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 45، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **سليماني ،  زكيه*آبادي شاه زارع اكبر
  
  
  

 در جامعـة   پيچيـده  هـاي   پديده از يكي ازدواج، از پيش پسر، در دوران   و دختر هاي  معاشرت :مقدمه
سـازي    محـدود  و كنتـرل  حـال  در مدام جامعه عرف و تحت تأثير فرهنگ و مذهب     كه است كنوني
 هـدف از    .شـود   مي روابط گونه  اين به وجود آمدن   باعث برخي نيازها  و رواني  اجتماعي  عوامل .است

  .مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر اين پديده است ارائة اين
 كوكران، فرمول براساس نمونه، تعداد. است گرفته صورت شيپيماي روش به حاضر پژوهش :روش
. انـد   شده انتخاب نسبي  و اي  طبقهگيري    نمونه شيوة به كه هستند يزد دانشگاه دانشجويان از نفر 240
 هـاي   آزمـون  از استفاده و با  spssافزار     نرم توسط وآوري    جمعنامه     پرسش از طريق  الزم را  هاي  داده
  .ايم كرده تجزيه و تحليل سيونرگر و بستگي هم تي و
به روابط پـيش از ازدواج، نگـرش    گويان،   درصد از پاسخ  60دهد كه حدود      ها نشان مي    يافته :ها  يافته

 درصـد    7/36همچنين  . اند   نداشته  گويان، با جنس مخالف رابطه       درصد از پاسخ   5/22مثبت داشته و    
گرايش به رابطة پـيش از ازدواج، بـا         . اند  ه داشته  درصد با بيش از يك نفر رابط       27افراد با يك نفر و      

داري، روابـط حـسنه بـا     درآمد خانواده و تحصيالت پدر و سن فرد، رابطة مستقيم و بـا سـطح ديـن    
بستگي درآمـد و تحـصيالت و معـدل معنـادار             والدين و معدل دانشگاه، رابطة معكوس دارد؛ اما هم        

 درصد  27داري، حدود      دو متغير نياز عاطفي و دين      دهد كه   همچنين تبيين رگرسيون نشان مي    . نيست
  .كند از تغييرات در زمينة گرايش به رابطة پيش از ازدواج را تبيين مي

گردد كه ميتوان آن را بـا        ارتباطات پيش از ازدواج بخشي از فرآيند عادي زندگي محسوب مي           :نتايج
نمود و ارتباط دو جـنس نـه در جهـت          مند تبديل     درك نيازهاي طرفين به يك رابطه قرادادي و نظام        

 .هاي ارتباطي برقرار گردد تر همچون كسب مهارت تخليه عاطفي بلكه به منظور اهداف متعالي
  

  .عاطفي جنسي، نياز نياز، داري، روابط پيش از ازدواج تحصيالت، دين: ها كليدواژه
  12/3/91:                              تاريخ پذيرش23/11/89: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول( <a_zare@yazduni.ac.ir>يزد،  دانشگاه شناس، دكتر جامعه *

  شناسي، دانشگاه يزد جامعه ارشد كارشناس** 

مرتبط با گرايش دانشجويان به روابطواملبررسي ع
 يزد پيش از ازدواج در دانشگاه
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  مقدمه
طور   به مردم، كه است آن بيانگر مطالعات«. دارند ذاتي نياز اجتماعي رابطة برقراري به افراد

 رفتـار  اعظم قسمت و كنند  مي ديگران با ارتباط صرف را خود اوقات  درصد از  70 متوسط،
   .)1380نسب،  عمران (»شود مي ناميده ارتباطي رفتار عنوان تحت آنان

وجـوي بـه    گيرد يا عقالني و در جست باطي با اهداف مختلفي صورت ميرفتارهاي ارت 
حداكثر رساندن شانس افراد در رسيدن به هدف است يا بر مبنـاي ارزش اسـت يـا سـنتي                    
است كه علت دوام و استمرار آن وجه اعتقادي و سنتي آن است يا عاطفي است كه شـامل                   

كـه ايـن رابطـه عـاطفي و         ) 1383 طالبي،. (دوستي، خويشاوندي و روابط همسايگي است     
زمـاني كـه ايـن     . آورد  دوستي، در ارتباط با جنس مخالف شرايط متفاوتي را به وجـود مـي             

 هـدف   چنـدين جهت پيچيدگي رابطه ممكن است        شود به   ارتباط پيش از ازدواج برقرار مي     
ها، نوع شخـصيت و جنـسيت افـراد نيازهـاي             مختلف را داشته يا برحسب شرايط و انگيزه       

 ازدواج سـن  در ايرانـي  پـسر  و دختر ميليون 14 بيش از  اكنون  هم. تفاوتي را تعقيب نمايد   م
 نيازهـاي  رو بررسـي    ؛ از ايـن   )1389: ادارة كل آمار عمومي، مركـز آمـار ايـران         (دارند   قرار

 فراوانـي  اهميـت  مخـالف، از   جـنس  بـا  ارتبـاط  بـه  ها  گرايش آن  داليل و افراد اين اساسي
 در مـسير  هـا      آن قرارگرفتن يا   نيازها اين و ناصحيح  نامناسب تأمينه  چراك. است برخوردار

 بـا  خـانوادگي  زنـدگي  و اجتمـاعي  روابـط  در و رواني و روحي به لحاظ  را نادرست، فرد 
 اسـت  ممكـن  متقابـل،  رابطـة  در پـسر،  دختـر و  . رو خواهد كـرد     روبهاي    عديده مشكالت
رابطـه،   در عـشق  وجـود  سـبب   بـه  كـه  بگيرنـد  قـرار  و زيادي  هاي مضر   فعاليت درمعرض

ـ درواقع،   اما به نظر نرسد؛   سوءاستفاده از آن   خـود،  وانـد     شـده  زا  آسـيب  روابـط  وارد انآن
 ممكن اسـت   كه كند  مي سوءاستفاده ديگري از طرفين، از يكي روابطي، چنين در .خبرند بي
 مـوقعيتي  درمعـرض  ناخواسـته  افـراد  ممكـن اسـت    جنسي و جسمي باشـد؛ حتـي       نوع از

بـه   بنـا . )1386ديگران،   و يوسفي(بگيرند   قرار بارداري و جنسي تجاوز همچون رناكخط
 سـقط  كـشور  در قـانوني  غير و بـه صـورت قـانوني      جنـين  هزار 80 حدود شواهد، ساالنه 
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 شـايد  كـه  دارنـد  سال 25 تر از   كم كنند،  مي جنين سقط زناني كه  و دختران تر  بيش .شود  مي
  .)1388 اصل، محمدي (باشد ازدواج از پيش نامشروع روابط  آن، مهم داليل

روابط پـيش از     برقراري هايي براي   در آن، فرصت   كه هايي است   محيط از يكي دانشگاه
 منـابع  از يكي ها  التحصيالن دانشگاه   فارغ و دانشجويان«از سوي ديگر،    . است فراهم ازدواج

 رفتـار  بـر  حـاكم  هنجارهاي و ها ارزش و شناخت شوند  مي محسوب جامعه در هنجار مهم
 اين هاي  واقعيت برخيبيني     پيش در را اجتماعي عالمان و محققان تواند  مي ،باره   دراين آنان،

 و دوسـتي   معاشـرت  از منظور «.)1381سكاران،   (»نمايد مسئله در ساير اقشار جامعه ياري     
 ف،مخـال  جـنس  دو ميان روابط ازاي    مطالعه، گستره  اين در ازدواج و  از پيش پسر، و دختر
صـميميت، رفاقـت،     ماننـد  مختلفي هاي  انگيزه با كه است محرميت و بدون  ازدواج از پيش
 دوسـتي  قالب در و گيرد مي شكل مبادلة طرفين  و جنسي، تعهد، مراقبت   بستگي، فعاليت   دل
 ديگـر  هـاي   شـكل  و خانگي  خياباني، هم  هاي  ازدواج، دوستي  به منظور    عاشقانه قرارهاي و

  جوانان اجتماعي ارتباطات شامل بررسي، اين لذا ؛)1385ديگران،   و دموح(» يابد  مي تداوم
مؤثر بـر ايـن      خواهيم عوامل   مي مقاله،  در اين  .شود  شغلي نمي  فعاليت يا آموزشي با اهداف 
  .كنيم بررسي روابط را

  
  پيشينة تحقيق

 درخـور بررسـي    موضوعي هاي مختلف، همواره    از جنبه  دنيا و  سراسر در دو جنس،  روابط
برانگيز و    رسد، در هيچ كشوري همچون ايران، اين موضوع چالش          بوده است؛ اما به نظر مي     

 اين هايي در علمي و پژوهش  متونگيري    شكل باعث موضوع اهميت. ساز نبوده است    مسئله
 درصـد    70 تـا  30 حـدود  دهـد كـه     تحقيقات متعدد نـشان مـي      ايران،  در .است شده زمينه

 75 روي بـر  گسترده تحقيقي در. )1383گلزاري،  ( درگيرند ئلهمس اين با نوعي  به نوجوانان
 هـا   نمونـه   درصـد از   45كـشور،    سراسر در سال، 19 تا   14 نوجوانان و جوانان از هزار نفر 
 گفنتـد   درصد نيـز   35 و دهد  مي آزار  فكري از لحاظ آنان را    جنسي مسائل كه كردند عنوان
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در پژوهشي تحـت    ). 1381ميرباقري،  ( اند  افتاده سر درد به گاهي جنسي مسائل به دليل  كه
هـا و رفتارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي، در تهـران، سـطح                 ها، نگـرش    عنوان بررسي آگاهي  

با افـزايش   . دهد  را نشان مي  )  درصد 8/68(موافقت با معاشرت پيش از ازدواج، رقم زيادي         
 ).1379محسني، (يابد  سن، موافقت جوانان با روابط پيش از ازدواج كاهش مي

 مثبـت  بـراي  ايـران،  در هـا   نگـرش  و هـا   ارزش تغييـر در   كه است از آن  حاكي شواهد
كـه    طـوري    بـه  اسـت؛  ازدواج از تا پـيش   پسر، و دختر هاي  معاشرت و ها  رابطه قلمدادكردن

 از برخاسـته  هـاي   ازدواج و كـرده  تغييـر  نامحرم مرد و زن نزدن  حرف همچون هايي  ارزش
 و قيـد  بـا  پژوهش، نمونه در  افراد از نيمي از بيش. است فتهيا افزايش ها  معاشرت گونه  اين

ـ  از نيمي از تر  كمكه     درحالي اند؛  موافق پسرها و دخترها دوستي شرط در   ،بـاره    درايـن  ان، آن
 پسران كه آن است از حاكي ها پژوهش غالب). 1379 ديگران، و آزاد( نددار مخالفي ديدگاه
 پـسر  و دختـر  دوسـتي  بـا ها     آن موافقت ميانگين و داده نشان روابط اين به تري  بيش تمايل
  ). 1385 ؛ اسدي،1386غفاري،  (است دختران از تر بيش

 دارنـد؛  روابط اين به  منفي نگرش دانشجويان،  درصد از  6/22 تنها تحقيقات، ساير طبق
 مـردان،  درمقايـسه بـا    زنـان  ، در مجمـوع   .است خودشان ازتر    شان، منفي   والدين نگرش اما

البتـه  ). 1385ديگـران،    و موحـد (نـد   دار هـا   معاشـرت  گونـه   اين تري به   منفي ياربس نگرش
كه بخشي از     طوري  معناداري دارد؛ به  تأثير  تحصيالت والدين در نگرش مثبت به اين روابط         

تـر    دهد هرچه سطح تحصيالت والـدين بـيش         نشان مي ) 1389(هاي صالحي و ديوبند       يافته
بـا رابطـة      تر شده و مخالفت آنان        ن با جنس مخالف مثبت    به رابطة دخترا    شود، نگرش آنان    

 شغلي در مرتبـة     به لحاظ همچنين هر اندازه والدين     . شود  تر مي   دختران با جنس مخالف كم    
. تـر اسـت     باالتري باشند، نگرش آنان نيز دربارة ارتباط دختر خود با جنس مخالف، مثبـت             

گرايـي نيـز بـا         مـاهواره و سـطح غـرب       متغيرهاي سن، امكانات رفاهي خانواده، استفاده از      
  .گونه روابط، ارتباط فراواني دارد به اين نگرش مثبت والدين 

 انگـاري  اعتقادات، سهل  عاطفي، ضعف  نيـاز گونه روابط،   اين گيري  ديگر داليل شكل   از
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 و ازدواج قـصد  بـه  جنسي، آشـنايي   همساالن، نياز  و دوستان ها، فشار  خانواده مباالتي بي و
 در همين زمينه، توهم قـدرت در        ).1386غفاري،   (است خانواده تنظيم و ازدواج مشكالت

آوردن بـه يكـديگر، در اثـر ناماليمـات اجتمـاعي و              پسران و جاذبه در دختران و نيز پنـاه        
  ). 1384پناهي، ( هاي ارتباط با جنس مخالف ذكر شده است خانوادگي، از جمله انگيزه

تـر    هـاي دينـي و مـوازين شـرعي، بـيش            بـة ارزش   بـه غل   با توجه هاي داخلي،     پژوهش
. كنـد   هاي نگرشي و روابـط كالمـي و جـسمي و جنـسي دو جـنس را بررسـي مـي                      جهت  

 بـه تعريـف متفـاوت از ارتبـاط دو جـنس، تنهـا بـه                 با توجه كه مطالعات خارجي،      درحالي
 ارتباطات عميق جسمي و جنسي و مخاطرات آن توجه دارد؛ لـذا اسـتناد بـه ايـن منـابع و                    

  . ها تنها به اين قالب از ارتباطات محدود خواهد بود برداري از آن الگو
 سال از   5 تا 4دربارة پسران خياباني تحقيق كردند كه        )2006(و همكاران    1راما كريشنا 

درصدشان  45 سال داشتند و     23 تا 9اين افراد   . ها گذرانده بودند    زندگي خود را در خيابان    
هـاي اجتمـاعي، نبـود        شنا و همكارانش نتيجه گرفتند كه موقعيت      كري.  ساله بودند  17 تا 14

جنس و رفتارهاي پرخطر جنـسي، تـصوري از رابطـة             آموزش دربارة آسيب رابطه با غيرهم     
الرنـس و   . آورد  مـي بـه وجـود     جنسي در بـين پـسران خيابـاني         ) اضطرار(جنسي و اجبار    

ق شدند اثر آموزش سالم را بر        نيز موف  )2001( 3و نيز جموت   )1995(و همكاران    2بريفيلد
اي در زمينـة آمـوزش        نيز برنامـه   )2001( 4كيرباي و كويل  . كاهش رفتار پرخطر نشان دهند    

نتـايج ايـن آمـوزش،      . تر، روي جوانان اجـرا كردنـد        روابط سالم تحت عنوان انتخاب سالم     
  . تأثيرات مثبت در كاهش شركاي جنسي و مقاربت جنسي پرخطر و بدون پوشش است

اما  است؛ مخالف جنس دو بين رابطه برقراري در مهم ابعاد از جنسي ها، نياز   به يافته  ابن
 منظـور  ايـن  به دو جنس  بين ارتباط هرگونه توان گفت   نمي و نيست  زمينه  اين  در نياز تنها

 بلسك. هاي ارتباط با يكديگر متفاوت است        حتي بين دو جنس نيز انگيزه      .گيرد  مي صورت

                                                           
1- Ramakrishna     2- Lawrence, Brafield 
 

3- Jemmot       4- Kirby 
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 بـراي  مـردان  انگيـزة  كـه  باورنـد  بـراين  خود، تحقيقات نتايج به با توجه ،  1)2001( باس و
  بـه دسـت    انگيـزة  با تر  بيش زنان اما است؛ جنسي تمايالت روابطي، چنين شروع و آشنايي
  .هستند روابطي چنين به دنبال خودشان، براي فيزيكي مراقبت و حمايتآوردن 

  
  مباني نظري تحقيق

 كـه  باورند اين بر اينان. درنيگ  مي در نظر را   مسئله مذهبي و ينيد ابعاد اين زمينه، برخي    در  
 سـكوالر   عقالنـي  ارزشـي  ازدواج، از پيش پسر و دختر دوستي و معاشرت به مثبت نگرش
 هـاي   ارزش در نظر گـرفتن      بدون و خود و زيان  سود به با توجه  فرد، كه معنا اين به است؛
 كه گونه همان البته ؛)1385ديگران،  موحد و (رود مي روابطي چنين برقراري به سمت ديني،

 بازسـازي  بـه  اما كند،  نمي داللتداري     دين و دين پايان بر قضايا اين دارد، تأكيد 2هرويولژه
). Hervieu-Léger, 2001(دارد  اشـاره  جامعـه  بـر  حـاكم  اعتقادي وسيع در زمينة نهادهاي

 آن از 3روستوسكيكه    طوري   به است؛ هبود مطرح غريزه دربرابر   سدي منزلة   به هموارهداري    ندي
 جنـسي  ، شروع ارضاي غرايز   داري   دين كه است معتقد او. كند  مي ياد غرايز كنترل عاملبه مثابه   

 داري  نمـرة ديـن    كه در ميان افرادي   كه است آن گوياي وي تحقيق نتايج. اندازد  مي تعويق به را
  ).2004ديگران،  و وسكيروست (است تر كم زودهنگام جنسي روابط دارند، تري بيش

 چـه  و؟  اسـت  روابـط  گونه  اينگيري    شكل بستر عواملي حال پرسش اين است كه چه     
  شود؟ مي برآورده ارتباطات گونه اين در نيازهايي
 تـأمين  نشود، برآورده ارتباط هر در جسماني و اوليه نيازهايكه    زماني تا 4مازلو، نظر از
 نيـاز  دسـته  پـنج  هـا    مازلو، انسان  5نيازهاي نظرية بقط. ناپذير است   نيازهاي فرد امكان   ديگر
 ؛ نيـاز  ...)و جنسي هوا، غذا، آب، خواب، رابطة    (جسمي   نيازهاي :عبارت است از   كه دارند

 بـراي  وي. يـابي  خويـشتن  به نياز تأييد و  و احترام به اجتماعي؛ نياز  روابط به ايمني؛ نياز  به

                                                           
1- Blesk, A. L. and Buss  2- Hervieu-Léger   3- Rostosky 
  

4- Maslow      5- needs theory 
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 پايين سطوح نيازهاي ابتدا كه معنا اين به. است مراتبي قائل   سلسله اولويت نوعي نيازها اين
از نظر  . كرد خواهد نياز احساس باالتر سطوح در انسان آن، از شود؛ پس  ارضا بايد پست يا

 سـطح  تـرين  عـالي  يـابي در   خويشتن به نياز و سطح ترين پايين جسماني در  نيازهاي مازلو،
 نيـاز  به مثابه  بايد را جنسي نياز اساس، اين بر). 1381 2اتكينسون، و 1370 1ازكمپ، (است
كـردن   برطـرف  مـستلزم  نيازها ساير كردن برآورده .گرفت گونه روابط در نظر     اين در اوليه
  .است نيازي چنين
 جـواني  و نوجـواني  سنين در جنس دو روابط اجتماعي، انپرداز   نظريه برخي ديدگاه از

 دربـارة اي  مرحلـه  چند اي يهنظر) 1972، 1974 (همكارانش و 3لوينگر جرج .گيرد شكل مي 
 هـاي   مجموعـه  در را افـراد يكـديگر    اوليه، مراحل در .كنند  مي مطرح ارتباطاتگيري    شكل
 آگـاهي  يكـديگر  وجـود  از كم كم و كرده مالقات هاي اجتماعي و گاه، گذرا   گروه يا طبيعي
هاي گذرا   يتدر اين مرحله يكديگر را در موقع       .ندارند هم با خاصي تعامل كنند، اما   مي پيدا

 پيدا كشش يكديگربه      اگر. اي است   كنند اما تعامالت خالصه و اطالعات حاشيه        مالقات مي 
احـساسات   و اطالعـات  تـدريج   به نفر دو .رود  مي پيش صميميت به سمت    ارتباطات كنند،
 رود  مـي  پـيش  حـداكثر  به سـمت     حداقل از تعامالت و كنند  مي افشا يكديگر براي را خود

)Adams and et al, 1994 .(زوج انتخاب راه براي آغاز در فرد جواني، و نوجواني دورة در 
خـود،   حـس  تحقق مانند جواني دوران از وظايفي با فرد همچنين سنين، اين در .دارد قرار

  ).Brindis, 1998 (روست روبه ساالن بزرگ ديگر و خانواده، والدين از جدايي هويت كسب
 ايـن  از. دانند  مي جوانان ارتباط ميان  ايجاد عوامل از ار عشق و احساسات ان،شناس  روان
 آغازي تواند  مي عشق و دارد جنس دو بين ارتباطات در مهمي نقش رمانتيك عشق ديدگاه،

 و عشق به سنين، اين در جوانان، .)Smith and Mccaie, 1995 (باشد جديد براي ارتباطات
 جنـسي  سـائق  با عشق و دوطرفه روابطه  ك  زماني .نگرند  مي تخيلياي    به گونه  جنسي رابطة
  ).Woody, 1997 (آيد درمي صدا به خطر زنگ شود، مي جفت

                                                           
1- Ascamp    2- Atkinson   3- levinger 
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عـاملي   را آن و كند  مي تأكيد پسر و دختر روابط در جنسي سائق نيز بر ) 1933 (فرويد
 دانـد   مـي  مـؤثر  هـاي جنـسي     فعاليت و مخالف جنس   به فرد جوان  جذب در ناخودآگاهانه

  ).1386ديگران،  و يوسفي(
  

  روش
. آيـد  شمار مي پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام شده است و از نوع تحقيقات كمي به 

 مقطـع  در مختلـف،  هـاي   از رشـته   پـسر  و دختـر  دانـشجويان  مطالعـه،  ايـن  آماري جامعة
 فرمـول  از استفاده با .هستند يزد در دانشگاه  1389 سال طي ارشد، كارشناسي و كارشناسي
 بـراي  تحقيـق،  اين در. اند  شده برگزيده نمونه حجم به مثابه  آنان از نفر 240 تعداد كوكران،
بـا   كـه  صورت  اين  به .را به كار گرفتيم    نسبي  و اي  طبقهگيري    نمونه روش الزم، هاي  نمونه تعيين
 دانشكده، درصدي هر دانشجويان تعداد برحسب و نيز تحصيلي مقطع و جنس و رشته به توجه

  .كرديم انتخاب به صورت تصادفي ها و در طبقات ب با جمعيت آنرا متناس دانشجويان از
. اسـت  اصـلي  شـاخص  20 و  گويـه 131 حـاوي  اي نامه ها پرسش دادهآوري   جمع ابزار

 نظرخـواهي  هـا   آزمـودني  از مستقيمطور غير    به و شده ساخته ليكرت روش به آنهاي    گويه
نامـة     برگرفتـه از پرسـش     داري كـه    جز سـؤاالت شـاخص ديـن        نامه به   اين پرسش  1.شود  مي

  . شده است تدوين و طراحي خودساخته روش است، به) 1385آذربايجاني، (استاندارد 
 ايـن   بـه  .كـرديم  اسـتفاده  اعتبـار محتـوا    از روش  ها،  دادهآوري    گرد اعتبار ابزار  تعيين براي
 رتبطمـ  متخصصان و استادان از تن چند   به نظرخواهي، را براي نامه     پرسش سؤاالت كه صورت
 اسـتفاده  3كرونبـاخ  آزمون آلفاي  از نامه،  پرسش سؤاالت 2پايايي از اطمينان حصول براي. داديم

                                                           
 گويـان   پاسـخ  از و تهيـه  هـايي   صـندوق  نامه،  ها به سؤاالت حساس پرسش      براي كاهش انحراف پاسخ    كه است گفتني -1

 بـا  و نداشته باشند  گر  پرسش با تماسي گونه  يچه تا بيندازند آن به داخل  تكميل، از پس را ها  نامه  پرسش تا شد درخواست
 .دهند پاسخ سؤاالت به ماندن، ناشناس از اطمينان

2- reliability    3- Cronbach's Coefficient Alpha 
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  آوري  جمـع  هاي  داده). 1جدول  (است   بوده فراوان پايايي نشان دهندة ضريب   نتايج، كه كرديم
هـاي    آزمون زنيز ا  ها  داده تحليل براي. كرديم تجزيه و تحليل   spssافزار     نرم از استفاده با شده را 
  .كرديم استفاده متغيره چند رگرسيون آزمون و دو خي، واريانس تي، تحليل آماري

  
  مفاهيم
 عبـارت اسـت از      1گـرايش .  متغير وابسته، مقدار گرايش به جـنس مخـالف اسـت           :گرايش

هاى مثبت و منفى يا احكام ارزشى مطلوب يا نامطلوب دربارة اشيا و اشـخاص و                  ارزشيابى
بـه    كـسى كـه     . دهـد   بـه چيـزى نـشان مـي         ها چگونگى احساس هـركس را        گرايش. وقايع

. دهـد   موضوعى گرايش مثبت يا منفى دارد، دربرابر آن، واكنش مثبت يـا منفـى نـشان مـي                 
بخشى از اين واكنش، ممكن است به صورت اظهار عقيده دربارة موضوع و بخـش ديگـر،                 

  .2)1993 رابينز،(گر شود  دربرابر آن موضوع جلوه در رفتار او 
شدت تمايل و واكنش به همراهي با جنس        به معناي   در اين پژوهش، گرايش به ارتباط       

اي ليكـرت،     گزينه  اين متغير را با پنج گويه در دامنة پنج        . هاي مختلف است    مخالف در زمينه  
بـه معنـاي    همچنـين در اينجـا سـطح ارتبـاط،          . ايم  از كامالً مخالف تا كامالً موافق، سنجيده      

  .بودن، تماس بدني و جنسي است هم تاري، مالقات حضوري و باتماس گف
  

 نگرش به معناي طرز تلقي، وجهة نظر، طرز فكر، رويه و تمايـل بـه بـازخورد اسـت                   3:نگرش
بـه هـر چيـز        ها و آمادگي براي عمل        ها و احساس    تركيب شناخت ). 1371آلپورت و ديگران،    (

گونه تعريف  ان اجتماعي نگرش را اينشناس انرواكثر  .به آن چيز گويند       معين را نگرش شخص     
 عمـل    نظامي بادوام كه شامل يك عنصر شناختي و يك عنصر احـساسي و تمايـل بـه                : كنند  مي

عنصر احساسي  . عنصر شناختي، شامل باورهاي شخص دربارة يك انديشه يا شيء است          . است

                                                           
1- tendency    2- Robbins   3- attitude 
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 عمل در  ند دارد و تمايل بهيا عاطفي، آن است كه معموالً نوع احساس عاطفي با باورهاي ما پيو
 ).1373كريمي، (شود  اي خاص اطالق مي گويي به شيوه آمادگي براي پاسخ

هاي مثبت و منفي افراد به روابط پيش از ازدواج            نگرش نشان دهندة سوگيري و ديدگاه     
 اي ليكرت، از كامالً مخالف تا كـامالً  گزينه اين متغير را نيز با هفت گويه در دامنة پنج       . است

  .ايم موافق، سنجيده
  

داري يا وابستگي به مذهب را داراي حـداقل دو            دانشمندان علوم اجتماعي، دين   : داري  دين
اجراي فرايض مذهبي مثـل نمـاز،       . اند  بعد اجراي فرايض مذهبي و اعتقادات مذهبي دانسته       

از  وسيلة مشاهدات عملي، آشكار و اعتقادات مـذهبي  روزه، مناجات و مناسك گوناگون، به    
بـراي سـنجش    ). 1364رونـژر،   ( پاسخ به سؤاالت عقيـدتي مكـشوف خواهـد شـد             طريق
گويان درخواست شد سطح پايبندي خود به هـر           اي از پاسخ    گويه  داري در مقياسي شش     دين

  . اي، از خيلي زياد تا خيلي كم، نشان دهند گزينه ها را در طيف پنج يك از گويه
  

  زمي و فقـدان در ارگـان   كمبـود  ت،يـ از حالـت محروم    عبـارت اسـت      ازين: نيازهاي ارتباطي 
 و  نـد يآ ي انـواع خـاص رفتـار درمـ        ي بـرا  ييهـا  زهي انگ   به صورت  ازهاين) 1363 باپور،يشك(

 انـسان را بـه صـورت        يازهـا يمزلـو ن  .شوند يمحسوب م  ازهاي از ن  يرفتارها به منزلهء بازتاب   
عـزت   ،3عشق و محبت   ،2يمني،اكيولوژيزي ف  يازهايدر پنج طبقه مشتمل بر ن     1 يمراتب سلسله
در اينجا، پنج نياز اوليه را به عنوان  )1386شجاعي، (. داده استيجا5 ييو خودشكوفا4 نفس

ايــم كــه شــامل نيــاز جنــسي و نيــاز عــاطفي و رقابــت   نيازهــاي اساســي بررســي كــرده
بـه  ها را با سه گويه و نياز مـالي و نيـاز       هر يك از اين   . با دوستان است  ) چشمي  وهم  چشم(

ازدواج و هر يك را با چهار گويه در سـطح ترتيبـي، از كـامالً مـوافقم تـا كـامالً مخـالفم،                        
  .ايم ارزيابي كرده

                                                           
1- hierarchy   2- safety needs   3- love needs 
  

4- esteem needs  5- need for self actualization 
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  هاي استفاده شده و نتايج آزمون كرونباخ براي تعيين پايايي ها و گويه  مفهوم.1جدول 

ضريب آلفاي   ها ها يا گويه پرسش  متغير يا مفهوم رديف
  كرونباخ

 نگرش به روابط  1
  دختر و پسر

 ارتباطـ2  روابط دوستانة دختر و پسر بايد وجود داشته باشد؛     ـ1
گونه روابـط   اين ـ3ناپذير است؛     دختر و پسر در دانشگاه اجتناب     

 روابط دختر و پسر درـ4بر تشكيل زندگي موفق اثر مثبت دارد؛     
 از طريـق ايـن روابـط، جوانـانـ5خطر است؛     حيطة دانشگاه بي  
 روابط دختر وـ6 ؛كنند يمتري از هم پيدا        بيش آگاهي و شناخت  

بـه  ــ 7؛ زنـد  يمپسر، پيش از ازدواج، به زندگي آيندة آنان لطمه    
  .افرادي كه با جنس مخالف ارتباط دارند، احساس خوبي ندارم

86/0  

گرايش به ارتباط  2
  دختر و پسر

 تا چه حد دوست داريد در كالس درس، جنس مخالف شـماـ1
 تا چه حـد مايـل هـستيد بـا جـنسـ2شته باشد؟   نيز حضور دا  

 چقـدرــ 3مخالف خود، تحقيق درسـي مـشتركي ارائـه كنيـد؟            
حاضريد به تقاضاي دوستي جنس مخـالف خـود پاسـخ مثبـت

 تا چه اندازه مايل هستيد، در زمينـة شـغلي بـا جـنسـ4دهيد؟  
 چقدر خود را نيازمند ارتبـاط بـاـ5مخالف خود همكار شويد؟     

  بينيد؟ ميجنس مخالف 

86/0  

 روابط با والدين  4
ــ پـدر و مـادرم2؛  گـذارم  يمـ همواره به پدر و مادر خود احترام         1

ـ چيزي نيـست كـه والـدينم از آن3اي با من دارند؛       روابط صميمانه 
.كنم يمـ همواره در كارهاي خود با آنان مشورت 4اطالع بمانند؛  بي

76/0  

  داري دين  5

هـا رسـيدگي  ت، بـه اعمـال همـة انـسان         باوردارم كه در قيام    ـ1
كه مسافر يا     درصورتي ـ3خوانم؛     همواره نمازم را مي    ـ2؛  شود  مي

 معموالً در مسجدـ4؛  رميگ يممريض نباشم، در ماه رمضان روزه       
 نظر اسالم دربارة حجـاب راـ5 ؛شوم يميا نماز جماعت حاضر     

ا، حـالل و حـرام شـرعي ر     در كارهـاي روزمـره  ــ 6قبول دارم؛  
 .كنم يمرعايت 

84/0  

  نياز جنسي  6

 روابط بين دختـر و پـسر  بـه دور از غرايـز جنـسي نيـست؛                  ـ1
 رابطه با جنس مخالف، ناخودآگاه، به دليل نياز جنسي اسـت؛ـ2
 اغلب به دليل نياز جنـسي بـا جـنس مخـالف رابطـه برقـرارـ3

 .شود مي

83/0  
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ضريب آلفاي   ها ها يا گويه پرسش  متغير يا مفهوم رديف
  كرونباخ

  نياز مالي  7

بـاط دوسـتانه بـا جـنس بسياري از نيازهاي مالي مـن در ارت        ـ1
وجه حاضـر نيـستم از جـنس هيچ  به ـ2شود؛    مخالف برطرف مي  

ام را با كسي كه   مشكالت مادي  ـ3مخالف خود پول قرض كنم؛      
  .گذارم شوم، در ميان مي دوست مي

74/0  

  نياز به ازدواج  8

هـاي سـنتي خواسـتگاري، ديگـر  كـنم كـه روش       احساس مي  ـ1
شـوم،  م با كسي كه دوست مي     كن   فكر نمي  ـ2بخش نيست؛     نتيجه

شناسم كه از طريق ارتباط   بسياري از افراد را مي     ـ3ازدواج كنم؛   
 دوسـت دارمــ 4انـد؛     با جنس مخالف، همسر مناسب پيدا كرده      

  .ام را پيدا كنم خودم شريك زندگي

71/0  

چشمي وهم چشم  9

 با ديدن روابط دوستانم، تاحد زيادي به ايـن روابـط متمايـلـ1
تر نباشم، به برقراري رابطـه  براي اينكه از ديگران كم ـ2 شوم؛  مي

 اگر دوستي از جنس مخالف نداشته باشم،ـ3كنم؛    تمايل پيدا مي  
  .كنم در بين دوستانم احساس حقارت مي

85/0  

  نياز عاطفي  10

تـري بـه مـن  كردن با جنس مخـالف آرامـش بـيش          صحبت ـ1
ف به ديد دوست در بسياري از مواقع، به جنس مخال       ـ2دهد؛    مي
 به كسي نياز دارم كه با او درد دلـ3كنم؛    جنس خود نگاه مي     هم

.كند هايم را بهتر درك مي جنس حرف كنم غيرهم  فكر ميـ4كنم؛ 

80/0  

  
  ها يافته

درصـد   7/39 و دختـر  يـان گو  پاسخ درصد   3/60است و    سال 21 يانگو   پاسخ سني ميانگين
 پـسر  و دختـر  روابـط بـه        درصد دانـشجويان   16 تنها ،تحقيق نتايج به بنا. هستند آنان پسر 
 بـه  مثبـت  نگرش درصد داراي  2/60 و ميانه نگرش  درصد داراي  9/23. دارند منفي نگرش

 تنهـا كـه      درحـالي  دارند؛ روابط اين به منفي نگرش  درصد دختران  3/20. هستند روابط اين
هـيچ دوسـتي از      يـان گو  پاسـخ  درصد   8/35. هستند نگرشي چنين داراي  درصد پسران  1/6

 يك از بيش با  درصد نيز  5/27 و دوست دارند  يك  درصد فقط  7/36 .جنس مخالف ندارند  
 تماس وكردن   صحبت حد  درصد در  8/28 ارتباط سطح. اند  كرده برقرار دوستي ارتباط نفر
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 5/22. بوده اسـت   بدني وجنسي   درصد تماس  8/10 و تفريح و  درصد گردش  9/37تلفني،  
هـاي    اي از يافتـه     در جدول زير، خالصه   . اند  نداشته مخالف جنس با تماسي هيچ درصد نيز 

  .ايم توصيفي را ارائه كرده
  گويان برحسب متغيرهاي مختلف  توزيع پاسخ.2جدول  

  گويان برحسب تعداد دوست توزيع پاسخ  جنس
  بيش از يك دوست  يك دوست  هيچ دوستي  كل  پسران  دختران

144 )3/60(%  96 )7/39(%  240 )100(%  
   سال21: ميانگين سني

8/35%  7/36%  5/27%  

  شدت رابطه برحسب سطح ارتباط  نگرش به ارتباط دختر و پسر

بدون   مثبت  ميانه  منفي
  رابطه

تماس 
  گفتاري

تفريح و 
  گردش

تماس بدني و 
  جنسي

16%  8/23%  2/60%  5/22%  8/28%  9/37%  8/10%  
  

 زيـر بـوده    به ترتيبمهم ارتباط  هاي  گيزهكنيم، ان    مشاهده مي  3جدول   گونه كه در    همان
مالي؛ امـا اعتقـاد پـسران و         نياز جنسي، نياز عاطفي، رقابت با دوستان و نياز        ،  ازدواج: است

تر اعتقاد دارند كه انگيزة افـراد از ايـن            دختران، بيش . ها متفاوت است    دختران در اين زمينه   
تر اعتقـاد دارنـد،       كه پسران بيش    ليكردن و برآوردن نياز جنسي است؛ درحا       روابط، ازدواج 

 درصـد  8/29همچنـين   . نياز عاطفي و رقابت و انگيزة مالي دليل برقراري اين روابط اسـت            
 26كـه     شـوند؛ درحـالي     دختران معتقدند كه افراد به دليل نياز جنسي وارد ايـن روابـط مـي              

  .پذيرند درصد پسران اين نظر را مي

  هاي مؤثر بر روابط پيش از ازدواج گيزهگويان برحسب ان  توزيع پاسخ.3جدول 
 روابط هاي انگيزه  كل  پسران  دختران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  8/36 125  3/34 58  2/39 67 ازدواج

  9/27 95  26 44  8/29 51 نياز جنسي
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 روابط هاي انگيزه  كل  پسران  دختران
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  8/24 84  8/27 47  7/21 37 نياز عاطفي
  6/7 26  3/8 14  7 12 دوستان با رقابت

  9/2 10  6/3 6  3/2 4 مالي
  100  340  100  169  100  171  كل

  

كـه    دانند؛ درحالي    درصد از دختران، اولين انگيزه در برقراري ارتباط را ازدواج مي           2/39
تري از پسران، متغيرهاي مرتبط با نيـاز          درصد بيش .  درصد است  3/34اين مقدار در پسران     

  .اند در برقراري ارتباط دانستهعاطفي و نياز مالي و رقابت با دوستان را انگيزة افراد 

 هاي ارتباط به تفكيك گويان برحسب انگيزه درصد پاسخ. 1نمودار شماره 

  
 ).4جـدول  (دهـد   مـي  هاي ارتباط را نيز نـشان     تفاوت ميانگين بين جنس و انگيز      آزمون، نتيجة
 ؛)P≥ 05/0(دارد   وجـود  جنـسي  نيـاز جـز      به نيازها، همة در جنس، برحسب   معناداري تفاوت

يعني هم پسران و هم دختران اعتقاد دارند كه نياز جنسي يكي از داليل اصلي در برقـراري                  
. هايي نيز از ايـن نظـر بـين دو جـنس وجـود دارد                ارتباط پيش از ازدواج است؛ اما تفاوت      

تر بـا     انگيزة دختران براي ازدواج و نياز عاطفي بيش از پسران است؛ حال آنكه پسران بيش              
  .شوند  مالي و رقابتي وارد اين رابطه ميهاي انگيزه
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  جنس برحسب ارتباطي هاي انگيزه ميانگين تفاوت آزمون  نتايج.4 جدول
 جنس

 ارتباط هاي انگيزه ميانگين

 پسران دختران
t مقدار احتمال  

 03/0 -1/2 4/10 6/11 ازدواج

 00/0 -8/4 7/10 6/7 عاطفي نياز

 1/0 -3/1 6/7 7/10 جنسي نياز

 00/0 -7/4 7/3 5/6 قابت با دوستانر

 00/0 -9/5 5/5 3/2 مالي نياز

  
 بـستگي   هـم  آزمون نيز ارتباط به گرايش شدت و نگرش با هاي ايجاد ارتباط    انگيزه بين

كنيم، چهار انگيزة ازدواج، نيـاز عـاطفي،          مي مالحظه 5 جدول طوركه در   همان .آمدعمل   به
 دارد؛ مخـالف  جـنس  با ارتباط به نگرش با معناداريمثبت و    بستگي  هم رقابت و نياز مالي   

 ايـن  جنـسي  نيـاز  در امـا  شـود،   مـي تر    مثبت ارتباط به نگرش نيازها، اين سطح افزايش با يعني
 نگـرش  گيرنـد،  در نظر مـي  ارتباطي عامل را جنسي گوياني كه نياز پاسخ: است منفي بستگي  هم

  .كند مي صدق نيز ارتباط دربارة شدت موضوع اين. كنند مي پيدا روابط اين به تري منفي

  ارتباط به گرايش ميانگين و نگرش و ارتباط هاي انگيزه بين بستگي هم آزمون .5 جدول
 متغيرها مخالف جنس با گرايش به رابطه ميانگين مخالف جنس با ارتباط به نگرش
 مقدار احتمال بستگي همضريب  مقدار احتمال بستگي همضريب 

  00/0  615/0  -  -  نگرش به ارتباط
 00/0 413/0 00/0 517/0 ازدواج

 00/0 574/0 00/0 482/0 عاطفي نياز

 04/0 -044/0 008/0 -171/0 جنسي انگيزة

 00/0 391/0 00/0 303/0 مالي نياز

 00/0 475/0 00/0 304/0 رقابت با دوستان
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. اوت اسـت  همچنين انگيزة برقراري ارتباط، برحسب نوع و سطح برقراري ارتباط متفـ           
گويـاني كـه روابـط پـيش از ازدواج            ، پاسـخ  6براساس نتـايج آزمـون پـراكنش در جـدول           

اند؛ بدين معنا     هاي جنسي در برقراري اين روابط داده        ترين نمره را به انگيزه      اند، بيش   نداشته
ايـن گـروه،   . كننـد  ها اعتقاد دارند، افراد اين روابط را به دليل ميل جنسي برقـرار مـي            كه آن 

همچنـين  . انـد   دليل از برقراري ارتباط در ساير سطوح نيز خودداري كـرده      به همين حتماالً  ا
اند، اولين انگيـزة      افرادي كه تماس گفتاري يا تماسي در حد رفتن به گردش و تفريح داشته             

اند، اولين عامـل را       گوياني كه تماس بدني و جنسي داشته        پاسخ. اند  ارتباط را ازدواج دانسته   
مقادير . اند  گونه ارتباط دانسته    و سپس، نياز عاطفي را عاملي ديگر براي برقراري اين         ازدواج  

pدهد  است كه رابطة معناداري را نشان مي05/0تر از  ها كم  در هر يك از اين گروه.  

  هاي ارتباط  نتايج آزمون تحليل پراكنش بين سطوح مختلف ارتباط و انگيز.6جدول 

هاي ارتباط انگيزه
 رتباطسطوح ا

رقابت با نياز ماليانگيزة جنسينياز عاطفيازدواج
 دوستان

F  
مقدار 
احتمال

  00/0  5/9 7/2 9/1 5/10 4/5 01/9 رابطه بدون
  00/0 4/24 04/4 4/3 9/8 6/7 1/10 تماس گفتاري

  01/0  8/3 9/5 2/4 5/9 5/10 8/11 گردش و تفريح
  01/0  5/5 4/7 4/5 8/12 3/13 8/13 جنسي و بدني تماس

  00/0  7/9 8/4 6/3 9/9 8/8 9/10 كل
  

 رابطة متغيرهاي خانوادگي و تحـصيلي بـا سـطح گـرايش و ارتبـاط پـيش از             7جدول  
بر مبناي آن، متغيرهاي درآمد، سـن و تحـصيالت، بـا گـرايش و            . كند  ازدواج را بررسي مي   

يش به ارتباط و    يابد، گرا   سطح ارتباط رابطة مثبت دارد؛ يعني هرچه اين متغيرها افزايش مي          
بستگي دربارة دو متغير درآمد و تحـصيالت، از           اما اين هم  . يابد  سطح روابط نيز افزايش مي    

همچنين متغيرهايي از جمله معـدل دانـشگاه، روابـط حـسنه بـا              . نظر آماري معنادار نيست   
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ايـن  . بـستگي منفـي دارد   داري، با گرايش بـه رابطـه و شـدت آن، هـم           والدين و سطح دين   
شـود، گـرايش بـه رابطـه و           دهد كه هرچه وضعيت تحصيلي فرد بهتر مي         نشان مي موضوع  

تر باشـد، از شـدت    همچنين هرچه رابطة فرد با خانواده حسنه  . يابد  شدت آن نيز كاهش مي    
شود، شدت گـرايش و   تر مي   داري فرد بيش    نيز هرچه دين  . شود  گرايش و ارتباط نيز كاسته مي     

داري و روابط حسنه با والدين معنادار اسـت؛      بستگي دربارة دين   اين هم . يابد  ارتباط كاهش مي  
   .بستگي معدل دانشگاه با گرايش به ارتباط و شدت آن، از نظر آماري، معنادار نيست اما هم

 عوامل مـؤثر بـر شـدت گـرايش بـه روابـط پـيش از                 يعني ،مدنظر موضوع تبيين براي
هفـده   در مجمـوع، از   . كـرديم  استفاده 1امگ به گام روش به متغيره چند   رگرسيون ازازدواج،  

 ضـريب  مانـد كـه    بـاقي  مـدل  در مـستقل  متغيـر  رگرسـيوني، دو   معادلة به واردشده متغير
   .R=707/0با  برابر گرايش به روابط شدت باها   آنبستگي هم

   از ازدواجشي به روابط پشي مختلف و گرايرهاي متغني بيبستگ  آزمون همجي نتا.7 جدول     
  هاي مستقلمتغير  شدت ارتباط با جنس مخالف  ميانگين گرايش به ارتباط با جنس مخالف

 مقدار احتمال بستگي ضريب هم مقدار احتمال بستگي ضريب هم

 18/0 08/0 23/0 07/0 درآمد

 00/0 231/0 007/0 174/0 سن

 04/0 133/0 21/0 08/0 تحصيالت پدر

 02/0 143/0 16/0 09/0 تحصيالت مادر

 38/0 -14/0 45/0 -12/0 دانشگاهمعدل 

 03/0 -28/0 04/0 -24/0 روابط حسنه

 10/0 -39/0 02/0 -33/0 داري ميزان دين

  

 ايـن . اسـت  27/0 بـا  برابـر  شـده  تعـديل  تعيـين  ضريب و 29/0 با برابر تعيين ضريب
 متغيرهاي با گرايش به روابط،   واريانس مقدار  از درصد 27 حدود دهد كه   نشان مي  ضرايب

  .شود مي تبيين رگرسيوني معادلة در جودمو
                                                           
1- stepwise method  



 45 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
356 

   نتايج آزمون رگرسيون براي تبيين عوامل مؤثر بر مقدار گرايش به روابط پيش از ازدواج.8جدول 
 مقدار احتمال B Std.Error Beta t  مستقل متغيرهاي

  00/0  6/4  ـ  α  9/11  58/2ثابت 
 00/0 03/7 37/0 08/0 56/0 عاطفي نياز

 00/0 -8/3 -25/0 08/0 -33/0 داري دين

  
 بـا  همراه اند،  مانده باقي رگرسيوني تحليل در كه مستقل متغيرهاي ، ترتيب 8جدول   در
 بـا  عـاطفي  نيـاز . اسـت  شـده  داده نمايش pنيز مقادير    و مرتبط ضرايب و تي، بتاها  مقدار
 همچنـين . كنـد   مـي  تبيـين  را ارتبـاط  شـدت  پـراكنش  تـرين   بيش  37/0 با برابر بتاي مقدار

پـيش از ازدواج     ارتبـاط  حاصل در سطح   تغييرات تبيين در،  -25/0بتاي   مقدار باداري    يند
   .نقش داشته است

  
  بحث

كي از مسائل جامعة مـا، ارتبـاط بـين دختـران و پـسران اسـت و در دانـشگاه، بـه دليـل                         ي
، در ايـن    رو  از ايـن  شود؛    تري مشاهده مي    جواري دو جنس، اين روابط به طرز محسوس         هم
گيري اين روابط در بين دانشجويان دانـشگاه يـزد را بررسـي               عه، عوامل مؤثر در شكل    مطال
 پـژوهش،  آمـاري  جامعة .است پژوهش، روش پيمايشي   روش به كار رفته در اين     . ايم  كرده

 فرمـول  براسـاس  نمونـه،  به عنوان    ان، آن از نفر 240 تعداد كه است يزد دانشگاه دانشجويان
 از طريـق  را   الزم هـاي   داده .انـد   شـده  انتخـاب  نسبياي    طبقهيري  گ  نمونه شيوة  به و كوكران
  .ايم كرده بررسي SPSSافزار   نرمبا وآوري  جمع ساخته محقق ةنام پرسش

 پـيش  روابطبه       درصد نگرش مثبت   21/60 يانگو  پاسختحقيق، اكثر    اين براساس نتايج 
. دارنـد  منفـي  نگـرش  ابـط، رو ايـن بـه       ،ها  آن درصد از    16 تنها .دارند جنس دو ازدواج از

 جـنس  بـا  دوسـتي  رابطـة  گونـه   هيچ كه اند  كرده اظهار دانشجويان  درصد از  8/35 همچنين
 از بيش با نيزها    آن درصد   5/27 و دوست هستند   درصد با يك نفر    7/36 .اند  نداشته مخالف
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و ) 1381( ميربـاقري  تحقيقـات  با نتايج اين. دارند دوستي ارتباط مخالف جنس از نفر يك
 بـين  در ازدواج از پـيش  روابـط  دارنـد كـه     مي اذعان آنان. دارد همخواني) 1383( گلزاري
   .است افزايش به رو جوانان

از نتايج ديگر تحقيق اين است كه بين درآمد و تحصيالت پدر و مادر، بـا گـرايش بـه                    
 تـر،  هـاي بـا درآمـد و تحـصيالت بـيش          بستگي مثبت وجود دارد؛ يعني خـانواده        رابطه، هم 

اين موضوع با نتـايج تحقيـق       . اند  تري به روابط دوستانه با جنس مخالف داشته         گرايش بيش 
ها از    همراه است و خانواده     تحصيالت با نوگرايي    . همسويي دارد ) 1389(صالحي و ديوبند    

تري، در كنار امكانات رفاهي،       هاي بيش   گيرند؛ لذا آزادي    نگاه سنتي به اين روابط فاصله مي      
همراه داشته    آورند كه ممكن است نتايج نامطلوبي براي آنان به          دان خود فراهم مي   براي فرزن 

  . باشد
. شـود   بستگي مثبت و معناداري مشاهده مي       همچنين بين سن و گرايش به رابطه نيز هم        

) 1383(و گلـزاري    ) 1381(و ميربـاقري    ) 1379(اين موضوع نيز با نتايج پژوهش محسني        
دارند كه با افزايش سـن، تمايـل بـه برقـراري رابطـه افـزايش                   مي آنان بيان . همخواني دارد 

  .يابد مي
بستگي منفي دارد؛ به ايـن معنـا كـه            داري با گرايش به رابطه هم       بنابر اين پژوهش، دين   

اين نتيجه با تحقيق    . تري به رابطه دارد     تر باشد، گرايش كم     هرچه اعتقادات مذهبي فرد بيش    
داري عامـل     دارند، دين   آنان اظهار مي  . ابيش يكسان است  كم) 2004(روستوسكي و ديگران    

همچنـين روابـط    . رود  شمار مي  ها و خطرها در روابط جنسي زودهنگام به         بازدارندة آسيب 
بـستگي منفـي دارد؛ يعنـي         حسنة فرزندان و والدين با گرايش به رابطة پيش از ازدواج هـم            

اين . يابد  به برقراري رابطه كاهش ميتر باشد، گرايش هرچه روابط والدين با فرزندان حسنه 
آنـان اظهـار    . كمـابيش مـشابه اسـت     ) 2006(موضوع با نتايج تحقيق كريـشنا و همكـاران          

دارند، نابساماني خانواده و نبود روابط حـسنه بـين فرزنـدان و والـدين، فرزنـدان را بـه              مي
  .دهد هاي اجتماعي سوق مي سمت رفتارهاي پرخطر در محيط
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عـاطفي،   جنـسي، نيـاز    نياز،  ازدواج،  رابطه برقراري از يانگو  پاسخمهم   انگيزة همچنين
. اسـت  متفـاوت  جـنس  بـه  با توجـه  ها    انگيزه اين. است بوده مالي نياز و دوستان با رقابت

 دليـل،  بـه همـين    و تري براي برقراري ايـن ارتبـاط دارنـد          هاي بيش   پسران نيازها و انگيزه   
 و )1389( غفـاري  .اسـت  دختـران  از بيش ان آن يز در ن ارتباط شدت وتر    مثبت آنان نگرش
  .اند يافته دست مشابهي نتايج به قبالً نيز )1385( اسدي

رسد كه افراد، بـا تـصور ازدواج، بـه ارتبـاط بـا جـنس مخـالف روي                     چنين به نظر مي   
گيرند، ناخودآگاه درصـدد ارضـاي نيازهـاي          آورند؛ اما وقتي عمالً در اين رابطه قرار مي          مي
 عـشق  )Smith and Mccaie, 1995(ان شناسـ  رواناز نظر . آيند مي في و جنسي خود برعاط

هاي الزم براي سير عـادي موضـوعاتي از    زمينه رمانتيك و احساسات در سنين جواني، پيش   
جمله ارتباطات جديد، كشش به جنس مخالف، ازدواج و تشكيل زندگي جديد است؛ امـا               

و ازدواج ميسر نشود، ) Woody, 1997(سي جفت شود كه اين احساسات با سائق جن زماني
 . يابد آيد و خطرهاي حاصل از ارتباط نيز افزايش مي زنگ خطر به صدا درمي

كه نيازهاي اوليه همچون خوراك و پوشاك و نيـاز            برپاية نظرية نيازهاي مازلو، تا زماني     
 را صرف اهـداف و      جنسي برآورده نشود، اين امكان براي فرد وجود ندارد كه نيروي خود           

بــسياري از روابــط جوانــان بــا جــنس مخــالف، بــه دليــل  . نيازهــاي عــالي و دينــي كنــد
هاي شرعي و قانوني و عرفي، حتي اگر با هدف ازدواج باشـد، در خفـا صـورت                  ممنوعيت

هاي رواني، در     ها و همچنين لطمه     اطالعي خانواده   هاي ناشي از بي     گيرد؛ درنتيجه، آسيب    مي
خود   نشده، خودبه  سويه يا ناآگاهي از مخاطرات روابط جنسي محافظت         اط يك اثر قطع ارتب  
 بـا  تعـارض  انـد، خـود را در       ي، جواناني كه درگير اين روابط شده      از سوي «. يابد  افزايش مي 
 در هـا را    ارزش، آن  دو ايـن  ناسـازگاري . بينند  مي خانوادگي مذهبي و اجتماعي   هنجارهاي
 چالـشي  سـردرگمي  اين .گذارد  مي عمالً سرگردان  مدرن و سنتي هاي  ارزش ميان دوگانگي

سـوق   اجتمـاعي  و رفتـاري  ناهنجارهـاي  بـه  راها     آن تواند  مي است كه  جوانان براي بزرگ
؛ لذا اولين گام، در راسـتاي بهبـود ايـن روابـط، توجـه بـه                 )1385ديگران،   و موحد( »دهد
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ايـن  . هاست  عي و خانواده   نهادهاي اجتما  از سوي ارضاي نيازهاي جنسي و عاطفي جوانان       
نيز، پيش از هر چيز، نيازمند برخورداري آنان از آموزش رفتارها و ارتباطـات سـالم اسـت                  

)kirby, 2003 Jemmot, 2001; Lawrence and et al, 1995; .(توجه داشت كـه درك  ديبا 
الزم هاي     باره آموزش  ني آنهاست و در ا    ي ماد يازهاي صرف ن  تأمين جوانان جدا از     يازهاين

  .  ضرورت داردزي نلكردهي تحصني به والديحت
 جامعه كنوني ما بنا به نوع مذهب و فرهنگ خاص آن تنها راه قابل قبول ارتبـاط دو                در

 بـه   شهيـ  امر هم  نياما ا . جنس جهت پاسخ به نيازهاي عاطفي و جنسي خود، ازدواج است          
 ني و همچنـ   ي اجتمـاع  يباورها و هنجارها  تأثير   و به شدت تحت      ستي ن تأمين قابل   يراحت
تـشكيل زنـدگي نيازمنـد        ازدواج و  نيحذف همچن .  قرار دارد  يشتي و مع  ي اقتصاد تيوضع

پيش نيازهايي مثل شغل و مسكن مناسب، گذراندن مراحـل آشـنايي و شـناخت، رضـايت                 
خانواده ها و ساير معيارهايي كه نه به جهت عاطفي بلكه از لحاظ عقالني بايد مد نظر قرار                  

هاي متفـاوتي را      ا جوان امروزي تحت فشار نياز عاطفي يا غريزي يا هر دو، روش            لذ. گيرد
هاي جنسي در پاسخ بـه نيـاز غريـزي يـا              بردن به ناهنجاري    طلبي و پناه    انزوا. گيرد  مي  پيش  

هـاي روحـي و       دور از صـدمه     شـناختي، بـه     سركوب اين غريزه است كه بنـابر اصـول روان         
  .هاي اجتماعي نخواهد بود آسيب

 ازدواج براي جوانان، از درخواست كه شود  مي يادآورباره    دراين) 1359(مطهري   شهيد
 سـؤال  چنـدين  در اين زمينه، ايشان   . است بينانه  واقع غير درخواستي دوره، اين در زودهنگام

 طبيعت كرد؟ آيا  بايد رفتاري چه انساني غريزة و طبيعت با وضعيت، اين در: كنند  مي مطرح
 تـأخير  بـه  را بلوغ دوران دوره، اين اجتماعي وضعيت به دليل    است حاضر انساني غريزة و

 را موقـت  رهبانيـت  اي از   دوره حاضـرند  جوانان آيا بيايند؟ ازدواج امكان جوانان تا بيندازد
صورت  دائم ازدواج كه زماني تا دهند قرار رياضت و فشار تحت سخت را خود و كنند طي

 و سـهمگين  روانـي    عوارض ايجاد از است حاضر يعتطب صورت گيرد، آيا   هم گيرد؟ اگر 
 و يابـد   بـروز مـي    جنـسي  غريـزة  ارضـاي  از ممانعـت  اثـر  در كند كه  نظر  صرف خطرناكي
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  )1359مطهري، (است؟  برداشته پردهها   آنروي از امروز كاوي روان
د ها مدنظر دارد، امكان نـدار       در جامعة ديني ما كه اسالم سعادت انسان را در همة زمينه           

 ،هرحـال   به. هاي آنان راهكاري نداشته باشد      ه  در بعد حياتي ارتباط دوجنس و نيازها و غريز        
تنهـا بـا معنويـت و روحانيـت منافـات نـدارد، بلكـه جـزء                    جنسي نه  ةعالق«از نظر اسالم،    

 كـه  اسـت  كـرده  اتخاذ تدابيري زمينه اين در اسالم. )1372مطهري،  (» خوي انبياست و  خلق
 .)1372مطهـري،   ( منجر نـشود   غريزه اينشدن   سركوب و ناكامي و يتمحروم  احساس به

 عرفـي،   به لحاظ ازدواج موقت، مجوز شرعي اسالم در اين زمينه است؛ منتها افراد اجتماع،             
هـا و نيازهـاي       هـا و انگيـزه      همچنين هر يـك از دوجـنس داراي نگـرش         . پذيرند  را نمي   آن

حـل بـا مـشكالت        دواج موقـت بـه عنـوان راه       هـا، از    به دليل اين ناهمساني   . متفاوتي است 
تأثيرات  بودن   ي، ازدواج موقت براي دختران به دليل ملموس       از سوي . اي مواجه است    عديده

 بـه معيارهـاي كنـوني پـسران بـراي ازدواج،            با توجه منفي آن در زندگي آينده و همچنين،        
دهـد؛ بنـابراين در        مي ازدواج موقت به نياز جنسي جوانان پاسخ      . پذير نيست   آساني امكان   به

كه هدف، تنها ارضاي غريزة جنسي باشد و طرفين آمادگي بـراي قطـع رابطـه داشـته                    جايي
شـدن طـرح     نتيجه اينكه شـرط اجرايـي     . باشند، با رعايت موازين اخالقي مفيد خواهد بود       

آيـد؛ ثانيـاً    بـه وجـود     اوالً حـداقلي از همـساني نيازهـا         : ازدواج موقت، به شرح زير است     
 از طريـق شـمردن ارضـاي نيـاز جنـسي      رات سنتي دربارة اين موضوع همچـون پـست   تفك

رسـميت شـناخته    مدت، بـه  ازدواج موقت و حق انتخاب دختران، براي ارتباط سالم و كوتاه   
مدت، عالوه بر ارضاي نيازهاي عاطفي و جنسي، زمينـة            بسا همين ارتباطات كوتاه     چه. شود

طـوركلي، عامـل اساسـي و مهـم در هـر ارتبـاط،        بـه . ازدواج دائم دو جنس را فراهم سازد      
صورت همـساني و تفـاهم دو طـرف، همـراه بـا              ها و نيازهاي طرفين است كه در        خواسته

 بـه   بـا توجـه   هر فـرد    ). 1383زينتي،  (شده، راه گشا خواهد بود       قرادادي مشخص و تنظيم   
زدواج موقـت يـا     هـاي دوسـتي، در قالـب ا         بايست يكي از راه     تواند و مي    موقعيت خود مي  

براي ايجاد چنين فرهنگي، بايد نگرش منفي به دوستي سالم و           . ازدواج دائم را انتخاب كند    
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همچنـين بايـد فرهنـگ    . گذاري تغيير دهيم ها و نظام قانون     رسانه از طريق ازدواج موقت را    
و  جسمي به لحاظاين روابط را با تفكيك آن از روابط خودسرانة خيانت آميز و پرمخاطره،      

شرعي، در قالب ارتبـاط      قانوني و غير   از اين راه، روابط غير    . رواني، در جامعه نهادينه كنيم    
شده با اهداف مختلفي همچون آشنايي، ارضاي غريزة جنسي يا پاسخ به ساير نيازها               تنظيم

هاي ارتبـاط پنهـاني بـدون جهـت و      يابد و از اثرها و آسيب و در مسير مشخص جريان مي   
  . شود گيري ميهدف مشخص جلو
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 : قـم ،گيري مذهبي با تكيه بـر اسـالم        تهيه و آزمون جهت    ،)1385. (آذربايجاني، م  -
  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 در فرهنگـي  و اجتمـاعي  تحـوالت  بررسي ،)1379(ديگران   و .ت ارمكي، آزاد -
  .19تهران، ش  دانشگاه،اجتماعي مجلة علومتهراني،  خانوادة نسل سه طول

كنـون،    روان شناسـي اجتمـاعي از آغـاز تـا          ، )1371( . و جـونز، ا    آلپورت، گ  -
  .محمدنقي منشي طوسي، مشهد، آستان قدس رضوي

، )براهني ترجمة محمدتقي ( شناسي  روان زمينة ،)1381 (همكاران و. اتكينسون، ر  -
  .رشد انتشارات: تهران

، )مـاهر  فرهـاد  ترجمـة ( كـاربردي  اجتماعي شناسي  روان ،)1370 (.ازكمپ، الف  -
 .رضوي قدس آستان انتشارات: مشهد

 شهر هاي  دانشگاه در پسر دختر و  دانشجويان روابط ، بررسي )1385(. اسدي، ع  -
  .2، ش6 ، دورةاردبيل علوم پزشكي دانشگاه علمي پژوهشي مجلةاردبيل، 

 دوسـتي  شـرايط  بـه  نگـاهي  ديني؛ بـا   منظر از ، دوستي )1384. (الف .پناهي، ع  -
 .65 تا 54 :97ش، معرفت مجلةپسر،  و دختر

 دادگـران،  محمـد : ترجمـه  اجتماعي علوم در پژوهش مباني ،)1364. (رونـژر، پ  -

 .تهران، آگاه
فـــصلنامة شـــوراي ، اســـالم و روابـــط دختـــر و پـــسر، )1383. (زينتـــي، ع -

  ).24 (6، سال كتاب زنان،اجتماعي زنان فرهنگي
، )ائبيصـ  محمـد  ترجمـة  (مديريت در تحقيق هاي روش،  )1381(. سكاران، الف  -

 .دولتي مديريت آموزش مركز
، نظريه نيازهـاي معنـوي از ديـدگاه اسـالم و تنـاظر آن بـا                 )1386. (شجاعي، م  -

، 1، شـماره    مجله مطالعات اسـالم و روان شناسـي       سلسله مراتب نيازهاي مازلو،     
  87-116پاييز و زمستان، صص

ف  شــامل مباحــث مختلــ:شناســي  المعــارف روانةدايــر). 1363(شــكيباپور، ع  -
  .انتشارات فروغي : و روانكاوي، تهران يشناس روان

شناخت و عملكـرد والـدين نـسبت بـه          نگرش،  ،  )1389. (و ديوبند، ف  . صالحي، ع  -
  .، سازمان جوانانگيري نگرش دختران دبيرستاني درخصوص ارتباط دختر و پسر شكل

، اجتمـاعي  علـوم  نامـة شـهري،    فضاهاي در اجتماعي ، روابط )1383 (.طالبي، ژ  -
  .180 تا 161 :24ش
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 در روان سالمت و ديني اعتقادات بين ارتباط بررسي ،)1380 (. نسب، ح   عمران -
 همـايش  مقـاالت  خالصـة ايـران،   پزشـكي   علـوم  دانشگاه كارشناسي دانشجويان
  .28 :اسالم در پزشكي علوم تحقيقات

 مطالعـات  مجلةايراني،   جوانان اجتماعي هاي  ارزش و روابط ،)1386 (غفاري، غ  -
   .32 تا 7 :9 تا 8 ، شنانجوا

ها پيرامون ارتبـاط   اي در دبيرستان   هاي مشاوره   ، بررسي چالش  )1388(. كردلو، م  -
اي در حل مشكالت ناشـي از آن،          آموزان با جنس مخالف و نقش مشاوره        دانش

آموزشـي وزارت     ، انتـشارات كمـك    3، ش 4، دورة مجلة رشد مشاورة مدرسـه    
 . پرورش  و  آموزش

، )كاربردهـا  مفـاهيم،  هـا،  نظريـه  (اجتمـاعي  يشناس روان ،) 1373( .ي كريمي، -
  .انتشارات بعثت: تهران

، آموزش مشاوره با نوجوانـان در زمينـة ارتبـاط بـا جـنس               )1383. (گلزاري، م  -
  .122 تا 105: شناسي و علوم تربيتي فصلنامة روان مخالف،

، ي در تهـران   ها و رفتارهاي اجتمـاع      ها، نگرش   بررسي آگاهي ،  )1379(. محسني، م  -
  .معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران

 فصلنامةايرانـي،    پسران و دختران اجتماعي مراودات ،)1388(. اصل، ع  محمدي -
  ).212 (18، سالگزارش

دفتر آمارهـاي جمعيـت، نيـروي كـار و      مركز آمار ايران، ادارة كل آمار عمومي،         -
  . 85 جمعيت برحسب سن در سال89اري ، سالنامة آم)1389(، سرشماري

  .صدرا: ، تهران7چ، غرب جهان و اسالم در جنسي اخالق، )1372 (.مطهري، م -
  .عام سهامي شركت: ، تهراناسالم در زن حقوق نظام ،)1359 (.مطهري، م -
 عوامـل  رابطـة  بررسـي  ،)1385(. ت. شـوازي، م   عباسـي . ح عنايت،. موحد، م  -

 و دختـر  دوستي و معاشرت نسبت به    شجوياندان نگرش با فرهنگي و اجتماعي
 ،24شـيراز، دورة   ، دانـشگاه  و انـساني   اجتماعي علوم مجلةازدواج،   از پـيش  پسر
 .توسعه و جمعيت نامة ويژه ،)47( 2ش

 نگـرش  و پـذيري   جامعـه  رابطـة  ، بررسي )1385(. ت.شوازي، م  عباسي. موحد، م  -
 دوجـنس  شخصي بين طدر زمينة رواب   مدرن و سنتي هاي  ارزش نسبت به    دختران
  .34 تا 1): 1 (4الزهراء، سال ، دانشگاهزنان مطالعات مجلةاز ازدواج،  پيش
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نتايج پژوهش ملي در وضعيت و نگرش و مـسائل جوانـان            ،  )1381. (ميرباقري، م  -
  .سازمان ملي جوانان: ، تهران سالة استان تهران19 تا 14

 و دختـران  روابـط زي  سـا   سـالم  ،)1386 (.هويـدافر، ر   .ر.م اشـرف، . ز وسفي،ي -
 .96 تا 87 ):44و43( 12سال ،درماني روان هاي تازهپسران، 
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