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  شناسي دانش و پژوهش در روان

  ) اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

  1387زمستان ـ هشتم و شمارة سي

  41ـ  62صص 

  

  

  

  حاصل از روابط هاي تأثير آموزش مبتني بر افزايش آگاهي از آسيب
  متوسطه ةآموزان دختر دور زاي دختر و پسر بر نگرش دانش آسيب

 

  4محمدرضا عابديـ  3محمدباقر كجبافـ   2لي مهرابيحسينعـ  1داراني هما شيخ
  

  چكيده
افزايش آگاهي از آسيبهاي آموزش مبتني بر بررسي تأثير  ،پژوهشاز اين هدف 

 ةدورمدارس  دختر آموزان بر نگرش دانش زاي دختر و پسر وابط آسيبرناشي از 
ز نوع دو ا آزمايشي در قالب طرح پژوهشي نيمه پژوهش. شهر بود شاهين ةمتوسط

 ةجامع. پيگيريِ يكماهه انجام گرفت آزمون و آزمون، پس گروهي همراه با پيش
نظري بودند و  ةشاخ ةاول و دوم متوسط ةآموزان دختر پاي دانش ةآماري كلي

ها  آزمودني. اي بر مبناي كالس انجام گرفت تصادفي خوشه ةگيري به شيو نمونه
هاي گروه  آزمودني. قرار گرفتند دو گروه آزمايش و گواه درطور تصادفي  به

اي مداخالت آموزشي را دريافت  دقيقه 90اي  جلسهشش  ةآزمايش طي يك دور

                                                             

  yahoo.com 3412Email: homa@                                       شناسي كارشناس ارشد روان .1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگانشناسي  مربي گروه روان .2
 شناسي دانشگاه اصفهان ي دكتري رواندانشجو .3

 دانشگاه اصفهان ةاستاديار گروه مشاور .4
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 ةابزار مورد استفاده، پرسشنام. اي دريافت نكرد مداخله كردند و گروه گواه هيچ
 گويه 41 ومقياس  پنج خرده با »نگرش نسبت به روابط دختر و پسر«ساخته  محقق

آموزان دختر نسبت به روابط دختر و پسر  ي نگرش دانشكه به بررس بود
واريانس چند متغيره با كنترل نمرات كوتحليل حاصل از نتايج . پرداخت مي

زا باعث ايجاد  آزمون نشان داد در مجموع آموزش پيشگيري از روابط آسيب پيش
همچنين  .آزمون و پيگيري شده است پس ةآموزان در مرحل تغيير نگرش در دانش

آموزان دختر باعث بهبود نگرش آنها در  ها در دانش تايج نشان داد اين آموزشن
شده » آسيب به روابط خانوادگي«و » آسيب به زندگي مشترك آينده«هاي  حيطه
آزمون  پسة فقط در مرحل» آسيبهاي اجتماعي« ةاين تغيير در حيط. )>05/0P( است

 ،آسيبهاي عاطفي«هاي  يطههمچنين اين مداخله بر نگرش آنان در ح. ايجاد شد
  .داري نداشتاتأثير معن» مشكالت تحصيلي«و » رواني

زا،  نگرش نسبت به روابـط دختـر و پسـر، پيشـگيري از روابـط آسـيب       :ها كليد واژه
 عـاطفي و مشـكالت   ـ  اجتماعي، آسيبهاي روانـي  ـ  آسيبهاي رواني آسيبهاي اجتماعي،

  .تحصيلي
  

  مقدمه 

خصوص با جنس  بهو رابطه با ديگران ) 1383قائمي،( اجتماعي است موجوديانسان 
نوجواني آغاز  ةاين نوع رابطه از دور. استبخشي از زندگي اجتماعي وي مخالف، 

غيرهمجنس و قرار مالقات گذاشتن عاشقانه با  ةرابط شود و با رشد چنين ارتباطاتي، مي
ها نگرشي را در  ابطهاين نوع ر). 1384 ،، هويدافر و يوسفيعابدي( شود با او شروع مي

كند كه ناشي از ميزان آگاهي و اطالع نوجوان از محتوا و اهميت آن  نوجوان ايجاد مي
او بايد دانش و منظور برقراري ارتباط سالم، ابتدا  به .استموضوع در زندگي واقعي او 
مرور زمان و كه با سپس در راه تغيير نگرش گام بردارد اطالعات كافي كسب كند و 

  ).1385 شمس،( گردد دستخوش تغيير مي ارتباطي وي رفتار، نگرشر تغيي
شناسان و  روان). 1385 عزيزي،(با جنس مخالف غيرممكن است نداشتن ارتباط   
و  افزايش منزلت اجتماعي ،معاشرت ،همراهي نظيرشناسان داليل و فوايدي  جامعه

ي از مواقع همين فوايد اما در بسيار ،)1384 افضلي،( اند كردهح انتخاب همسر را مطر
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اطالع از چگونگي برخورد با  بيله به دليل ناآگاهي و أشود و اين مس تبديل به آسيب مي
ها  دوستي گونه گاهي اين). 1385 شيعه،( استجنس مخالف و پيامدهاي منفي ناشي از آن 

گيرد و در آن از خودباوري و زودباوري دختران  سرگرمي شكل مي با هدف صرفاً
1383 زينتي،( شود ستفاده ميا سوء.(  

 ظن نسبت به همسر آيندهِ گونه روابط افت تحصيلي، سوء نياز ديگر پيامدهاي ا  
، )1384 ،قرشي( بعد از ازدواج ،همسربه احساس خيانت نسبت  ،)1384 گلزاري،(

مشهدي ( است كاهش رابطه با خانواده بيني و اضطراب، افسردگي، خودكم خودكشي،
را مين مسائل ضرورت آموزش چگونگي ارتباط با جنس مخالف ه). 1384 رستم،

 ،كند هم تصريح مي) 2006( 1رامانا كريشنا، كارپوت و مورفي ةمطالع .سازد مشخص مي
نيز  2نلسون و وامپلر. شود داشتن روابط با جنس مخالف باعث دوري از خانواده مي

ارتباط جنسي را با آنها دريافتند افرادي كه قبل از ازدواج رابطه با جنس مخالف و 
تجربه كردند، نسبت به همسر خود عملكرد خوبي نداشته و وضعيت نابسامان آنها بر 

نتايج تحقيق استينبرگ ). 2002فورمن، (رفتار همسرانشان تأثير منفي داشته است 
رابطه با جنس مخالف در سنين نوجواني عاملي براي ايجاد كه نشان داد ) 2001(

شوند،  نشان داد، دختران نوجواني كه باردار مي 3ودن برگ. است مشكالت خانوادگي
 منجر به گرايش به سمت مردان ديگركه  كنند پيدا مياي با پدران خود  رابطة آشفته

 ةپلتينك و باتلر هم در مطالع. گردد تر مي شود و به تبع آن رابطه با خانواده آشفته مي
 خطرتحصيلي،  ةثبت به خود و آيندنفس باال و نگرش م عزت ند كهخود نشان داد

  ).1994آدامز، گاالتو، مارك استرم، (دهد  حاملگي را كاهش مي
هم نشان داد والدين نگرش مثبتي ) 1383؛ به نقل از هويدافر، 2003( 4هابرمن  
ها  مسائل جنسي به فرزندانشان دارند؛ زيرا اين آگاهي ةاطالعات صحيح دربار ةبه ارائ

شود آنان در روابط جنسي، از  اندازد و موجب مي ي را به تأخير ميآغاز فعاليتهاي جنس
  .كنند وسايل پيشگيري استفاده 

                                                             

.1  Ramakrishna, karoptt and Murphy  

.2  Nelson & Wampler  .3  Weden berg 

4. Huberman  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir
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 در بررسي تفاوتهاي جنسي در رفتارهاي خطرناك بين پسران و دختراني 1كريتر
كه دعوا با يك دوست پسر، دختر و يا شريك قرار را تجربه كرده بودند، نشان داد در 

ل شركاي بين دختراني كه دعواهاي قرار را تجربه كرده بودند، رفتارهاي پرخطر شام
 ماه گذشته، رانندگي 12جنسي متعدد در سه ماه گذشته، تالشهاي مكرر خودكشي در 

هاي متعدد، در زمان مستي، تزريق مواد مخدر، نوشيدن الكل قبل از مقاربت، بارداري
).1383هويدافر، ( جنسي اجباري و مصرف مواد استنشاقي بيشتر بود ةرابط

اي  مداخلههاي آموزش و برنامهة كه ارائدهدمينشانمطالعات مختلف با اين حال
. صورت گروهي ارائه شود بهمكن استاين مداخالت م.دهد ميكاهشرا ها اين آسيب
 كه در جريان آن فرض بر استرسانيبر رويكردهاي اطالعهاي گروهي مبتنيآموزش
كنترل نشده با جنس  پيامدهاي زيانبار روابط ة فرد است و به تبع آن ارائةعاقالنبرخورد 

د شوميمخالف موجب تغيير نگرش و به تبع آن تغيير رفتار نوجوان در اين زمينه 
در اين زمينه مطالعات چندي صورت گرفته ). 1383 و بهرامي احسان، 1384گلزاري، (

دريافت اشاره كرد كه )2006 (2داپستوان به پژوهش  اين مطالعات ميةاز جمل. است
 كنيا ة آموزش جنسي در مدارس دخترانةارائ و نوجوان كنياييبا آموزش دختران 

هاي خانوادگي را  به ايدز و آشفتگييتوان احتمال بارداري پيش از موعد و ابتالمي
.دادطور معناداري كاهش به

 آموزش نوجوانان در ند كه خود نشان دادةدر مطالع) 2004(3و بريدجزتاق يا
ممكن استنس مخالف و تعيين ضابطه در اين زمينه  برقراري رابطه با جةمورد نحو
هم ) 2003 (4هوارد.اي كاهش دهدها و مشكالت آنان را به ميزان قابل مالحظهاسترس

 مديريت رابطه با جنس مخالف ة آموزش مهارت زندگي در حيطةنشان داد كه ارائ
رش ل جنس مخالف و نگبقام حاملگي و افزايش ابراز وجود در خطرباعث كاهش 

 آموزش دختران ندهم دريافت) 2000 (5ان و بلي، سليماسچوم.دشوتر به ازدواج ميمثبت
آميز آنان هاي مخاطرهردبيرستاني در مورد چگونگي برقرار رابطه با جنس مخالف، رفتا

.1 Kreiter .2 Dupas
.3 Etagh & Bridges .4 Howard
.5 Schomm, Sillimian & bell
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 جانب  جنسي قرار گرفتن و همچنين طرد ازةاستفادنظير مصرف افراطي الكل، مورد سوء
.هدددوستان را كاهش مي

 آقايي ةتوان به مطالعاز معدود مطالعات داخلي صورت گرفته در اين زمينه مي
آموزان نشان داد آموزش روابط سالم باعث افزايش آگاهي دانشاشاره كرد كه ) 1388(

آموزان ويژه در دانش به،زاي دختر و پسر اصفهان نسبت به روابط آسيبة متوسطةدور
 ارتباط با جنس مخالف قبل  خود دريافتةم در مطالعه) 1385(طايفي. شوددختر مي

شود، هويدافر پيوند و ارتباط با آنها مينيافتن از ازدواج باعث آسيب به خانواده و تداوم 
تأثير ،زانسبت به روابط آسيببخشي  آگاهيمبتني بردر دريافت آموزش هم ) 1383(
 دهكردي، رئيسي.آنان داشته است افزايش آگاهي وآموزان دختر دانشنگرش ر داري بامعن

 آموزش بر آگاهي، نگرش ة ارائ،هم نشان دادند) 1383(زاده، شفيعي و عبادي ناخدايي
 و باعث ردگذامي عفونتهاي جنسي تأثير ةو رفتار بهورزان زن شهرستان كوهرنگ دربار

.دشوميافزايش آگاهي آنها در اين زمينه و به تبع آن كاهش عفونتهاي جنسي در آنان 
آموزانعلل رابطه با جنس مخالف در دانشبررسي پژوهشي به در نيز )1374(ي كوثر
 كه رابطه با  تصوراين برخالف . تهران پرداخت18ةراهنمايي تحصيلي منطقةدختر دور

 نتايج اين ، شده است نيازهاي طبيعي دانستهجنس مخالف در سنين قبل از ازدواج جزءِ
 نسبت به ساير همساالن ،ني كه با جنس مخالف خود رابطه دارندتحقيق نشان داد دخترا

 فردي ة در زمين؛خود از نظر فردي، اجتماعي و خانوادگي داراي مشكالت بيشتري هستند
تر ازينيهاي آنها از خود پا و ارزيابيرنداي ضعيف و معيوب داطور نسبي خودانگارهبه

ي كه با جنس مخالف ارتباط داشتند، با  دخترانهماز نظر خانوادگي ،گروه عادي است
آموزان دختري كه مادران خود ارتباط صميمي كمتري داشته و از نظر تحصيلي نيز دانش

.قرار داشتندآموزان تر از ساير دانشيني پاي در سطحندبا جنس مخالف رابطه داشت
زاي دختر و پسر روابط آسيبةصورت گرفته در زمينهاي پژوهشمرور معدود 

 كه اگرچه احتمال بروز آسيبهاي فراوان در اين ارتباطات دهدنشان ميويژه در ايران به
گونه روابط اي به ارزيابي اينمطالعهكمتر ،براي نوجوانان و به ويژه دختران وجود دارد
برايشماري به بررسي مداخالت آموزشي پرداخته است، كما اينكه مطالعات انگشت

به اين در حالي است كه با توجه . ز اين روابط پرداخته استكاهش آسيبهاي ناشي ا
نظر از صرف،زايش مسيرهاي ارتباطي بين دختر و پسرف ايران و اةشرايط فعلي جامع
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ضرورت آموزشهاي مبتني بر چگونگي ،گونه روابطهرگونه قضاوت اخالقي در مورد اين
.شود احساس مي از پيشپيش از ازدواج، بيشبا جنس مخالف برقراري ارتباط صحيح 
 سالم ة برقراري رابطبراي ضروري است كه نوجوانان آموزش الزم بر اين اساس

هاي داخلي محدودي در با توجه به اينكه پژوهشبه همين منظور و. دريافت نمايندرا 
با هدف افزايش آگاهي با هدف تعيين تأثير آموزش پژوهش  اين اين زمينه انجام شده،

ةدختر دورآموزان زاي دختر و پسر بر نگرش دانشحاصل از روابط آسيباز آسيبهاي 
 و آگاهيآموزش باعث افزايش بينشاين فرض بر آن بود كه . انجام شدمتوسطه 
عاطفي،  ـ  آسيبهاي اجتماعي، آسيبهاي روانية متوسطه در زمينةآموزان دختر دوردانش

انواده و افزايش مشكالت تحصيليآسيب به زندگي مشترك آينده، آسيب به روابط با خ
 ناشي از يزامچنين، افزايش بينش كلي و تغيير نگرش آنان نسبت به روابط آسيبو ه
.شودميگونه روابط اين

روش تحقيق 
پيگيريِ آزمون وآزمون، پسگروهي با پيشوع دو ناز آزمايشينيمهپژوهش روش اين 
ة اول و دوم شاخةآموزان دختر پايانش دة آماري اين پژوهش كليةجامع. يكماهه بود
1385 ـ86 سال تحصيلي در شاغل به تحصيل شهر شاهينة منطقة متوسطةنظري دور

 آمار ارائه شده از مركز آمار آموزش و پرورش براساسآموزان تعداد كل اين دانش.بود
.بودنفر 2640شهر شاهينةمنطق

ة نفر پاي52 اول و ة نفر پاي58(آموز دختر  دانش110 نيز شامل ش پژوهةنمون
قرار گرفتند پژوهش هاي گروهدراي انتخاب و  خوشهةبود كه به شيو) دوم
)55=2n=1n .(اي به اين علت انتخاب شد كه با توجه به حجم نمونه و روش خوشه

تك افراد جامعه تر از انتخاب تكبندي آن برحسب كالس، انتخاب كالس عمليطبقه
گرفته  كالس در نظر،گيرينمونهواحددر اين روش). 1384، 1 گالگال، بورگ و(بود 
صورت شهر، چهار مدرسه بهدر ابتدا از بين مدارس متوسطه شاهيناين اساس بر.شد

در هر مدرسه هم به صورت تصادفي يك كالس اول يا دوم . تخاب شدندنتصادفي ا
هاي نمونه يكي ازدردفي صورت تصادر گام سوم، كالس انتخاب شده به. انتخاب شدند

.شماي كلي طرح در ادامه ارائه شده است. قرار گرفتندپژوهش 

1. Gull, Burg & Gull
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���47...   هاي حاصل اززايش آگاهي از آسيبتأثير آموزش مبتني بر اف

شماي كلي طرح تحقيق

پيگيريآزمونپسگروهآزمونپيش

1OX2O3O

4OC5O6O

 ابزار در اين زمينه، پژوهشگر با نظر كمبودبا توجه به اهداف اين پژوهش و
آموزان اقدام به تدوين منظور ارزيابي نگرش دانشاين زمينه به متخصص درانادتاس

. كرد» نگرش نسبت به روابط دختر و پسر«ةپرسشنام با عنوانساخته محققةپرسشنام
بدان پاسخ مخالفم /موافقم گويه است كه آزمودني به صورت 41شنامه داراي اين پرس

ةبه شيو، پرسشنامهييروا تأمين براي. بر مبناي صفر و يك بودگذاري آن نمره. دهدمي
 منطبق بودن بيانگرشناسي ارائه شد كه نظرات ايشان  روانانادتمحتوايي به سه نفر از اس

هم  كلةهمبستگي با نمرروش عالوه بر اين از. شنامه بودها با هدف پرسمحتواي گويه
 آلفاي كرانباخ روش با استفاده از همپرسشنامهپايايي .  تأمين روايي استفاده شدبراي

.)1جدول (محاسبه شد

 نگرش نسبت به روابط دختر و پسرةپرسشنامرواييپايايي و  ضرايب ـ1جدول 

مقياسخرده
تعداد 

گويه

تعداد 

يآزمودن

ضريب پايايي

)آلفاي كرانباخ(

ضريب 

روايي

معناداري

)01/0P<(

1213084/0879/0000/0آسيبهاي اجتماعي

813079/0801/0000/0عاطفي،آسيبهاي رواني

813070/0804/0000/0آسيب به زندگي مشترك آينده

613073/0657/0000/0آسيب به روابط خانواده

713069/0685/0000/0مشكالت تحصيلي

000/0-4113092/0 كلةنمر
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شناسيرواندانش و پژوهش در �48

ةجامعپس از تعيين اهداف و انجام اين پژوهش هم بدين صورت بود كه ةنحو
 آموزشي ة سپس برنام.اي انجام شدهشصورت خوبهگيري ساخت ابزار، نمونهآماري و

 جلسه در صورت يك آموزشي بهةمداخل.  تنظيم گرديداي دقيقه90ةدر شش جلس
اي دريافت هاي گروه آزمايش برگزار شد و گروه گواه چنين مداخلههفته براي آزمودني

عنوان قبل از آغاز مداخالت به( اول ةهاي هر دو گروه، در جلسآزمودني.نكرد
گزاري آخرين  و چهار هفته پس از بر)آزمونپس( آخر ة، انتهاي جلس)آزمونپيش

هاي حاصل از اجرا با استفاده از داده. ارزيابي قرار گرفتندپيگيري مورد جلسه به عنوان 
 انحراف  و ميانگينةدر اين راستا، ضمن محاسب. گرديدتحليل 13SPSSي افزار آمارنرم
 در اين تحليل، نمرات .استفاده شدواريانس چندمتغيرهكو نمرات، از تحليل معيار
ةها و نمرمقياسروهي متغير وابسته و نمرات خردهآزمون متغير كنترل، عضويت گپيش

.عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد نگرش نسبت به روابط بهةكل پرسشنام

 پژوهشهاييافته
دليل نقص در  آزمودني گروه گواه به3 آزمودني گروه آزمايش و 2 آزمودني، 110عاز مجمو

. شدند از تحليل حذف پيگيريةابي در مرحل ارزيبراينداشتن رسي تكميل پرسشنامه يا دست
، در 70/29آزمون  پيشةهاي گروه آزمايش در مرحل كل آزمودنيةميانگين نمر

هاي گروه ميانگين آزمودني.  بود67/32 پيگيري ة و در مرحل66/32آزمون  پسةمرحل
 پيگيري ة و در مرحل15/30آزمون ، در پس73/30آزمون  پيشةگواه هم در مرحل

).2جدول ( بود 30/28
آزمون يك  كل، نمرات پيشةنتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه برحسب نمر

با ي درصد2/38 معنادار ةآزمون و رابط با نمرات پسي درصد6/47ار معنادةرابط
با هاي تعديل شده كه  ميانگينةبا كنترل اين رابطه و مقايس. )>05/0P(پيگيري دارد

داري بين نمرات اتفاوت معنكه مشاهده شد ،آيددست ميمون بهآز نمرات پيشكنترل
 يا ميزان تأثير مجذور اتا). >05/0P(ها برحسب عضويت گروهي وجود داردآزمودني

 در نگرش كلي دختران ي درصد8/6 ارائه شده باعث تغيير ةنشان داد كه در مجموع، مداخل
77توان آماري .  پيگيري شده استةل در مرحي درصد2/7آزمون و تغيير آموز در پسدانش
آزمون و  دقت آماري مطلوب اين آزمونها در مراحل پسبيانگر هم  درصد80 و درصد
.)3جدول ( است بوده)1386مولوي،  ( كفايت حجم نمونهنيز و پيگيري
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 ارزيابية و مرحلگروهيت عضويبرحسبهانمرات آزمودنير انحراف معيا و  ميانگينـ2جدول 

پيگيريآزمونپسآزمونپيش عضويت 
گروهي

مقياسخرده

انحراف معيارميانگينتعدادانحراف معيارميانگينتعدادانحراف معيارميانگينتعداد

03/78/350/86/328/81/3آسيبهاي اجتماعي

11/54/270/52/232/55/2 عاطفي ـآسيبهاي رواني

82/58/167/65/277/62/3آسيب به زندگي مشترك آينده

25/50/134/50/159/56/1مشكالت خانوادگي

51/58/281/51/259/53/2مشكالت تحصيلي

ش
ماي
آز
وه 
گر

نمره كل

53

70/294/9

53

66/321/9

53

67/325/9

10/80/478/748/324/71/4آسيبهاي اجتماعي

35/58/130/53/208/55/2 عاطفي ـآسيبهاي رواني

81/59/198/50/266/52/2آسيب به زندگي مشترك آينده

23/53/101/54/195/45/1مشكالت خانوادگي

57/57/185/50/254/55/2يمشكالت تحصيل

واه
 گ
وه
گر

 كلهنمر

52

73/301/9

52

15/308/9

52

30/282/11
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شناسيرواندانش و پژوهش در �50

 تعيين اثربخشي آموزش پيشگيريبراي نتايج تحليل كوواريانس ـ3جدول 
 كلة برحسب نمردخترآموزان در دانشزا يباز روابط آس

منبع 

تغييرات

مجموعمرحله

مجذورات

درجه

آزادي

ميانگين 

مجذورات
Fمعناداري

ميزان تأثير

)درصد(

توان آماري 

)درصد(

4/439414/439464/92000/06/47100آزمونپس
آزمونپيش

5/429415/429475/63000/02/38100پيگيري

88/351188/35142/7008/08/677آزمونپس يت عضو

86/538186/53800/8006/02/780پيگيريگروهي

آزمـون  كه از كنترل اثر نمرات پـيش      ) 4جدول  (تعديل شده   هاي   ميانگين ةمقايس
دهـد كـه ميـانگين       نشـان مـي    2هاي خام منـدرج در جـدول        آيد، با ميانگين  دست مي هب

هاي گروه آزمايش نسـبت بـه نمـرات خـام اوليـه افـزايش و                ت آزمودني  نمرا ةماندباقي
آزمون و   همچنين نمرات گروه آزمايش هم در پس       .نمرات گروه گواه كاهش يافته است     
.استهم در پيگيري بيش از گروه گواه 

آزمون در مراحل پس نمرات آزمون روابطةتعديل شدميانگين ـ 4جدول
آموزان دخترنش كل داةو پيگيري برحسب نمر

پيگيريآزمونپس
عضويت گروهي

معيارخطاي ميانگينمعيارخطاي ميانگين

24/3395/074/321/1گروه آزمايش

65/2996/023/281/1گروه گواه

بـا كنتـرل   كـه  دهـد   نشان مي5واريانس، در جدول ونتايج تحليل ك  عالوه بر اين    
داري بين ميـانگين    ا محاسبه شده، تفاوت معن    Fب  آزمون و با توجه به ضراي     نمرات پيش 
آزمـون در    پـس  ةدر مرحلـ  هاي دختر گروه آزمايش و گواه        نمرات آزمودني  ةتعديل شد 

 كـه آمـوزش     گيـريم مـي ؛ لذا نتيجه    )>05/0P(وجود دارد   » هاي اجتماعي آسيب «ةحيط
كه ه است   شدآموزان نسبت به اين     زا باعث تغيير نگرش دانش    پيشگيري از روابط آسيب   
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���51...   هاي حاصل اززايش آگاهي از آسيبتأثير آموزش مبتني بر اف

 ميزان تأثير نشـان     .شود مي منجرهاي اجتماعي زا بين دختر و پسر به آسيب      روابط آسيب 
آمـوزان  آزمون در دانـش    درصدي در پس   9/3نگرش  دهد كه اين مداخله باعث تغيير     مي

.  توان آماري متوسط اين آزمـون اسـت        بيانگر درصدي نيز    3/59توان آماري   . شده است 
 پيگيـري بـر نگـرش نسـبت بـه آسـيبهاي             ةين مداخله در مرحل   اين در حالي است كه ا     

.گونه روابط، تأثير معناداري نداشته استاجتماعي اين
ة رابطـ بررسي با دادعاطفي، نتايج نشان  ـ   آسيبهاي روانيةعالوه بر اين در حيط

زا آموزش پيشگيري از روابط آسـيب     ،  )>05/0P(آزمون و پيگيري   پس وآزمون  نمرات پيش 
گونـه  ايـن »  عاطفي ـهاي رواني آسيب« نسبت به    آموز دانش ي بر نگرش دختران    معنادار ثيرتأ

.آزمون و پيگيري ندارددر پسروابط 
آسـيب  «آزمون مقيـاس  دار نمرات پيش  ا معن ةاين در حالي است كه با كنترل رابط       

حاسبه  م Fب  با توجه به ضراي   پيگيري و   آزمون و با نمرات پس  »به زندگي مشترك آينده   
مقيـاس در  اين خردهدو گروه در    نمرات   ةتعديل شد داري بين ميانگين    اتفاوت معن ،  شده

تـوان گفـت آمـوزش      مـي  لـذا  .)>05/0P(آزمـون و پيگيـري وجـود دارد         مراحل پـس  
آموزان دختر نسبت به اينكه      در نگرش دانش   يزا تغيير معنادار  پيشگيري از روابط آسيب   

شـود، در مراحـل      مـي  منجـر  در زندگي مشـترك آينـده      لروابط به ايجاد مشك   گونه  اين
باعـث  اين آموزش آن است كه بيانگرميزان تأثير . آزمون و پيگيري ايجاد كرده است پس
 پيگيـري در  ة درصـدي در مرحلـ  8/4آزمون و    پس ةدر مرحل نگرش   درصدي   8/3تغيير  

6/59تـوان آمـاري   . شـده اسـت   » آسيب بـه زنـدگي مشـترك آينـده        «دختران نسبت به    
. دقت آماري متوسط اين آزمون استبيانگر هم ي درصد5/68 ويدرصد

،»آسيب به روابط خـانوادگي «مقياس آزمون خرده نمرات پيشةهمچنين با كنترل رابط  
 باعث تغيير نگـرش دختـران نسـبت بـه     زا آموزش پيشگيري از روابط آسيب     ،نتايج نشان داد  
 كـه  دهـد نشان ميميزان تأثير . خانوادگي شده است  ايجاد مشكالت در روابط     تأثير روابط در  

ة درصد تفـاوت در نمـرات در مرحلـ         9/4آزمون و    پس ة درصد تفاوت نمرات در مرحل     8/3
بيـانگر هـم   ي درصـد  6/71 و   يدرصـد 4/61 توان   .استپيگيري ناشي از عضويت گروهي    
در بررسـي اثربخشـي مـداخالت       عـالوه بـر ايـن،       .سـت دقت آماري مطلـوب ايـن آزمونها      

آزمون و با توجه بـه      كنترل نمرات پيش  دهد كه با    نشان مي »مشكالت تحصيلي «مقياسخرده
آمـوزان   ارائه شـده بـر نگـرش دانـش         ة دو گروه، مداخل   ةهاي تعديل شد  تفاوت بين ميانگين  
).5جدول (تأثير معناداري ندارد » مشكالت تحصيلي«مقياس دختر در خرده
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برحسب عضويت گروهيزاآموزش پيشگيري از روابط آسيب تعيين اثربخشيبراي نتايج تحليل كوواريانس ة خالصـ5جدول

توان آماريميزان تأثيرمعناداريفراوانيميانگين مجذوراتمجموع مجذوراتمرحلههامقياسخرده

55/4755/479/4029/09/33/59پس آزمون
هاي اجتماعيآسيب

14/3614/3685/3053/03/42/49پيگيري

85/985/987/2093/02/239پس آزمون
 روانيـهاي عاطفيآسيب

03/503/511/1293/009/02/18پيگيري

13/1913/1993/4028/08/36/59پس آزمون
آسيب به زندگي مشترك

23/3623/3605/6015/08/45/68پيگيري

09/409/414/5025/08/34/61پس آزمون
آسيب به روابط خانوادگي

62/1262/1250/6012/09/46/71پيگيري

022/0022/0006/0941/0000/01/5پس آزمون
مشكالت تحصيلي

217/0217/0042/0838/0000/05/5پيگيري

�  =����� 	
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���53...   هاي حاصل اززايش آگاهي از آسيبتأثير آموزش مبتني بر اف

تعـديل  هـاي نمـرات    ميانگينةشود، مقايس مشاهده مي 6 جدول   طور كه در  همان
دهد كه بـا كنتـرل نمـرات         نشان مي  2هاي نمرات خام مندرج در جدول        با ميانگين  شده
» آسيب به روابط اجتماعي    «ةحيطها در  نمرات آزمودني  ةتعديل شد  ميانگين   ،آزمونپيش

مقيـاس  خـرده  همچنين در    .ستدر گروه آزمايش كاهش و در گروه گواه افزايش يافته ا          
.آزمون و پيگيري تفـاوت محسوسـي نـدارد        در مراحل پس  »  عاطفي ـهاي رواني آسيب«

آزمـون نمـرات     پـس  ةدر مرحلـ  » آسيب به زندگي مشترك   «مقياس  عالوه بر آن در خرده    
آزمـون و    ولي نمـرات گـروه گـواه در مراحـل پـس            ،گروه آزمايش اندكي افزايش يافته    

آسـيب بـه روابـط      «مقيـاس همچنـين در خـرده    . دهـد هش نشـان مـي    پيگيري اندكي كا  
آزمـون   پـس ة گروه آزمايش در مرحل   ةماندهاي باقي  ميانگين د كه دهمينتايج  » خانوادگي
 ولـي گـروه گـواه انـدكي كـاهش را نشـان              ،دهـد را نشان مـي   اندكي افزايش و پيگيري   

آزمـون، نمـرات   ات پيش  نمر بررسي با   هم»مشكالت تحصيلي «مقياس  خردهدر  .دهدمي
.دهندآزمون و پيگيري گروه آزمايش و گواه تفاوت محسوسي را نشان نميپس

پنجگانههايمقياس نمرات خردهةتعديل شد ميانگين ـ6جدول

 ارزيابيةبرحسب عضويت گروهي و مرحل

پيگيريآزمونپس عضويت مقياسخرده

 معيارانحرافميانگينانحراف معيارميانگينگروهي

75/839/073/839/0گروه آزمايش
هاي اجتماعيآسيب

50/740/050/741/0گروه گواه

77/522/040/526/0گروه آزمايش
عاطفي ـ هاي روانيآسيب

22/523/000/527/0گروه گواه

71/624/076/631/0گروه آزمايش
آسيب به زندگي مشترك آينده

94/524/068/531/0گروه گواه

35/511/058/517/0گروه آزمايش
مشكالت خانوادگي

00/511/096/418/0گروه گواه

81/525/060/528/0گروه آزمايش
مشكالت تحصيلي

84/524/052/528/0گروه گواه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


شناسيرواندانش و پژوهش در �54

گيريو نتيجهبحث 
هاي از آسيب با هدف افزايش آگاهي     آموزش  ةارائ كه   نشان داد نتايج نهايي اين پژوهش     

آزمـون و پيگيـري باعـث تغييـر      پـس ةدر مرحلـ  زاي دختر و پسر     روابط آسيب از  ناشي  
 كـه روابـط بـا جـنس     دهـد نشـان مـي  اين تغيير نگرش . آموزان شده است  نگرش دانش 

اين نتايج بـا مطالعـات   ). P>05/0(مخالف مشكالت و پيامدهاي منفي را به دنبال دارد         
و )2000( و همكـاران     اسـچوم ) 2004(ايتاق و بريـدجز     ) 2003(هوارد  ) 2006(داپس  
؛ نقـل از    2003(، و هـابرمن     )2003(يرز  ، بي )1383( دهكردي   ي، رئيس )1383(فرمهيني
.همخواني دارد) 1383هويدافر، 

هاي آسيب «ة در حيط  زابررسي نتايج اثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب       
ة دختـران در مرحلـ  يدرصـد 9/3مداخله باعـث تغييـر نگـرش   كه شان داد   ن »اجتماعي

كه دريافت پـس از آمـوزش       ) 2003(يرز  بيمطالعات  اين نتايج با    . آزمون شده است  پس
سـراغ رفتارهـاي    كمتـر كننـد  قوي برقـرار   ةنوجوانان عقيده داشتند اگر با خانواده رابط      

 آموزش رابطـه بـا   ةرائاكه نشان داد   ) 2000( اسچوم و همكاران     ةمطالعروند،  پرخطر مي 
، )1374( كـوثري  ةمطالعـ شـود،  جنس مخالف باعث كاهش طرد از جانب دوسـتان مـي    
 نسبت به همساالن خود كه ايـن        ،مبني بر آنكه دختراني كه با جنس مخالف رابطه دارند         

رو روبـه  مشـكالت    بارابطه را ندارند از نظر فردي، رفتارهاي اجتماعي و خانواده بيشتر          
كه مطرح كرد آموزش روابط سالم بـه دختـر و پسـر             ) 1381( ديواني   ةشوند و مطالع  مي

شـود،   تصحيح نگرش و آگاهي عملكرد صحيح در روابـط اجتمـاعي مـي    باعثنوجوان  
له أتوان بـه ايـن مسـ   از جمله داليل ايجاد آسيب در روابط اجتماعي، مي      . همخواني دارد 

 از بسـياري مسـائل      ،خالف خود رابطه داشته باشـد     اشاره كرد كه اگر نوجوان با جنس م       
شـود و ايـن غفلـت بـه      اطراف خود از جملـه قـوانين محيطـي و اجتمـاعي غافـل مـي               

بسا كه ايـن دوري او از جامعـه باعـث تـن            چه   و   شودميمنجر  گيري او از جامعه     كناره
.شود ميرفتارهاي بزهكارانهدادن به 

آمـوزان  ثير معناداري بر تغيير نگرش دانش     أنتايج نشان داد كه آموزش، ت     همچنين  
ـ ردندا» رواني ـ  هاي عاطفيآسيب «ةحيطدختر در  بـا مطالعـات  هدسـت آمـد  ه و نتايج ب

 رفتـاري، اسـترس و      ةمبني بر اينكـه آمـوزش و تعيـين ضـابط          ) 2004(ايتاق و بريجدز    
) 2003( هـوارد    ةدهد، مطالع مشكالت نوجوانان را در رابطه با جنس مخالف كاهش مي         

رابطه بـا جـنس مخـالف       و   مديريت   ة آموزش مهارت زندگي در حيط     ةكه نشان داد ارائ   
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گـرش   حاملگي و افزايش ابـراز وجـود در قبـال جـنس مخـالف و ن              خطرباعث كاهش   
مبني بـر اينكـه     ) 2000( اسچوم و همكاران     ةهمچنين مطالع گردد،  تر به ازدواج مي   مثبت
ة اسـتفاد  ا جنس مخالف باعـث كـاهش سـوءِ        چگونگي برقراري رابطه ب   و   آموزش   ةارائ

.همخواني داردشود، جنسي مي
 و هـا صورت مستقيم و هـم در قالـب بيـان نظر   محتواي آموزش ارائه شده هم به   

گونـه روابـط اشـاره      ديدگاههاي خود نوجوانان بر پيامدهاي رواني مختلف ناشي از اين         
دن پيامـدهاي روانـي روابـط       داشت و اين امر نگرش كلي دختران را در مورد ناچيز بـو            

 در فرهنـگ ايرانـي،      شـد كـه   عالوه بر آن به اين مسأله نيز اشاره مـي         . زا تغيير داد  آسيب
برقراري ارتباط جنسي به صورت كامل به دليل پيامدهاي مختلف آن از جمله حـاملگي               
ناخواسته، احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن، احتمال از دست دادن بكارت و فشار              

هاي عاطفي و رواني مضاعفي     جتماعي ناشي از اين نوع رابطه از جانب اطرافيان، آسيب         ا
.زندرا براي دختران نوجوان رقم مي

نشـان داد آمـوزش در   ) 2003به نقل از كولينـگ،   (مطالعات اكسترند و همكاران     
 پيشگيري از ارتباط با جنس مخالف و رفتارهـاي پرخطـر جنسـي باعـث افـزايش       ةزمين
مطالعـات حمـوت و    شـود،  مي در مقابل انجام آن روابط و رفتارها      » نه گفتن «تهاي  مهار

خطـر   بـين رفتارهـاي پر     ةكـه رابطـ   ) 1383نقل از هويدافر،  به  ؛  1992(حموت و فانك    
ـ               براسـاس  سـالم    ة رابطـ  ةجنسي و ارتباط با جنس مخالف، بـا افـزايش آگـاهي در زمين

ـ كـه پـس از      كردند و دريافتنـد   ررسي  ب» ول باش ؤمغرور باش، مس  «اي به نام  برنامه ةارائ
 با جنس مخالف و رفتارهاي پرخطر جنسـي كمتـري را نشـان           ارتباط اين افراد    ،آموزش

 روابط باعـث    ة آموزش در زمين   دريافتكه  ) 2004( همچنين با مطالعات كلي      دهند و مي
 در  وكـاهش يابـد  » نـه گفـتن  «در شافزايش يافته و اضطراب فرد نفس اعتماد به  ،شودمي

مطالعـات رامانـا    و  د  آورنتيجه از انجام رفتارهاي پرخطر جنسي جلوگيري به عمـل مـي           
 با جنس مخالف باعـث ايجـاد مشـكالت هيجـاني و      هنشان داد رابط  كه  ) 2006(كريشنا  
همخواني نـا دليـل ايـن     .، ناهمخوان اسـت   دهدنفس را كاهش مي    و عزت  دوشميرواني  

ها در اين پژوهش كافي نبـوده اسـت و طـي          آموزش ةشايد اين باشد كه مدت زمان ارائ      
هـا   يك و نيم ساعته هم نبايد اين انتظار را داشت كه مطالب در تمام حيطـه                ةشش جلس 

كاهد و از   سازي مطالب از غناي مطلب و محتواي بحث مي        اثرگذار باشد؛ چرا كه فشرده    
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شناسيرواندانش و پژوهش در �56

 مطالـب  دربـارة هـا  نظر وسيع بين آموزشـگر و آزمـودني        بحث و تبادل   برايايجاد زمينه   
.كندميمورد نظر تا حدودي جلوگيري 

ممكـن اسـت   كه ارتباط با جنس مخالف به هر حال از اين مسأله نبايد غافل شد   
. روانــي، مثــل افســردگي و اضــطراب را بــه دنبــال داشــته باشــد ـ  مشــكالت عــاطفي

ـ       اين  شناسان غربي نيز پيامدهاي ناشي از       روان منفـي  ي  روابط را هيجانـات عـاطفي روان
 را همخوانينـا بنابراين از جملـه داليـل       . كنندبيني مي پرخاشگري و افسردگي پيش   نظير  
 ايجـاد   بـا دانسـت و شـايد      آموزان در مورد مطالب آموزشي      توان توجيه نشدن دانش   مي

ممكـن  . ه باشد آنان تغييري حاصل نشد   يادگيري   عاطفي   ة دانش، در حيط   ةتغيير در حيط  
اي آموزش و توان آماري پايين هم از ديگـر علـل            ش هفته  مدت زمان محدود و ش     است

شـد،  بيشـتري ارائـه مـي     تعامـل   بـا   تـر و     مفصل آموزششايد اگر   . اين ناهمخواني باشد  
ة شـايد اثربخشـي مـداخالت در حيطـ         كـه چراشد؛بيشتر مي اثربخشي ميزان مداخالت    

 آمـوزش  ةان دورگيرد، لذا در پايمدت صورت مي رواني در طوالني ـ هاي عاطفيآسيب
.ي براي تغيير داشت چندانتوان انتظاريا در انتهاي پيگيري يكماهه، نمي

 بـا مطالعـات هـازن       »آسـيب بـه زنـدگي مشـترك       «مقيـاس    خرده  نتايج همچنين
شـوند و بـا      كساني كه قبل از ازدواج عاشق مي       ،كه به اين نتيجه رسيد    ) 1383هويدافر،(

مطالعات نلسـون و    نيز  يابد،  واج عشقشان كاهش مي   شريك خود رابطه دارند، بعد از ازد      
ده و  كـر  افرادي كه قبل از ازدواج رابطه با جـنس مخـالف را تجربـه                دريافتندوامپلر كه   

تـري نشـان دادنـد و       اند، نسبت به همسر خود عملكـرد ضـعيف        داشتههم   جنسي   ةرابط
ة مطالعـ   و )2002ن،  فورم(گذارد مي ثير منفي أوضعيت نابسامان آنها بر همسرانشان نيز ت      

ازدواج را در   ثير آموزش پيشـگيري از روابـط جنسـي قبـل از           أمبني بر ت  ) 1383(رهنما  
.استثر دانسته، همخوان ؤزندگي با همسر آينده مرضايت از

 كـه ارتبـاط بـا جـنس         دهـد نشان مـي  قبليهاي  نتايج پژوهش حاضر و پژوهش    
نسـبت بـه همسـر آينـده     ش عالقـه     كاه  و ظنمخالف قبل از ازدواج باعث بدبيني، سوءِ      

 قبل از ازدواج، باعث افزايش سطح انتظار مورد مقايسه در          ةدر واقع وجود رابط   . شودمي
شود كه در جريان آن فرد وضعيت فعلي خود را برحسب تجـارب مشـابه قبلـي               فرد مي 

كند و در صورت داشتن تجارب متعدد و متنوع، انتظار بيشتري از موقعيت و              ارزيابي مي 
ـ      رد خود نسبت به فردي دارد كه تجارب محدودي دا         وضعيت ة و يـا حتـي بـدون تجرب
در جريان رابطه با جنس مخالف در دوران نوجـواني و جـواني نيـز          . بوده است ارتباطي  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


���57...   هاي حاصل اززايش آگاهي از آسيبتأثير آموزش مبتني بر اف

گونه است؛ فردي كه قبل از ازدواج داراي روابط متعددي بوده اسـت، پـس از       اين مسأله
ـ           كنـد و انتظـارات    ل از ازدواج مقايسـه مـي      ازدواج همسر خود را با شـركاي جنسـي قب

همسان يا بيشتر از موارد قبلي از همسر خود دارد و اين انتظـار كـاذب، در كنـار سـاير                     
 وجـود رابطـه بـا جـنس         و بـه طبـع    ي  يآسيب در زندگي زناشو   اعث   ب  ممكن است  علل

 باعـث  ممكن اسـت   آموزش پيشگيرانه، ضمن اشاره به اين مسأله       ةلذا ارائ . مخالف شود 
ايـن نتـايج در حـالي اسـت كـه تعريـف             .  در ايـن زمينـه شـود       يهاندموزافزايش بينش آ  

پژوهشگران خارجي از رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج، روابـط جنسـي را شـامل                 
.شود و با تعريف فرهنگ ايراني در اين مورد تا حدودي متفاوت استمي

ةبـر نگـرش در حيطـ       آموزشـي    ةدر ارزيابي نتايج حاصـل از اثربخشـي مداخلـ         
مشـخص شـد كـه ايـن مداخلـه باعـث تغييـر نگـرش                »آسيب بـه روابـط خـانوادگي      «
بـا  اين نتـايج  ). >05/0P(شود در پيگيري ميي درصد9/4آزمون و  در پس يدرصد8/3

 داشتن روابط با جنس     نشان دادند كه  ) 2006 (، كارپوت و مورفي   مطالعات رامانا كريشنا  
كه بـا آمـوزش دختـران       ) 2006(تحقيق داپس   شود،   مي مخالف باعث دوري از خانواده    

 آموزش جنسي در مدارس دخترانه در كنيا در كنار كـاهش            ةنوجوان كنيايي دريافت ارائ   
طـور  هاي خانوادگي را نيـز بـه       به ايدز، آشفتگي   ياحتمال بارداري پيش از موعد و ابتال      

 جـنس مخـالف را در       كـه روابـط بـا     ) 2001(نتايج استينبرگ   ،دهدميمعناداري كاهش   
 نشـان    كه )1385(داند، طايفي سنين نوجواني عاملي براي ايجاد مشكالت خانوادگي مي       

پيوند  نداشتن  داد ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج باعث آسيب به خانواده و تداوم             
آموزاني كـه بـا جـنس     دانشيافت دركه) 1374(كوثري  ةمطالعشود،  و ارتباط با آنها مي    

مـادران خـود ارتبـاط عـاطفي و صـميمي كمتـري نسـبت بـه                  ارتباط دارند، بـا    مخالف
يد اين نكته است كه رابطه بـا جـنس          ؤنتايج م اين  . همساالن خود دارند، همخواني دارد    

بـا  د و   وشـ مـي مخالف در سنين نوجواني باعث كمرنگ شدن ارتباط نوجوان با خانواده            
.دشونميرو روبهمشكالت مختلف رواني و عاطفي 

رسد كه با توجه به اينكه ارتباط با جنس مخـالف  له به نظر مي   أل اين مس  ياز جمله دال  
خواهد در تخيالت شيرين خـود       مي ماًيهاي فكري زيادي به دنبال دارد، لذا نوجوان دا        مشغله

تـداوم  مانعي بـراي    گونه روابط،   عالوه بر آن معموالً خانواده با آگاهي يافتن از اين         . سر برد به
كاري و ترس نوجوان از فاش شـدن و لـو رفـتن              روابط، باعث پنهان   گونهاين. شودميابطه  ر

.گرددميمنجر  فرار نوجوان از خانه گاهيشود و همين به فاصله گرفتن و روابط او مي
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 آموزش ارائـه    نشان داد كه  » مشكالت تحصيلي «ةحيطتحقيق در   نتايج اين   تغيير  
زا در ايجـاد     نقـش روابـط آسـيب      ةن دختـر در حيطـ      بـر نگـرش نوجوانـا      يشده، تأثير 
؛ 2004( ري كيـپ،     ةمطالعاين نتايج با نتايج حاصل از     . تحصيلي نداشته است  مشكالت  
نوجوانـان  درصـد  95نتيجـه رسـيد   ايـن    او بـه      همخواني ندارد،  )1383 هويدافر،   به نقل از  
بيشـتري  يلي جـنس مخـالف، موفقيـت تحصـ      هاي آموزش ارتباط با    برنامه ةكننددريافت

. نشان دادندمندي بيشتريهكسب كرده و به تحصيل عالق
شناسي و محتـواي آموزشـهاي ارائـه شـده در ايـن دو      عالوه بر تفاوت در روش  

زا  عـدم پـذيرش آسـيب      ،همخواني اين نتـايج   ديگر براي نا  شايد از جمله داليل     تحقيق،  
در آمـوزان دختـر      دانش  مسائل تحصيلي از جانب    ةبودن روابط با جنس مخالف در زمين      

جمله عـواملي   ازگونه روابط   ناشي از اين   ذهني   ة مشغل رغم آنكه علي. پژوهش باشد اين  
گـذارد و بـه   بثير  أ ت آموزاندانش دقت، توجه، تمركز و يادگيري       برممكن است است كه   

رسد كه در بـين نوجوانـان عوامـل مهمتـر           ، به نظر مي   شودمنجر  تحصيليافت عملكرد   
ة هوشي، مشكل بودن دروس و حتي شـيو        ةير ميزان مشكالت خانوادگي، بهر    ديگري نظ 

گونه روابـط اسـت و حتـي در    تدريس دبيران بر افت تحصيلي تأثيرگذارتر از وجود اين     
شـود و  گونه روابط، افت تحصيلي به عوامـل مـذكور اسـناد داده مـي         صورت وجود اين  

.دارندزا با جنس مخالف نتوجهي به پيامدهاي روابط آسيب
شـود،  كه فرد عاشق شده و ترشح هورمـوني متفـاوت مـي           اين هنگامي عالوه بر 

). 1383هويـدافر،   (كنـد   عمـل مـي   موتور حركتي به سـوي اهـداف        به عنوان يك    عشق  
افـت   جـنس مخـالف نـه تنهـا عـاملي بـراي              رابطه بـا  پندارندميانبنابراين شايد دختر  

با توجه به مطالب مطروحـه بـه        . گرددميمنجرشود، بلكه به پيشرفت هم    مينتحصيلي  
ـ       نظر مي   نشـان  هرسد كه اين افكار فقط توجيهي براي مقاصد و اهداف آنهاسـت و تجرب

. باشـد  مـي  تحصـيلي هاي ذهني عاملي براي اضـطراب و افـت عملكـرد            داده كه مشغله  
از جملـه محـدوديتهاي ايـن تحقيـق در         هـم   احتماالً حجم نمونه و توان آمـاري پـايين          

.اين حيطه باشددر يابي نتايج ارز
با توجه به نتايج اين پژوهش و با توجه به اينكه مسائل ارتباطي با جنس مخالف                

 نوجـواني و    ةدر حال حاضر در حال تبديل به يكي از مهمترين آسيبهاي اجتمـاعي دور             
 مداخالت آموزشي مبتني بر پيشگيري از روابط        ةئاشود كه ار  شود، پيشنهاد مي  جواني مي 
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 متوسطه و حتـي راهنمـايي قـرار         ةهاي آموزشي مشاوران مدارس دور    زا در برنامه  آسيب
نظيـر سـازمان   ( نوجوانان فعاليت دارنـد  ةعالوه بر آن ساير سازمانهايي كه در زمين  . گيرد

هاي پرورش فكري و امثـال     ها، صدا و سيما، كانون    ملي جوانان، امور فرهنگي شهرداري    
تباط صحيح با جنس مخالف را      ر چگونگي برقراري ا   ةي در زمين  هاي آموزش ةارائنيز) آن

ةاين در حالي است كه با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگـي جامعـ              . مدنظر قرار دهند  
رسد كه گام اول در اين زمينه، ايجـاد يـك توافـق و اجمـاع نظـر بـين                   ايران، به نظر مي   

عالوه بر آن   . استماعي و اخالقي    هاي اجت ن و متوليان اين امر به ويژه در حوزه        والؤمس
گونـه  طلبد كه نگرش والدين را نيز به اين        آموزشي، مي  ةرسد كه هرگونه برنام   به نظر مي  

.روابط در نظر گرفت
تـر و در مقـاطع      هاي مداخلـه طـوالني    ، دوره در تحقيقات بعدي  شودپيشنهاد مي 

 كـه   دهـد ان مـي  نشـ هاي مختلف    چرا كه نتايج پژوهش    ؛مختلف تحصيلي صورت گيرد   
 در افزايش رفتار سـالم      تواندتلف رابطه با جنس مخالف مي      مسائل مخ  ةآموزشها در زمين  

تنظـيم حـدود     چگـونگي و    آمـوزش  با توجه به فرهنگ خاص آن جامعه مؤثر باشـد و          
جامعه به دنبـال داشـته      روابط به نحوي كه بهترين بازدهي را براي تأمين نيازهاي فرد و           

ـ         همچنين پيشنهاد مـي   .ضروري است باشد، دور از  ه  شـود تـدوين جلسـات آموزشـي ب
 روابط با جنس مخالف پرداخته شـود        ةلأبينانه به مس  هرگونه تعصب خاص باشد و واقع     

نظـر  بررسـي نگـرش خـانواده و در       . باشـد گـذار   ارائه كرد كه تأثير   ييتا بتوان آموزشها  
بـط بـا جـنس مخـالف و         هاي مختلف روا   در زمينه  ويژه براي والدين  هايگرفتن آموزش 

بيان ديدگاههاي مذهبي در مـورد روابـط دختـر و           نوجوانان و د آنها با  رچگونگي برخو 
ينوجوان در   خصوصبه  كه انسان    چرا ؛زا مؤثر است  پسر، در پيشگيري از روابط آسيب     

اسـت و   جنس مخالف كنجكاو    و رابطه با    جنسي  ويژه مسائل   مختلف به  مسائل   ةدر زمين 
دليـل  والدين بهبسياري از. د اول از والدين بپرسةاالت خود را در درجؤد سكنتالش مي 

 در  ،كنندحيا تلقي مي  بيادب و صحيح در اين زمينه، آنها را بي      نداشتن اطالعات كافي و   
نظير هاي گروهي   رسانهدوستان و    منابع اطالعاتي ديگر از جمله،     سوينتيجه نوجوان به    

در اختيـار   ناقص و نادرسـت     احتمال اينكه اطالعات     و آوردماهواره روي مي  اينترنت و   
.شود ميبيشترياعث ايجاد آسيبهاي گيرد، زياد است و اين مسأله خود بوي قرار 
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منابع
، ستاد مطالعات ساز در ايجاد روابط ناسالم ميان دختر و پسرعوامل زمينه،)1384(.افضلي، داود

:  سايتبرگرفته از. شناسي روابط دختر و پسرآسيب

http:// www. dokhtar- pesar.com.

آموزان  سالم در افزايش آگاهي دانشةبررسي اثربخشي آموزش رابط«،)1388. (آقايي، مريم

 مقاالت همايش ةچكيد، »زاي دختر و پسر شهر اصفهانمتوسطه نسبت به روابط آسيب

.زشكي دانشگاه علوم پ، شهركرد، زاگرس جنوبيةهاي اجتماعي منطقآسيب

. انتشارات سمت،، تهراناعتياد و فرايند پيشگيري،)1383. (بهرامي احسان، هادي

در هاي در شرف ازدواج در خصوص مسائل جنسي بررسي نگرش زوج«،)1381(. عليديواني،

. پزشكيةدانشكد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهاناي پزشكي، دكتري حرفهةنامن، پايا»شهر اصفهان

بررسي «،)1383(. عبادي فريده شفيعي وفروغ . زادهمهدي ناخدايي.، فاطمهرئيسي دهكردي

بر آگاهي، نگرش و قصد رفتاري بهورزان زن شهرستان كوهرنگ ي  آموزشةثير مداخلأت
. پزشكية دانشكد،دانشگاه علوم پزشكي كردستان، »درباره عفونتهاي جنسي

زدواج بر رضايت زناشويي گروهي از زوجين بررسي تأثير آموزشهاي حين ا،)1383(. اكبررهنما،

.طرح پژوهشي دانشگاه شاهد،شهر تهرانتحت پوشش كميته امداد امام خميني

،  علمي فرهنگـي و اجتمـاعي زنـان       ةماهنام،  »اسالم و روابط دختر و پسر     «،  )1383. (زينتي، علي 

28 ،5.

:بر گرفته از سايت، سالمتآموزش، )1385(.محسنشمس،

www.jeko 2000 .blogfa.com
http://www.eshia.ir:سايتازرفتهبرگ، دينيپاسخوپرسش،)1385(.شيعه

،نگرش ايرانيان ايران و آمريكا به روابط جنسي پيش از ازدواج و خانواده،)1385. (طايفي، علي

.شناسي ايرانرفته از سايت جامعهبرگ

www. Sociology of Iran, hTm. Mihan B log. Com

www. Porseman.org: بر گرفته از سايت، دختر و پسرة رابط،)1386(.عزيزي، مصطفي

ابط سالم و فرمت آموزش رو،)1384(.يوسفيزهرا هويدافر و رضوان .عابدي، محمدرضا

. پيشگيري از روابط آسيب زاي دختر و پسر

بررسي محتواي مناسب براي تربيت جنسي در مدارس از «،)1383(.فرمهيني فراهاني، محسن
.8،تربيت اسالمي،»آموزانديدگاه والدين، معلمان و دانش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


���61...   هاي حاصل اززايش آگاهي از آسيبتأثير آموزش مبتني بر اف

 دانشگاه ةنواد خاةكانون مشاور،دخترانحدود آزادي در روابط پسران و،)1383(.قائمي، علي

.صنعتي اصفهان

 بين ميزان شادكامي و هوش هيجاني با نوع ارتباط با ةبررسي رابط«،)1384. (قرشي، بهناز

شناسي و  روانة كارشناسي ارشد، دانشكدةنامپايان، »جنس مخالف در دانشجويان دختر و پسر

.علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي

ةآموزان دختر دوررسي علل رابطه با جنس مخالف در دانشبر«،)1374(.كوثري، محمدرضا

ةنام پايان،»لهأحل مس آموزش و پرورش تهران و ارائه راه18ةراهنمايي تحصيلي منطق

.شناسي علوم تربيتي و روانة دانشكد،ييدانشگاه عالمه طباطبا، كارشناسي ارشد

،شناسي روانتربيتي وو كيفي در علومروشهاي تحقيق كمي .والتر بورگ و جويس گال. گال، مرديت

 دانشگاهي  انتشارات جهاد، جلد اول، تهران،)1384 ( دكتر احمدرضا نصر و همكاران،ةترجم

.و دانشگاه شهيد بهشتي

دومين ،» ارتباط با جنس مخالفةآموزش و مشاوره با نوجوانان در زمين«،)1384. (محمودگلزاري،

.دانشگاه علوم پزشكي ايران،تهران،هاگوي تمدنوگفتدر شرق ودرماني المللي روانكنگره بين

:برگرفته از سايت،شناسي روابط دختر و پسرآسيب،)1384(.، فاطمهمشهدي رستم

http://www.iranmania.com

تحليل توصيفي و : تاري در علوم رفSPSS10-13-14راهنماي عملي ،)1386. (مولوي، حسين

. انتشارات پويش انديشه،، اصفهانسنجيها در طرحهاي پژوهشي، آمار و رواناستنباطي داده

.انتشارات مهرداد: ، تهران،شناسي اجتماعي روانةزمين،)1373(.مهرآرا، علي اكبر

،زادهسمقاهللاحبيبةترجمجلد اول،،شناختيرفتار درماني.سالكووس كيس و كركهاوتون،

. انتشارات ارجمند، تهران،)1383(

 متوسطه ةآموزان دوراثربخشي آموزش روابط سالم در افزايش آگاهي دانش،)1383(.هويدافر، رضوان

استان  پرورش شوراي تحقيقات آموزش و، زاي دختر و پسر شهر اصفهاننسبت به روابط آسيب
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