصد و كمترين فراواني بـه افـراد        5/21 ساله با    21
ــرين   مــسن.اســت ــدهت ــانگين ســني 18تــرين   ســاله و جــوان42 شــركت كنن  ســاله و مي
ز  ا .اند   بوده تأهل نفر م  56  و مجرد  نفر 402 اين تعداد از  . ه است  سال بود  22 كنندگان  شركت

 از پـنج    كننـدگان   شـركت به طـور كلـي      . اند هنفر غيرشاغل بود   363كل تعداد مورد بررسي     
 نفـر از    124،    نفر از گروه علوم انـساني      241چهار مقطع به قرار      شاخه كلي تحصيلي و هر    

و  نفر از گروه علوم پايـه        62 نفر از گروه كشاورزي، و       30از گروه هنر،      نفر 29گروه فني،   
 نفـر از مقطـع كارشناسـي       14 نفر از مقطع كارشناسـي،       311 مقطع كارداني،    نفر از  134نيز  

  .)1جدول  (ندا هنفر از مقطع دكتري بود 1ارشد، و 
  
  
 



  34 شماره ،نهمتماعي، سال پژوهشي رفاه اجـ فصلنامة علمي 

 

144 

  هاي توصيفي مربوط به آنها توزيع پاسخگويان برحسب متغيرهاي مورد بررسي وآماره: 1جدول شماره
  ميانگين  نما  درصد  تعداد  متغير
  جنسيت
  زن
  مرد

  نامعلوم

486  
312  
151  
23  

100  
2/64  
1/31  
7/4  

  زن
  
  

-  
  

  8/21  21  100  486  سن
  -  مجرد  100  486  وضعيت تأهل

تعداداعضاي خانواده كه باهم زندگي 
  كنند مي

486  100  5  67/4  

  -  كارشناسي  100  486  مقطع تحصيلي
  -  خيلي كم  100  486  ميزان مذهبي بودن پاسخگو

  -  كم  100  486  ميزان مذهبي بودن خانواده پاسخگو
  -      فقط درحدپوشش بدن  100  486  حجاب مناسب براي زنان

اولويت اول در انگيزه دوستي باجنس 
  مخالف

نيازبه دوست داشته   100  486
  -  شدن

اولويت دوم در انگيزه دوستي باجنس 
  مخالف

  -  تنهايي  100  486

اولويت سوم در انگيزه دوستي باجنس 
  مخالف

  -  شناخت جنس مخالف  100  486

لويت چهارم درانگيزه دوستي باجنس او
  مخالف

  -  كسب تجربه  100  486

اولويت پنجم درانگيزه دوستي باجنس 
  مخالف

  -  لذت جويي  100  486

  -  درستكار و صادق  100  486  اولويت اول درترجيح نوع دوست
  -  خوش اخالق  100  486  اولويت دوم درترجيح نوع دوست
خوش مشرب   100  486  اولويت سوم درترجيح نوع دوست

  -  واجتماعي
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  نفـر   486، از مجمـوع     »رابطـه بـا جـنس مخـالف       «هاي مربوط بـه       در خصوص گويه 
استفاده از پوشش و آرايشهاي غيرمتعارف را جلب        دليل   نفر   206پاسخگو، در اولويت اول     

 84 نفر براي زيبايي ذكر كرده و در اولويت دوم نيز      92توجه جنس مخالف براي دوستي و       
 نفـر   76 م نفر زيبايي ذكـر نمـوده و در اولويـت سـو            55را رقابت با همجنسان و      ل  دلينفر  

اند كه اين امر   نفر رقابت با همجنسان را انتخاب نموده    63پذيرفته شدن در جمع دوستان و       
 بـه ازدواج از جايگـاه چنـداني         منجـر شـدن رابطـه      كننـدگان   شـركت دهد از نظر      نشان مي 

  . استبرخوردار نبوده 
 در اولويت اول، دوم و سوم تـرجيح دادنـد كـه محـل               كنندگان  شركتبيشتر  همچنين  

ها، و   گاه رابطه با جنس مخالف در محل تحصيل يعني دانشگاه باشد و محل زندگي، تفريح             
   .هاي بعدي قرار داشتند محل كار در مكان

 اعالم داشتند كـه   نفر 246 به اصرار خانواده بر قطع رابطه با جنس مخالف،           واكنشدر  
 نفر اعالم داشتند كه رابطه را قطـع خواهنـدكرد كـه ايـن               172رابطه را ادامه خواهند داد و       

هاي قويتر براي ادامه  مؤيد كاهش نفوذ خانواده بر دختران و پسران و وجود عوامل و انگيزه
اول، دوم و   هـاي      مالك انتخاب دوست از جـنس مخـالف، در اولويـت           بارةدر .رابطه است 

هاي بـاال را بـه خـود اختـصاص داده و نجابـت و                صداقت همواره رده  سوم درستكاري و    
هـاي   هاي بعدي را اشغال كرده و مالك علـم و دانـش در رده               خوش اخالقي و اصالت رده    

  . آخر قرار گرفته است
در خصوص اولويت در انگيزه دوستي با جـنس مخـالف، متغيرهـايي نظيـر نيـاز بـه                   

جـويي، شـناخت جـنس مخـالف،         تانه داشتن، لذت  رتباط دوس دوست داشته شدن، نياز به ا     
ريـزي    هاي بـاال قـرار گرفتـه و پايـه            و پركردن اوقات فراغت در رده      ،تنهايي، كسب تجربه  
 در مقايـسه    ،رسيد عامل اصلي در برقراري رابطه بين دانشجويان باشد         ازدواج كه به نظر مي    

  . با شاخصهاي فوق از ارزش بااليي برخوردار نبوده است
 »فقط در حـدي كـه بـدن پوشـيده باشـد           « حجاب مناسب براي زنان، گزينه       ردمودر  

فقط مـانتو   «،  »فقط مانتو و روسري   «هاي    باالترين فراواني را به خود اختصاص داده و گزينه        
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هاي بعدي را به خود اختصاص داده و چادر و            رده »آزادي كامل در نوع پوشش    «،  »و مقنعه 
همچنـين در مـورد اسـتفاده از آرايـش و پوشـش             . اسـت   روبند در آخرين رده قرار گرفته     

   .اند  نفر با آن موافق بوده94 نفر با آن مخالفت نموده و 293غيرمتعارف، 
بايست با جنس مخالف ارتبـاط برقـرار كنـيم تـا ثابـت كنـيم                 مي «گويهدر خصوص   

مقابـل  در  )  درصـد  4/39( نفر   186، موافقت   »توانيم با جنس مخالف ارتباط برقرار كنيم       مي
. اسـت  سنگين نمـوده     موافقتكفه ترازو را كمي به سوي       )  درصد 3/37( نفر   176مخالفت  

جلـوگيري از برقـراري     «گويـه   دانـشجويان بـا     )  درصد 3/53( نفري   250همچنين موافقت   
 1/27( نفـر    127 در برابـر     » فرار جوانـان از خانـه اسـت        علترابطه ميان دختران و پسران      

هاي   كه اگر جامعه يا خانواده در برابر رابطه دست به سياستدهد مخالفت نشان مي) درصد
، پتانسيل يا توان خانه گريزي       درآورند اجرابه  محدود كننده را    هاي    انقباضي بزند و يا طرح    

كه خـود  ، و فرار دختران و پسران از خانه وجود دارد و شايد وضعيت موجود فرار دختران              
  .بدتر شود شده است  اجتماعي براي ايرانآسيبتبديل به يك 

)  درصــد1/31( نفــري 147در برابــر مخالفــت  ) درصــد5/39( نفــري 187موافقــت 
 283 و نيز موافقـت      »تأثير مثبت رابطه با جنس مخالف بر پيشرفت تحصيلي        «دانشجويان با   

دانـشجويان بـا جملـه      )  درصـد  5/21( نفـري    101در مقابل مخالفت    )  درصد 4/60(نفري  
تري  شود تا دو جنس در آينده نسبت به هم انتظارات عاقالنه            ث مي روابط دختر و پسر باع    «

 بيـشتر اسـت، امـا ايـن     عاشـقانه دهد كه گرايش به برقـراري رابطـه           نشان مي  »داشته باشند 
ـ        تري دارد كه مي    گرايش رنگ و بوي عقالني     ويـژه بـا تقويـت آن در          هتوان با حفظ آن و ب

ديگـر  هـاي     رويجـ اي از ك    ه اسـت از پـاره     محيط دانشگاه كه خواست دانشجويان نيز بـود       
  .  دادتقليلجلوگيري نمود يا حداقل فراواني يا سطح آن را 

ــت  ــري 237مخالف ــد1/50( نف ــت  )  درص ــر موافق ــشجويان در براب ــري 157دان  نف
 »دوستي دختران و پسران بايد تنها به خاطر ازدواج باشد          «دانشجويان با گويه   )رصدد2/23(

دهد كه   انشجويان نسبت به انتظارات فرهنگي است و اين نشان مي         هاي د  مؤيد تغيير نگرش  
انگيزه ازدواج و تشكيل خانواده در نزد دانشجويان روبه زوال بوده و عوامل ديگـري نظيـر                 
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هـاي اصـلي      دوست داشتن و دوست داشته شدن، كسب تجربه، لذت جويي و غيره انگيزه            
  .اند شدهبرقراري رابطه 

 نفـر   305ز يك نفـر از جـنس مخـالف در يـك زمـان،               در خصوص دوستي با بيش ا     
اند كه خود اين امر  با آن موافقت كرده)  درصد2/19( نفر91با آن مخالفت و )  درصد2/64(

 .هاي فرهنگي در ميان دانشجويان اسـت  نشانگر حاكميت اخالق و اهميت دادن به خواست   
)  درصــد9/28 ( نفــري136در مقابــل مخالفــت )  درصــد7/49(  نفــري234امــا موافقــت 

ازدواج با كسي كه قبالً دوستي از جنس مخالف داشته اسـت اشـكالي              «دانشجويان با گويه    
 در مقابـل    ي درصد 4/41موافقت  .  است روي دادن  در حال    تغييريدهد كه     نشان مي  »ندارد

   . فوق استتغيير مؤيد نيزها   درصدي با رقصيدن دختر و پسر در مهماني6/38مخالفت 
اگـر  «با گويـه    )  درصد 6/15(  نفر 74در مقابل مخالفت    )  درصد 67( نفر 317موافقت  

در )  درصـد  6/76( نفـر  359موافقت   ،» اشكالي ندارد  ، پسر داشته باشد    يا آدم دوست دختر  
انسان بايد با جنس مخالف ارتباط داشته باشد        «با گويه   )  درصد 4/9(  نفر 44مقابل مخالفت   

)  درصـد  13( نفر   61فت  لدر مقابل مخا  )  درصد 6/69(  نفر 326 موافقت   ،»و آنها را بشناسد   
توان از ارتباط بـا آنهـا صـرف           نيمي از افراد جامعه از جنس مخالف هستند و نمي         «با گويه   
بـا  )  درصـد 5/26(  نفـر 122در مقابل مخالفـت  )  درصد9/50(  نفر234، موافقت »نظر كرد 

، »لـدين اشـكالي نـدارد     رابطه با جنس مخالف بـدون قـصد ازدواج و بـا نظـارت وا              «گويه  
بيـرون   «بـا گويـه  )  درصد1/19(  نفر89در مقابل مخالفت  ) درصد7/66(  نفر 310موافقت  

 244، موافقـت    »اشكالي ندارد ... رفتن با گروهي از پسرها و دخترها براي گردش، سينما، و          
ارتبـاط بـا جـنس       «بـا گويـه   )  درصـد  1/25( نفـر  116در مقابل مخالفت    )  درصد 8/52(نفر

 7/47(  نفـر  216، موافقت   » يك غريزه و نياز جنسي است و بايد وجود داشته باشد           مخالف
از نظـر دوسـتان صـميمي مـن          «با گويـه  )  درصد 4/25( نفر 115در مقابل مخالفت    ) درصد

 همگي حاكي از تمايل نسبي دختران و پـسران  »ارتباط با جنس مخالف الزم و خوب است      
در )  درصـد  4/87( نفـر    411اما موافقت   . استف  دانشجو به برقراري ارتباط با جنس مخال      

رابطه با جنس مخالف بـه قـصد ازدواج و بـا            «با گويه   )  درصد 9/4( نفر   23مقابل مخالفت   
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 18 (84در مقابل موافقـت     )  درصد 3/65( نفر   305، مخالفت   »نظارت والدين اشكالي ندارد   
 كـه كـسي خانـه       رفت و آمد به خانه فردي از جنس مخالف در صـورتي            «با گويه ) درصد

 41( نفـر 192در مقابـل موافقـت  )  درصـد 4/44( نفـر 208 مخالفـت    و »نباشد اشكالي ندارد  
سفربه خارج از شهر با فردي از جنس مخالف به قـصد گـردش اشـكالي                «با گويه   ) درصد
  .كنند ميدهد كه جوانان هنوز جانب احتياط را رعايت  ، همگي نشان مي»ندارد

 تحليـل ،  )2جـدول ( سه آزمون تحليـل رگرسـيون       از هاي پژوهش    فرضيه براي آزمون 
 واسـتفاده    )4جـدول   ( تحليـل مـسير    و )3جدول   (t  آزمون ،سويه  يك )واريانس( پراكنش

  :دنتايج زيرحاصل ش
   رگرسيون نتايج تحليل: 2جدول شماره

 p b aمقدار  R R2 F  متغيرمستقل
ها  گرايش به رسانه

  248/100  127/6  >01/0  118/14  028/0  168/0  )داخلي وخارجي(

  012/101  170/21  >01/0  688/4  073/0  270/0  نحوه استفاده ازاينترنت
  143/108  -535/19  >01/0  062/5  087/0  296/0  شرايط دوستان

  225/103  -054/18  >01/0  988/14  180/0  424/0  گرايش به نوع حجاب
  357/119  -0711/0  >01/0  830/89  157/0  396/0  مذهبي بودن پاسخگو
مذهبي بودن خانواده 

  996/117  -519/0  >01/0  190/38  073/0  270/0  پاسخگو

  375/105  -071/9  >05/0  912/3  032/0  117/0  وضعيت تأهل
   t آزمون سويه و  يك پراكنش نتايج تحليل: 3جدول شماره

  pمقدار  d f  f t  متغيرمستقل
هاي علمي  حوزه

  >01/0  -  717/4  4-481  گوناگون

  -  -  737/0  3-482  پايگاه اجتماعي
  -  -  724/2  3-482  مقطع تحصيلي

  >01/0  087/4  -  461  جنسيت
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به و گرايش ) داخلي يا خارجي(ها  وجود رابطه بين گرايش به رسانه     « فرضيه   مورددر  
ـ       با توجه به اينكه حضور رسانه      »رابطه با جنس مخالف    ويـژه مـاهواره و     ه  هـاي خـارجي ب

در ايران هنوز از نظر قانوني به رسـميت شـناخته     ) رعتبه شكل كامالً آزاد و پرس     ( اينترنت
توان گفت كه ايـن      رسد، اما مي   نشده است، مقدار به دست آمده بازهم چشمگير به نظر مي          

مقدار تأثير روند طبيعي جامعه است و متغيرهاي مهمتري وجود دارند كه بـا دسـتكاري يـا     
 نشان داد كه بـه  aمحاسبه .  كاهش دادتوان تأثير اين متغير را به حداقل ممكن     حفظ آنها مي  

 گرايش به رابطه با جنس مخالف       170/21جنسيازاي هر واحد گرايش به تماشاي تصاوير        
  گـپ زدن   ،592/7، ايميل زدن    238/11اينترنتي  هاي    يابد و به ترتيب براي بازي       افزايش مي 

 را داشـته  -380/3 قرار داشتند و جالب اينكـه اسـتفاده علمـي رابطـه منفـي           497/6 )چت(
  . است

رابطـه بـا جـنس      بـه   وجود رابطه بين شرايط دوستان و گرايش        «در خصوص فرضيه    
بـه  ،  -535/19 دينـدار  نشان داد كه به ازاي هر واحد گرايش به دوست            b  محاسبه »مخالف

، به ازاي هر واحد گرايش بـه        -915/7ازاي هر واحد گرايش به دوست درستكار و صادق          
ـ     و بـرعكس بـه ازاي هـر واحـد گـرايش بـه دوسـت        -325/5ش دوست داراي علم و دان

 بر رابطه با جنس مخالف تأثير گذاشـته  143/5گذران   و دوست خوش  143/11پوش   خوش
  . شود مي

 رابطـه بـا جـنس       بـه وجود رابطه بين نـوع حجـاب و گـرايش           «در خصوص فرضيه    
 و به ازاي -054/18 نشان داد كه به ازاي هر واحد گرايش فقط به چادر bمحاسبه » مخالف

 و برعكس به ازاي هر واحد گـرايش بـه آزادي            -307/9 مقنعه    و هر واحد گرايش به مانتو    
  شود   بر رابطه با جنس مخالف تأثير گذاشته مي645/11كامل در پوشش 

 رابطـه بـا جـنس       بـه فـرد و گـرايش      دينداري  وجود رابطه بين    «در خصوص فرضيه    
 بـر   -0711/0 در نزد فرد     ديني هر واحد گرايش به      نشان داد كه به ازا     b  محاسبه »مخالف

  . شود رابطه با جنس مخالف تأثير گذاشته مي
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 بـه  خـانواده پاسـخگويان و گـرايش         دينـداري وجود رابطه بين    «در خصوص فرضيه    
 نـزد   ديـن  نشان داد كه بـه ازاي هـر واحـد گـرايش بـه                b محاسبه   »رابطه با جنس مخالف   

  . شود ا جنس مخالف تأثير گذاشته مي بر رابطه ب-519/0خانواده فرد 
وجود تفاوت بين دختران و پسران در زمينه گرايش به رابطه بـا              «در خصوص فرضيه  

 استفاده شد و اين آزمـون نـشان داد كـه بـين دو گـروه مـذكور                   t از آزمون    »جنس مخالف 
ان  دختـر  ازها نشان داد كـه گـرايش پـسران            بررسي ميانگين  .داري وجود دارد   تفاوت معني 

 اما ايـن تفـاوت روبـه محـو شـدن اسـت زيـرا                عاشقانه بيشتر است،   روابط   براي برقراري 
  .است ه بود4455/100 و در نزد دختران 7152/107ميانگين در نزد پسران 

و گـرايش بـه رابطـه بـا جـنس           تأهل  وجود رابطه بين وضعيت     «در خصوص فرضيه    
، 625/44 بـه ازاي فـوت همـسر          و -071/9تأهـل    نشان داد كه به ازاي       b محاسبه   »مخالف
  . شود  تأثير گذاشته ميعاشقانه برگرايش به روابط -042/0 طالق و -875/1تجرد 

هاي علمـي گونـاگون در         حوزه باوجود تفاوت بين دانشجويان     «در خصوص فرضيه    
آزمـون    و پـس   سـويه   يك تحليل پراكنش  از آزمون    »زمينه گرايش به رابطه با جنس مخالف      

LSD  هاي علمي گوناگون در خصوص روابـط       اين آزمون نشان داد كه بين حوزه        استفاده و
 نـشان داد كـه بـين گـروه          LSDآزمـون    .)p >01/0 (داري وجود دارد    تفاوت معني  عاشقانه

هاي فني، پايه، انساني، و هنر در خصوص گرايش به رابطه با جنس  كشاورزي و ساير گروه 
قدر دو   نتيجه اين مطالعه نشان داد كه هر       .)p >05/0(داري وجود دارد     مخالف تفاوت معني  

تر برقرار شود، گـرايش بـه    ها به صورت غيرمختلط  جنس از همديگر دورتر باشند و كالس      
  .  بيشتر خواهد شدعاشقانهروابط 

وجود رابطه بين پايگاه اجتماعي دانشجويان و گرايش به روابط          «در خصوص فرضيه    
 4سويه در خـصوص تفـاوت اعـضاي           يك يل پراكنش تحل از آزمون    »بين دختران و پسران   

  .  نكرددپايگاه متشكل انجام شد كه وجود تفاوت را تأيي
ـ          ا مقدار براي تعيين    عنـوان  ه هميت متغيرهاي در نظر گرفته شـده در ايـن پـژوهش ب

رابطه با جنس مخـالف ازتحليـل مـسير           تأثير هركدام بر   سنجش مقدار متغيرهاي مستقل و    
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 باالترين تـأثير را     639797/0جنسيت با ميزان بتاي     و معلوم شد كه      )4جدول  (استفاده شد   
، سـن بـا بتـاي    493581/0 به ترتيب محـل سـكونت بـا بتـاي       آن بعد از    وبر روابط داشته    

، گرايش به نوع حجـاب      284/0 با بتاي    دينداري و   325/0 فرد با بتاي     دينداري،  329958/0
، گرايش به نوع برنامـه مـاهواره بـا بتـاي            197893/0 با بتاي تأهل  ، وضعيت   225/0با بتاي   

، نحوه استفاده از 054/0هاي علمي با بتاي  ، حوزه063/0ها با بتاي  ، گرايش به رسانه 064/0
، نوع الگو يـا گـروه       036/0، گرايش به نوع برنامه تلويزيوني با بتاي         037/0اينترنت با بتاي    

، و شـرايط دوسـتان   018/0 دانشگاه با بتاي بر، شرايط انضباطي حاكم  018/0مرجع با بتاي    
 از كل نتايج را به متغيرهاي 541/0محاسبه شده به ميزان R  كل.  قرار داشتند107/0با بتاي 
  .دهد شده نسبت مي فرض

 
جدول تحليل مسير مجموع تأثيرات متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته براساس وزن بتا : 4 جدول  

  )به ترتيب اولويت(
  رتبه    بتامقدار  متغير مستقل  ديف ر

  1  639797/0  جنسيت   1
  2  493581/0  محل زندگي يا سكونت   2
  3  329958/0  سن   3
  4  325/0   فرددينداري  4
  5  284/0   خانواده دينداري  5
  6  225/0  گرايش به نوع حجاب  6
  7  197893/0  وضعيت تأهل  7
  8  064/0  ماهواره گرايش به نوع برنامه  8
  9  063/0  ها رايش به رسانهگ  9
  10  054/0  هاي علمي  حوزه  10
  11  042/0  رابطه با سنخ اقوام  11
 12 037/0   استفاده از اينترنت نحوه  12
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  رتبه    بتامقدار  متغير مستقل  ديف ر
  گرايش به نوع برنامه  13

  تلويزيوني
036/0  13 

 14  018/0  نوع الگو يا گروه مرجع  14
 برشرايط انضباطي حاكم   15

  دانشگاه
018/0  15 

 16  0107/0  وستانشرايط د  16

  بحث
 اصـلي روابـط بـين        عنـوان انگيـزه     كه ازدواج و تشكيل خانواده ديگر بـه         نظر به اين  

باشد و اين امر بنيان اصـلي خـانواده را           دختران و پسران دانشجوي مورد مطالعه مطرح نمي       
گيـري   شود اقدامات فرهنگي ظريفـي جهـت بازگردانـدن شـكل           كند، پيشنهاد مي   تهديد مي 

هـا و اسـتادان      بديهي است در اين راسـتا رسـانه       . اده به جايگاه اصلي خود انجام گيرد      خانو
  . توانند نقش مهمي را ايفاء نمايند هاي مرجع مي عنوان گروه به

رسد  كه جلوگيري از رابطه با جنس مخالف عمالً غيرممكن به نظر مي             با توجه به اين   
زا را   جمله كشاندن آن به شـرايط آسـيب       تواند تبعات منفي از      و حتي در صورت ممكن مي     

شود به خواست دانشجويان توجـه       ، پشنهاد مي  ) از منزل  از جمله فرار  ( به دنبال داشته باشد   
.  مهيا گـردد   ها  گاه  تفريحها و    هاي عمومي از جمله دانشگاه     و امكان برقراري رابطه در محيط     

پـذير   و پـسران عمـالً امكـان      همچنين نظر به اينكه اصرار خانواده بر قطـع رابطـه دختـران              
تري بر وجود رابطه با نظارت والدين و         ها با طرح ظريف    شود خانواده  باشد، پيشنهاد مي   نمي

  . هاي عمومي اقدام نمايند در محيط
نظر به اينكه صداقت، درستكاري، نجابت اصالت و خوش اخالقـي اصـولي انتزاعـي               

انـد،   ي رابطـه مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه          بندي دانشجويان براي برقرار    هستند كه در اولويت   
هاي الزم امكان سنجش آنها  شود با تعريف عملياتي اين مفاهيم و انجام پژوهش       پيشنهاد مي 

در ضمن الزم است مفاهيمي مانند ايمان، عشق و علم و دانش از             . توسط جوانان مهيا گردد   
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نخستين برگردانـده   هاي   طريق كارهاي ظريف فرهنگي به جايگاه اصلي خود يعني اولويت         
فراغـت جـزء    جويي، و پركـردن اوقـات   هايي نظير نياز به دوست داشتن، لذت    انگيزه. شوند
رسـد بـا      به نظر مـي    . در ميان دانشجويان عنوان شده است      عاشقانههاي اصلي روابط     انگيزه

تقويت نهادهايي نظير نهاد خانواده و ايجاد و تقويت كيفيت صنايع فرهنگي بـويژه صـنعت           
فراغـت را از ايـن       تـوان اوقـات    ها مي  هاي ميان خانواده   اي سينما و نيز تأكيد بر تعامل       انهرس

  .  ازدواج و تشكيل نهاد خانواده افزود ها كاست و بر قدرت انگيزه انگيزه
هـاي خـارجي نظيـر مـاهواره و اينترنـت بيـشتر              نظر به اينكه هرچه گرايش به رسانه      

هـاي داخلـي     گردد رسانه  يابد، پيشنهاد مي   نيز افزايش مي   عاشقانهشود، گرايش به روابط      مي
هـا   ها و تخصصي كردن آن     ها و نيز افزايش شبكه     از جمله تلويزيون با افزايش كيفيت برنامه      

حـال   عـين   در.هـا را پـر نماينـد    فراغـت آن  تر نمـوده و بيـشتر اوقـات    بينندگان را مجذوب
ها را افزايش    دوران كودكي عالقه به برخي برنامه     هايي از    توانند با طرح برنامه    ها مي  خانواده

 بـين   سان بخشي از ابتكار عمـل در خـصوص رابطـه         و برخي ديگر را كاهش دهند و بدين       
  . دختران و پسران را در دست گيرند

، صـادق و درسـتكار و داراي علـم و           دينـدار هايي كه دوسـتان      ه گروه كبا توجه به اين   
 دارنـد،   عاشـقانه ها كمتر گـرايش بـه روابـط           ساير گروه  دهند نسبت به   دانش را ترجيح مي   

 خانواده بر نوع و شرايط دوستان جوانان خود نظارت بيـشتري را             وشود جامعه    پيشنهاد مي 
 اتخاذ نمايند تا مراوده جوانان با ترتيبيالبته به صورت نامحسوس و ظريف اعمال نمايند و        

  . گونه دوستان افزايش يابد اين
 دينـدار هـاي     و باحجاب و دانشجويان داراي خـانواده       دينداردانشجويان  نظر به اينكه    

ديـن  شـود بـر روي        دارند، پيشنهاد مـي    عاشقانهكمتر از ساير دانشجويان گرايش به روابط        
  . كننده تأكيد گردد عنوان يك عامل تعيين به

 ايفـاي   عاشـقانه كننده در تنظيم روابط      تواند به عنوان يك متغير مهم و تعيين        ميتأهل  
كننـده و نيـز      هـاي فرهنگـي تقويـت      مـشي  كـارگيري خـط   شود با ب   نقش نمايد، پيشنهاد مي   
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 شـغلي بـر ازدواج تأكيـد         ويژه در حوزه  ه  بتأهل  هاي اقتصادي و فراهم كردن زمينه        مشوق
   .گردد

 علمي خود كمتر با جنس مخالف        با توجه به اينكه دانشجوياني كه در كالس يا حوزه         
، عاشـقانه دارنـد    كـشاورزي بيـشتر تمايـل بـه رابطـه             ظير دانشجويان رشته  سروكار دارند ن  

 مهيا  ها   رشته گونه  اينهاي ورود يا افزايش دانشجو از هر دو جنس به            شود زمينه  پيشنهاد مي 
  . گردد

ترين مشكالت در خصوص رابطه با جـنس مخـالف را    نظر به اينكه دانشجويان عمده    
چگـونگي داشـتن    از  آگاهي  نا جامعه، افراط در رابطه،      هاي موجود در   محدوديت«به ترتيب   

 مـردم و     بـر  حـاكم  ها از اين رابطه، ديـد بـد         خانواده نادرسترابطه سالم، درك و برداشت      
خاطر نامشخص بـودن هـدف دوسـتي،        ه   جنسي فقط ب    مسئوالن به اين مسئله، سوءاستفاده    

 هـوي و هـوس،       از سرِ  جنسينبود تعريف و حدومرز دوستي، نبود فرهنگ دوستي، رابطه          
شود مـسئوالن    اند، پيشنهاد مي   ذكر كرده » هايي كه در آنجا بتوان همديگر را ديد        كمبود مكان 
  . به مورد اجرا در آورند،ها در اين خصوص تمهيدات الزم را انديشيده و خانواده

هـاي رابطـه بـا جـنس مخـالف را بـه              حل ترين راه  كه دانشجويان مهم    با توجه به اين   
 سـالم و     آزاد گذاشتن جوانان، آزادي اصولي و معقول، آموزش براي داشتن رابطـه           «ب  ترتي

سازي، وجود رابطه تحت نظارت والدين، افـراط و تفـريط             شناخت جنس مخالف، فرهنگ   
نكردن در رابطه، تغيير در طرز تفكر نظام حاكم، مـشخص كـردن هـدف دوسـتي، كـاهش                   

هاي سالم براي ايجاد رابطـه، عـدم         ش محيط ها، گستر  هاي خانواده  تعصبات و سخت گيري   
شود  اند، پيشنهاد مي   دانسته» وص رابطه با جنس مخالف از كودكي      ايجاد حساسيت در خص   

  . ها اقدام الزم صورت گيرد ها يا هدايت آن با تمهيداتي در خصوص عملياتي كردن آن
  

  هاي پژوهش محدوديت
ي مواجه بوده است كـه اهـم        هاي در اين پژوهش، پژوهشگر با مشكالت و محدوديت       

  :ها از قرار زير است آن



  رابطه با جنس مخالف وعوامل مرتبط با آن 
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، كننـدگان و ايجـاد انگيـزه در آنـان           شركتـ به رغم تالش پژوهشگر جهت جلب رضايت         
انـد و    دقتـي پاسـخ داده     هـا بـا بـي       بـه پرسـشنامه    هـا   آنرسد تعدادي از     بازهم به نظر مي   

مقياس مورد نظـر    هاي پاسخ داده نشده مبتني بر        پژوهشگر به ناچار در خصوص پرسش     
  . از ميانگين يا نما استفاده نمايد

 از كل تأثيرات به متغيرهاي در نظر گرفته         541/0 دهد   نشان مي   رگرسيون Rگونه كه    ـ همان 
 وضـعيت روانـي و اجتمـاعي        وراثـت و  شود و بقيه به متغيرهـايي نظيـر          شده مربوط مي  

  . ها پرداخته شود  به آنهاي ديگري شود كه الزم است در پژوهش منظورنشده مربوط مي
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