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 مقدمه
 گيري شكل شناسي رشد، پردازان روان نظريه برخي نظر از

 مهم اجتماعي رشدي تكليف يك و عاشقانه نزديك روابط

 زمان نوجواني، ان بهكودك ورود با(. 1)است  نوجوانان براي

 تا اواسط از. يابد مي افزايش مخالف جنس همساالن با گذران

 صورت به فزاينده گرايانه دگرجنس تعامل اين نوجواني، اواخر

(. 2)گيرد  آيد و روابط عاشقانه شكل مي مي در عاشقانه عاليق
 دارند دختر دوست يا پسر نوجواناني كه دوست نسبت بنابراين،

مفهوم رابطه دختر و پسر، . يابد مي افزايش مانز اين در نيز
يك مفهوم نسبي است و بنابراين، تعريف آن نيز بايد در بستر 

 مقاله پژوهشي
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 در بین دانشجویان دختر و پسر بررسي نگرش به دوستي با جنس مخالف

 

 تحقيقات انجام شده در اين زمينه از (. 3)فرهنگ انجام گيرد 
هايي حكايت  تمايل جوانان جامعه براي داشتن چنين معاشرت

ين، عالوه بر نوظهور بودن اين روابط، د(. 3-5)كند  مي
هاي ديني و به طوركلي فرهنگ اكثريت جامعه، با  ارزش

ها در تناقض قرار دارد، چرا كه اسالم به  اينگونه معاشرت
ها و  عنوان دين اكثريت افرادجامعه، چنين دوستي

( نامحرم)هايي را پيش از ازدواج ميان دختر و پسر  معاشرت
 -كند و تنها در شرايط ويژه و با تشريفات شرعي نفي مي

 آزاد ارمكي و همكاران. داند آن را صحيح مي -ازدواج موقت
نشان داده است كه در طول سه نسل، آن دسته از ( 3)

هايي كه با آشنايي آزاد و بدون قيد و شرط دخترها و  ازدواج
هايي چون  پسرها صورت گرفته افزايش يافته است، ارزش

ه عدم هايي درباره دربار حرف نزدن زن و مرد نامحرم و نگرش
در آن تحقيق كمتر از . دوستي دختر و پسر تغيير كرده است

نيمي از افراد نمونه با دوستي دختر و پسرها مخالف بودند و 
در . ها با قيد و شرط با آن موافقت داشتند بيش از نيمي از آن

بر اساس مطالعه روي دانشجويان ( 4)مطالعه ديگر جوكار 
تري  پسران نگرش مثبتدانشگاه شيراز گزارش كرده است كه 

چنين  هم. به دوستي و رابطه با جنس مخالف دارند تا دختران
تر از  نگرش دانشجويان مهندسي به چنين روابطي مثبت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي . دانشجويان علوم انساني است
ها و  در بخشي از مطالعه خود در قالب پيمايش ارزش( 6)

هاي ايرانيان  ها و نگرش ارزش هاي ايرانيان، به بررسي ش نگر
درباره ازدواج، همسر خوب و دوستي و معاشرت دختر و پسر 
پيش از ازدواج پرداخته است؛ نتايج آن مطالعه نشان داد كه 

از افراد با معاشرت و دوستي دختر و پسر موافق، % 4/33
نكته جالب توجه اين . اند مخالف بوده% 3/44مردد و % 3/11

اند و با  ساله بيشترين نظر موافق را داشته 15-22كه افراد 
تر  افزايش تحصيالت نگرش نسبت به اين روابط مثبت

آموزان و افراد مجرد  شود و بيشترين نگرش در ميان دانش مي
اي به بررسي  در مطالعه Bussو   Blesk.بوده است

ي  اي زنان و مردان در دوستي با جنس مخالف درباره مقايسه
. اند و از هم پاشيدگي چنين روابط پرداختهآشنايي، انتخاب 

آموز و  نفري دانش 222نتايج آن تحقيق با يك نمونه 

ساله از كشورهاي مختلف نشان داد كه  11-32دانشجوي 
ي مردان براي آشنايي و شروع چنين روابطي تمايالت  انگيزه

جنسي بوده و زنان با انگيزه به دست آوردن حمايت و مراقبت 
(. 1)خودشان به دنبال چنين روابطي هستند  فيزيكي براي
Rostosky دريافتند كه دينداري ظهور اولين ( 3) و همكاران

اندازد و در ميان افرادي كه  عرض اندام جنسي را به تعويق مي
ي دينداري باالتري دارند، روابط جنسي زودهنگام كمتر  نمره

 اند كه گزارش كرده( 4)و همكاران Salts . شود ديده مي
. تري به نسبت پسران به ازدواج دارند دختران نگرش مثبت

تري به نسبت  چنين دختران باكره نگرش بسيار مطلوب هم
اند، را دارا بودند  دختران غيرباكره كه چند شريك جنسي داشته

و دختراني كه تنها يك شريك جنسي داشتند ميان دو گروه 
نشان ( 12)موحد، عنايت و عباسي شوازي . قبلي قرار داشتند

%  6/55گويان داراي نگرش منفي،  از پاسخ%  5/32دادند كه 
نگرش مثبت به موضوع %  4/11نگرش ميانه يا متوسط و 

چنين نتايج تحليل چند  اند، هم رابطه با جنس مخالف داشته
متغيره مطالعه نيز نشان داد كه سه متغير پايبندي به 

ه در كل هاي ديني، نگرش دوستان و نگرش خانواد ارزش
از واريانس متغير وابسته را تبيين كرده و در اين ميان %  5/62

موحد و . هاي ديني بود مؤثرترين متغير، پايبندي به ارزش
در مطالعه ديگري نشان دادند كه نگرش ( 12)همكاران 

ها نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر قبل از  خانواده
ه و دختران نيز نگرش تر از نگرش دانشجويان بود ازدواج منفي
ها  گونه معاشرت تري نسبت به پسران به اين بسيار منفي

نشان دادند كه تغييرات ( 11-12)مطالعات ديگري . اند داشته
ارزشي و نگرشي در ايران در جهت مثبت قلمداد نمودن روابط 

باشد و در اين  هاي دختر و پسر قبل از ازدواج مي و معاشرت
. دختران با چنين روابطي موافق هستند زمينه، پسران بيشتر از

در پژوهشي به بررسي علل رابطه با جنس ( 13)كوثري 
. تهران پرداخت 13آموزان دختر منطقه  مخالف در بين دانش

نتايج اين تحقيق نشان داد دختراني كه با جنس مخالف رابطه 
دارند نسبت به ساير همساالن خود از نظر فردي، اجتماعي و 

راي مشكالت بيشتري هستند، در زمينه فردي به خانوادگي دا
هاي  طور نسبي خودانگاره ضعيف و معيوبي دارند و ارزيابي
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 و همکاران داود اسدیان  

باشد، از نظر خانوادگي  تر از گروه همتا مي ها از خود پايين آن
هم دختراني كه با جنس مخالف رابطه داشتند با مادرانشان 

افت  رابطه صميمي كمتري داشته و از نظر تحصيلي نيز دچار
 .باشند مي

رسد ظهور اين پديده در جامعه ما تأثيرات ساختي  به نظر مي
تواند به مرور تشكيل و كيفيت  گذارد و مي بر نهاد خانواده مي

افزايش تعداد مجردها و سن . هايي مواجه نمايد آن را با چالش
ازدواج، افزايش ميزان طالق، ناسازگاري زناشويي و خانوادگي 

تواند با  چنين، اين پديده مي هم( 14)رد است از جمله اين موا
افزايش افسردگي بعد از فروپاشي رابطه و احساس سرخوردگي 

و عالوه بر مشكالت ( 15)دانشجويان رابطه داشته باشد 
مرور معدود . ها نيز گردد شناختي باعث افت تحصيلي آن روان

زاي دختر و  هاي صورت گرفته در زمينه روابط آسيب پژوهش
هاي  دهد كه اگرچه احتمال آسيب در ايران نشان مي پسر

فراوان به ويژه براي دختران در اين زمينه وجود دارد، مطالعات 
اين در حالي است . اندكي به ارزيابي اين موارد پرداخته است

كه با توجه به شرايط جامعه ايران و مسيرهاي متعدد ارتباطي 
القي در مورد بين دو جنس، صرف نظر از هرگونه قضاوت اخ

هاي مبتني بر چگونگي  اين گونه روابط، ضرورت آموزش
برقراري رابطه مناسب با جنس مخالف، پيش از ازدواج نيز 

هدف پژوهش حاضر عبارت . شود بيش از پيش احساس مي
است از بررسي فراواني و نگرش به دوستي دختر و پسر در 

آن با بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و بررسي ارتباط 
شناختي از قبيل جنس، ميزان دينداري،  متغيرهاي جمعيت

دستيابي . ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت در اوقات فراغت
تواند با شناسايي شيوع دوستي و نگرش  به اهداف پژوهش مي

هاي  دانشجويان دانشگاه به اين مسأله و بررسي همبسته
رهنگي را در ارائه ريزان ف جمعيت شناختي، مسؤوالن و برنامه

راهكارهايي مناسب در برخورد با اين پديده ياري رسانده و 
هاي  جويي قابل مالحظه در هزينه بدين طريق باعث صرفه

 .شناختي و اقتصادي بلندمدت گردد اجتماعي، روان
 

 ها مواد و روش
جامعه آماري . يابي است پژوهش حاضر از نوع تحقيقات زمينه

از كليه دانشجويان دختر و پسر  تحقيق حاضر عبارت است
 34-42هاي پيام نور تبريز كه در سال تحصيلي  دانشگاه

ها بر اساس جدول  باشند و از بين آن مشغول به تحصيل مي
گيري مورگان و با در نظر گرفتن حجم جامعه پژوهشي  نمونه
نفر و با در نظر گرفتن توزيع جمعيتي   444اي به حجم  نمونه

اي انتخاب و مورد آزمون قرار  ري طبقهگي به روش نمونه
ها نخست محققين خود را به  پس از انتخاب كالس. گرفتند

سپس . دانشجويان معرفي و هدف تحقيق را بيان كردند
به . ها قرار گرفت نامه در اختيار آن سؤاالت پرسش

هاي پژوهش گفته شد محدوديت زماني وجود  كننده شركت
ؤاالت جواب مقتضي بايد ندارد و آن ها بر اساس نوع س

ها گفته شد كه منظور از دوستي و دختر و پسر  به آن. بدهند
هايي است كه  نامه آن دسته از دوستي در سؤاالت اين پرسش

اي  شود و تا اندازه تر از روابط با ديگران مي قدري صميمي
يابد و از نظر درجه صميميت و زمان ماندگاري با  تداوم مي

به منظور رعايت اخالق . تفاوت استهاي معمول م دوستي
قبل از )ها، هم به صورت شفاهي  پژوهشي و حقوق آزمودني

خاطرنشان ( نامه باالي پرسش)و هم به صورت كتبي ( اجرا
به  "نامه، صرفا اطالعات درخواستي در اين پرسش»گرديد كه 

جهت اطمينان خاطر شما، به جز . منظور اهداف پژوهشي است
ي به ذكر نام و نام خانوادگي و ديگر تعيين جنسيت نياز

هاي  ها با استفاده از شاخصه داده. مشخصات خصوصي نيست
براي  tهاي  توصيفي مانند ميانگين و درصد و نيز آزمون

 .هاي مستقل و تحليل واريانس يك راهه تحليل شدند گروه

 ابزار سنجش
نامه محقق  ابزار پژوهش حاضر عبارت بود از يك پرسش

شناختي  مشخصات جمعيت -شامل سه قسمت الفساخته كه 
جنس، سن، تأهل، تحصيالت والدين، تعداد اعضاي خانواده، )

سؤال مربوط به  12 -، ب(ترتيب تولد، معدل و محل اقامت
سنجش نگرش كه در مطالعات مشابه قبلي استفاده شده بود 

 5سؤال براي سنجش نگرش مثبت و  5، شامل (12، 16)
نمره باال در مجموع . رش منفيسؤال براي سنجش نگ
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 در بین دانشجویان دختر و پسر بررسي نگرش به دوستي با جنس مخالف

 

 سؤاالت پنجگانه به عنوان شاخصي از نگرش مثبت يا منفي 
ضريب . شود نسبت به دوستي با جنس مخالف محسوب مي

گزارش شده است  31/2پايايي همساني دروني اين مقياس 
سؤال  4 -ج. محاسبه شد 34/2و در مطالعه حاضر نيز ( 16)

تأثير مثبت و منفي آن بر در مورد تجربه دوستي، )نظرسنجي 
ازدواج، تأثيرات رواني مثبت و منفي تجربه دوستي، ميزان 

پذيري طرفين از قطع دوستي، ميزان اعتقادات مذهبي،  آسيب
ميزان عمل به تكاليف مذهبي و ميزان استفاده از اينترنت و 

در مطالعه حاضر (. ماهواره براي پر كردن اوقات فراعت
 .به دست آمد 33/2وني اين قسمت ضريب پايايي همساني در

  
 ها  یافته

 1شناختي نمونه پژوهش در جدول  هاي جمعيت ويژگي
 .خالصه شده است

در ادامه، براي مقايسه نمرات گروه مؤنث و مذكر در نگرش 
تست  tمثبت و منفي به دوستي با جنس مخالف از آزمون 

 2هاي مستقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول  براي گروه
 . قابل مشاهده است

نتايج جدول فوق نيز وجود تفاوت بين دو گروه در نمرات 
كسب شده در نگرش مثبت و منفي به دوستي با جنس 

بر اساس اطالعات جدول فوق گروه . دهد مخالف را نشان مي
تري نسبت به  مذكر نگرش مثبت و گروه مؤنث نگرش منفي

 .دوستي با جنس مخالف دارند
اين كه تجربه دوستي با جنس مخالف با به منظور بررسي 

براي  tنگرش مثبت و منفي به آن در ارتباط است، از آزمون 
قابل  3هاي مستقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول  گروه

 . مشاهده است
دهد كساني كه تجربه دوستي با  نتايج جدول فوق نشان مي

تري نسبت به آن پيدا  جنس مخالف را دارند نگرش مثبت
كنند و كساني كه تجربه دوستي با جنس مخالف را ندارند  يم

 .تري نسبت به آن دارند نگرش منفي
با نگرش مثبت و (( باورهاي مذهبي))به منظور بررسي ارتباط 

منفي به دوستي با جنس مخالف از تحليل واريانس يك راهه 
نتايج مقايسه سه گروه را بر اساس  4استفاده شده كه جدول 

خود را كم، متوسط و زياد ارزيابي (( ورهاي مذهبيبا))متغير 
كرده بودند، در نگرش نسبت به دوستي با جنس مخالف 

اطالعات اين جدول گوياي آن است كه . كند مقايسه مي
دار  تفاوت مشاهده شده بين سه گروه در نگرش مثبت معني

 . دار است معني 223/2نيست اما در نگرش منفي در سطح 
ها در نگرش منفي از آزمون  ه جفت گروهبه منظور مقايس

نتايج حاصله نشان داد كه بين جفت . تعقيبي شفه استفاده شد
كم اختالف ميانگين به دست  -كم و متوسط -هاي زياد گروه

به عبارت ديگر افرادي كه خود را از . باشد دار مي آمده معني
نظر اعتقاد به باورهاي مذهبي در حد متوسط و زياد ارزيابي 

رده بودند نسبت به دوستي با جنس مخالف نگرش ك
 . تري دارند منفي

ميزان استفاده از اينترنت و ماهواره در ))در بررسي ارتباط 
با نگرش مثبت و منفي به دوستي با جنس (( اوقات فراغت

 5مخالف از تحليل واريانس يك راهه استفاده شده كه جدول 
ميزان استفاده از ))نتايج مقايسه سه گروه را بر اساس متغير 

خود را كم، متوسط و (( اينترنت و ماهواره در اوقات فراغت
زياد ارزيابي كرده بودند، در نگرش نسبت به دوستي با جنس 

اطالعات اين جدول گوياي آن است . كند مخالف مقايسه مي
 221/2كه تفاوت مشاهده شده بين سه گروه در سطح 

 . دار است معني
ها از آزمون تعقيبي شفه استفاده  ت گروهبه منظور مقايسه جف

ها اختالف  نتايج حاصله نشان داد كه بين جفت گروه. شد
به عبارت ديگر . باشد دار مي ميانگين به دست آمده معني

افرادي كه ميزان استفاده از اينترنت و ماهواره در اوقات 
ها زياد است نسبت به دوستي با جنس مخالف  فراغت آن

دارند و افرادي كه ميزان استفاده از اينترنت  تري نگرش مثبت
ها كم است نسبت به دوستي با  و ماهواره در اوقات فراغت آن

 . تري دارند جنس مخالف نگرش منفي

هاي پژوهش در بخش نظرسنجي حاكي از آن بود كه به  يافته
و دختران  ٪63پسران )نمونه پژوهش  ٪3/41طور ميانگين 

. اند دوستي با جنس مخالف را داشتهتا به حال تجربه ( 3/33٪
معتقد بودند كه تجربه دوستي با جنس مخالف نسبت  4/16٪
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 و همکاران داود اسدیان  

درصد  4/34به موفقيت ازدواج آينده تأثير مثبت زياد دارد، 
نيز معتقد به تأثير  ٪4/41معتقد به تأثير مثبت متوسط و 

تجربه دوستي با جنس مخالف در موفقيت ازدواج  مثبت كم
معتقد بودند كه تجربه دوستي با جنس  ٪4/32. آينده بودند

مخالف نسبت به موفقيت ازدواج آينده تأثير منفي زياد دارد، 
نيز معتقد به  ٪3/14معتقد به تأثير منفي متوسط و  1/41٪

تأثير منفي كم تجربه دوستي با جنس مخالف در موفقيت 
از نظر تأثيرات رواني مثبت تجربه دوستي، . ازدواج آينده بودند

متوسط و  ٪1/32نمونه پژوهش اين تأثيرات را زياد،  6/11٪

از نظر تأثيرات رواني منفي . نيز كم ارزيابي كردند 2/43٪
نمونه پژوهش اين تأثيرات را زياد،  ٪1/44تجربه دوستي نيز، 

در ارتباط با . نيز كم ارزيابي كردند ٪1/16متوسط و  4/36٪
دند كه در صورت معتقد بو ٪4/61آسيب ناشي از قطع رابطه، 

معتقد  ٪3/1قطع رابطه، دختران بيشترين آسيب را مي بينند، 
معتقد بودند كه هر دو آسيب  ٪4/21بودند كه پسران، 

كدام آسيب  نيز معتقد بودند كه هيچ ٪2/1بينند و  مي
 .بينند نمي

 


 های جمعیت شناختي نمونه پژوهشویژگي. 3جدول

 شاخص

 جنس

 تأهل سن فراواني

 متأهل مجرد دامنه انحراف معیار میانگین درصد تعداد

05-0350/0815/5541/334م هر
35885

05-5510/3050/5541/534مؤنث



 های مؤنث و مذكر در نگرش مثبت و منفي به دوستي با جنس مخالف مقایسه گروه. 5جدول 
 داری سطح معني t df انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس 

 000/0 500 14/5 48/3 08/5 035 م هر مثب نگرش

 33/3 51/4 551 مؤنث

 000/0 454 10/0 34/0 40/5 035 م هر نگرشمنفي

 55/0 05/30 555 مؤنث



 بررسي ارتباط تجربه دوستي با جنس مخالف و نگرش نسبت به آن. 1جدول
 داریينسطح مع t df انحراف استاندارد میانگین تعداد تجربه دوستي 

 000/0 434 48/00 03/3 33/4 555 خير نگرشمثب 

 38/3 04/4 505 بلي

 000/0 433 15/1 43/0 13/3 555 خير نگرشمنفي

 83/0 34/5 505 بلي
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 در بین دانشجویان دختر و پسر بررسي نگرش به دوستي با جنس مخالف

 

  نگرش نسبت به دوستيدر طرفه برای مقایسه سه گروه  جدول تحلیل واریانس یك. 1جدول

 باورهای مذهبي
یارانحراف مع میانگین  df  

(داریيمعن) F كل درون گروهي بین گروهي كم متوسط زیاد كم متوسط زیاد 

 (NS)55/5 440 435 5 01/380/300/4 50/045/808/8 نگرشمثب 

 (003/0)03/0 431 434 5 01/0545/051/0 83/530/338/3 نگرشمنفي



 نگرش نسبت به دوستيدر جدول تحلیل واریانس یك طرفه برای مقایسه سه گروه  .9جدول

میزان استفاده از اینترنت 

و ماهواره در اوقات 

 فراغت

(داری معني) درجه آزادی انحراف معیار میانگین F 

 كل گروهي درون گروهي بین كم متوسط زیاد كم متوسط زیاد

 (000/0)04/54 434 438 5 80/340/300/3 08/430/004/4 نگرشمثب 

50(000/0)/58 430 434 5 50/044/045/0 41/318/531/5 نگرشمنفي  

 

 گیری  بحث و نتیجه
پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان شيوع و نگرش به 

نور انجام  دوستي دختر و پسر در بين دانشجويان دانشگاه پيام
از دانشجويان سابقه  ٪3/41ها نشان دادند كه  شد و يافته

دوستي با جنس مخالف را داشتند و اين مورد در بين گروه 
از ( 11)بر پايه گزارش قاسمي. مذكر بيشتر از گروه مؤنث بود

از نمونه مورد مطالعه او  ٪5/31دانشگاه صنعتي اصفهان 
هاي ذكايي  يافته. اند هجنس بود داراي دوستان صميمي غير هم

اند كه  از جوانان شهر تهران گفته ٪5/14نيز نشان داد ( 13)
چنين، در مقايسه با  هم. اكنون دوستي از جنس مخالف دارند

يكديگر،گروه مذكر نگرش مثبت و گروه مؤنث نگرش 
چنين  هم. تري نسبت به دوستي با جنس مخالف داشتند منفي

احتمالي دوستي، دختران معتقد بودند كه در صورت قطع 
و ( 4، 1، 12، 12)هاي  اين يافته با يافته. بينند بيشتر آسيب مي

اند پسران  كه گزارش كرده( 6)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
تمايل بيشتري به برقراري دوستي با جنس مخالف دارند 

محققان داليلي را براي اين امر عنوان . باشد همسو مي
پذيري جنسيتي كه زنان و مردان را  امعهج -1(: 12)دارند  مي

هاي جامعه آشنا  اي متفاوت با هنجارها و ارزش به گونه
كند، كنترل، نظارت و حساسيت بيشتري نسبت به جنس  مي

مؤنث دارد تا مذكر، و اين عامل باعث شكاف جنسيتي در 
 Inglehart. شود هاي زنان و مردان مي ها و ارزش نگرش

هاي موجود بين زنان و  مامي تفاوتشكاف جنسيتي را به ت
ها و دينداري  ها و نگرش مردان از جمله تفاوت در ارزش

هاي ثابت شده زنان  كند، از نظر او يكي از خصيه اطالق مي
ها در جامعه ما با آگاهي  البته خانواده( 14)كاري است  محافظه
كند آنان را از  هايي كه دختران را بيشتر تهديد مي از آسيب

دارند و نظارت  هايي باز مي ر شدن در چنين معاشرتدرگي
برخي ديگر، رفتارها و  -2. كنند ها اعمال مي شديدتري بر آن

هاي  هاي متفاوت زنان و مردان تحت عنوان كليشه نگرش
تصورات قالبي جنسيتي . كنند رفتار اجتماعي تبيين مي

اعتقادات و باورهاي فرهنگي جامعه را درباره آنچه زنان و 
هاي اجتماعي  كليشه. كنند ردان بايد انجام دهند، منعكس ميم

كند كه از هر نوع  در جامعه ما زن و دختري را خوب تلقي مي
ارتباط با جنس مخالف خود كه نامحرم باشد بپرهيزد و كساني 

كنند دختر يا زناني بد تلقي  كه اين انتظارات را برآورده نمي
هايي معيار انتخاب  شهشوند و در بيشتر موارد چنين كلي مي

كنند  بنابراين، دختران سعي مي. شوند مردان براي همسر مي
هاي اجتماعي عمل كنند يا حداقل در  مطابق با چنين كليشه

 -3.انظار عمومي و اجتماع چنين نقش هايي را بازي كنند
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 و همکاران داود اسدیان  

نظريه مبادله اجتماعي در جهت توضيح و تبيين رابطه ميان 
بر اساس اين (. 12)پردازد  ينه ميافراد بر اساس پاداش و هز

نظريه افراد در روابط اجتماعيشان به دنبال به حداكثر رساندن 
زنان و مردان در . ها هستند پاداش و حداقل كردن هزينه

چه  آن. هايي منفعت و زيان متفاوتي دارند داشتن چنين دوستي
هاي عاطفي و  مشخص است زنان به ويژه در ايران هزينه

چيزي كه در پژوهش حاضر )پردازند  شتري را مياجتماعي بي
دهد كه  نتايج تحقيقات خارجي نشان مي(. نيز به دست آمد

مردان داشتن معاشرت با جنس مخالف را يك فرصت مناسب 
هاي بسيار اندك آن را تجربه  توانند با هزينه دانند كه مي مي

كنند، اين در حالي است زنان در معرض خطر سواستفاده 
گونه تعهدي  ز طرف مردي ممكن است باشند كه هيچجنسي ا

شواهد زيادي وجود دارد كه زنان . نسب به او نداشته باشد
بسيار كمتر از مردان مشتاق وارد شدن به چنين روابطي 

نتايج برخي مطالعات نشان داده كه (. 4، 1، 12، 12)هستند 
مردان آرزوي داشتن رابطه جنسي زودهنگام بيشتري دارند، 

ها به داشتن چندين دوست از جنس  چنين تمايل آن هم
مخالف است، در حالي كه اين مسأله در مورد زنان صدق 

پژوهش حاضر نشان داد افرادي كه ( . 1، 22-21)كند  نمي
خود را از نظر باورهاي مذهبي و عمل به تكاليف مذهبي در 
حد كم ارزيابي كرده بودند نسبت به دوستي با جنس مخالف 

هاي قبلي  اين بخش از يافته با يافته. تري داشتند بتنگرش مث
بين ميزان استفاده از اينترنت و . باشد همسو مي( 12،3)

ماهواره در اوقات فراغت و گرايش به دوستي با جنس مخالف 
دهد  اين قسمت از پژوهش نشان مي. رابطه وجود داشت

جهاني شدن فراگير و به نمايش كشيدن رفتارهاي جنسي در 
هاي نمايشي و نوشتاري غرب با تأثير مستقيم بر رفتار  نهرسا

. ها به ويژه نوجوانان و جوانان همراه بوده است مخاطبان آن
ها و به دنبال آن  همسو با ديگر جوامع، دگرگوني ارزش

اي پنهان نيست و تأثير  هاي جنسي در جامعه ما نكته ارزش
اي خاص  گونه ها به اي عام و تأثير رسانه جهاني شدن به گونه

موجب شده است تا به برآورده سازي نيازهاي جنسي به 
در بخشي ( . 22)صورت متفاوت از گذشته نگريسته شود 

هاي پژوهش حاضر و بر پايه نظرسنجي از  ديگر از يافته
هاي پژوهش، دانشجويان معتقد  دانشجويان در مورد سؤال

ت بودند كه تجربه دوستي با جنس مخالف نسبت به موفقي
تأثير مثبت دارد و در حد  ازدواج در آينده درحد متوسط و كم

چنين، دانشجويان معتقد  هم. متوسط نيز تأثيرات منفي دارد
بودند كه تجربه دوستي با جنس مخالف تأثيرات منفي رواني 

مرور . متوسط تا بيشتر و تأثيرات مثبت رواني اندكي دارد
ت گرفته در پيشينه پژوهش حاكي از فقدان تحقيقات صور

ارتباط با ميزان اثر تجربه دوستي با جنس مخالف بر موفقيت 
ازدواج و تأثيرات رواني آن به ويژه در جامعه ايراني است، 

ها مستلزم انجام مطالعات طولي به  بنابراين، اين بخش از يافته
بين دوستي با جنس مخالف و  منظور تعيين ارتباط روشن
 .باشد ني آن ميكيفيت ازدواج، و تأثيرات روا

توان گفت كه تعامالت دوستي ميان  در يك نگاه كلي مي
دختران و پسران شايد پيامد بخشي از فرايند نوگرايي در 
جامعه در حال گذار ما باشد كه گاهي نيز ممكن است گسست 

نتايج چنين . داري ملي و ديني ما تلقي گردد هاي ريشه از سنت
طح اجتماعي قابل روابطي هم در سطح فردي و هم در س

هاي فردي كه باعث دگرگوني  جدا از دگرگوني. بررسي است
نگرشي، ارزشي و شخصيتي خواهد شد، از نظر اجتماعي نيز 

بي ميلي به ازدواج و  -1(: 22)آورد  هايي را پديد مي دگرگوني
سردرگمي در تعامالت جنسي و بي  -2باال رفتن سن آن 

ال گرايي  ايده -3اج اعتمادي به جنس مخالف حتي در ازدو
سردمزاجي نسبت به همسر و افزايش  -4افراطي در ازدواج 

 -6افزايش جرم و روابط نامشروع  -5طالق ميان همسران 
دگرگوني الگوهاي رفتاري و نمايشي شدن رفتار جوانان براي 

گرايي براي مناسب  افزايش مصرف -1جذب جنس مخالف 
هدر  -3سي هاي جن كردن پوشش بيروني و ايجاد كشش

بنابراين برخورد مناسب، . رفتن نيرو، وقت و نوآوري جوانان
آموزش و مديريت مناسب اين پديده با در نظر گرفتن تمام 

هايي موجود در علل و چرايي اين روابط بايد مورد  پيچيدگي
 در مورد آموزشي گونه هيچ آنجايي كه از. توجه قرار گيرد

 برنامه به نياز گيرد، نمي صورت دوستي و حدود سالم روابط
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 كشور اسالمي فرهنگ به توجه با و جامع منظم آموزشي

  . شود مي احساس
رسد فراواني  بندي كلي، بر اساس نتايج به نظر مي در يك جمع

رابطه با جنس مخالف در بين دانشجويان باال است و لزوم 
 .شود پرداخت مناسب به اين پديده اجتماعي احساس مي

حاضر مربوط به نمونه مورد بررسي است محدوديت پژوهش 
چرا كه اين پژوهش روي دانشجويان انجام گرفته و بنابراين 

هاي ديگر اجتماعي را با مشكل  پذيري نتايج به گروه تعميم
شود تحقيقات بعدي اين  سازد و بنابراين، پيشنهاد مي روبرو مي

هاي غيردانشجو نيز در سطح استان مورد  پژوهش را در نمونه
هاي پژوهش حاضر، هر چقدر  مطابق يافته. ررسي قرار دهندب

كه ميزان استفاده از اينترنت و ماهواره در اوقات فراغت 
يابد گرايش به دوستي با جنس مخالف نيز بيشتر  افزايش مي

هاي رسانه ملي مطابق  شود برنامه شود، پيشنهاد مي مي
ها  هنيازهاي جوانان به افزايش كيفيت و جذاب كردن برنام
هاي  اقدام نمايند تا با كاهش ميزان الگوپذيري از فرهنگ

هاي عاطفي كه تبعات اجتماعي هم دارند  بيگانه، برخي آسيب
ها عموما روابط جنسي عاشقانه، خارج از  در رسانه. كاهش يابند

تعهد ازدواج، بدون كنترل، و همراه با خودجوشي، لذت و 
ها  هاي اين برنامه يكي از پيام. طبيعي و خصوصي بودن است

گيري روابط جنسي در روابطي است كه داراي سطوح  آسان
هاي پژوهش، با  بر اساس يافته( 22)تري از تعهداند  پايين

توجه به اينكه ميزان گرايش به دوستي با جنس مخالف در 
افرادي كه به باورهاي مذهبي و انجام تكاليف ديني پايبند 

شود به دين به عنوان يك  يباشد، پيشنهاد م هستند كمتر مي
در پايان پيشنهاد  .كننده تأكيد گردد عامل اصلي و تعيين

هايي توسط مسؤولين فرهنگي به دانشجويان  شود آموزش مي
هاي مرتبط با  ها در مورد مسائل و ابهام هاي آن و خانواده

دوستي با جنس مخالف ارائه گردد تا دانشجويان بتوانند با 
ديده برخورد نمايند؛ مانند آموزش و ذهني روشن با اين پ

روشنگري در مورد افراط در رابطه، عدم آگاهي در مورد ارتباط 
ها از اين روابط،  سالم، برداشت ناصحيح خانواده

هاي موجود در جامعه، فقدان فرهنگ دوستي،  محدوديت
تعريف چارچوب و حدود دوستي، احتمال سوء استفاده جنسي 

هاي دختر و پسر  كه دختران در دوستيبا توجه به اين ... . و
هايي در  شود چنين برنامه بينند، پيشنهاد مي بيشتر آسيب مي

 . مورد دختران بيشتر مورد توجه قرار گيرد
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Abstract 

Aim and Background: Romantic relationships among adolescences serve as social developmental duty, 

might be normal or abnormal regarding on cultural context. The aim of the present research was to 

investigate the frequency, attitude and demographic correlates of heterosexual relationships among Tabriz 

payam noor university students. 

Methods and Materials: The current study was conducted in survey context. A group of 444 normal 

participants took part in research.  

Findings: Results indicated that 47/3% of cases had heterosexual friendships, with more incidences 

among males. Attitudes of male were more positive than females. Students that evaluated them as low on 

religious beliefs acquired more positive attitudes in order to heterosexual relationships. There are positive 

relation between using internet/satellite on free time and heterosexual friendships. Student believed that 

experiencing heterosexual friendships affected marriage low or moderately. They believed that same 

relations have moderate or more negative psychological affect and little positive psychological affects. 

According to students, girls experience more affective outcomes than boys in ending heterosexual 

friendships. 

Conclusions: Results were discussed in light of previous researches and cultural variations in heterosexual 

relationships.  
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