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Abstract 

    The aim of this paper is to identify 
family predictor factors for premarital 
heterosexual friendship and sexual 
intercourse among female university 
students in Tehran. 1743 female 
students were enrolled in the study 
from four multidisciplinary universiti-
es in Tehran using two stage random 
cluster sampling and anonymous self-
administered questionnaires. To deter-
mine predictor factors, bivariate and 
multivariate analyses were employed. 
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 مقدمه

 نقش مهمي در    دين   كه در آن   سنتي  هاي قوي فرهنگي و   ناي است با بنيا   جامعه ايراني جامعه  

اگرچه اسالم در خصوص روابط بين دو جنس حد اعتدالل را توصيه نموده              .  كندمردم ايفا مي  زندگي  

ها در  گونه دوستي است ولي، دوستي دختر و پسر چه علني و چه پنهاني طبق  تلقي كنوني از اين                   

هاست، در  گونه دوستي ها انگيزه در اين    خصوص معيار تفكيك اين دوستي     به.  شوندجامعه منع مي  

بنابراين اسالم تنها رابطه     .  كه هوي و هوس باشد نشانه نادرستي عمل توسط اسالم است              تيصور

 دانشجو مجرد بوده و ميانگين سني          1400تعداد  

حدود نيمي از    .   سال بود  4/21نمونه مورد بررسي    

دختران ارتباطات دوستي با جنس مخالف را گزارش        

ها ارتباط  كه كمتر از يك چهارم آن     اند در حالي  كرده

و حدود يك دهم    )  نوعي تماس جنسي  (تر  پيشرفته

 آماري نشان   تحليل.  اندنزديكي كامل جنسي داشته   

داد كنترل سختگيرانه والدين در دوران بلوغ، نگرش        

ترينآزادانه والدين و احترام كم به نظرات والدين، مهم         

هاي دوستي با جنس مخالف در          كنندهبينيپيش

چنين كنترل سختگيرانه   هم.  باشندسطح خانواده مي  

والدين، جو نامناسب خانوادگي، نگرش آزادانه والدين 

هاي كنندهبينيم كم به نظرات والدين پيش      و احترا 

مهم خانوادگي در نزديكي جنسي با جنس مخالف          

اهميت .  باشندقبل از ازدواج در بين دختران مي          

برخورداري از جو و روابط خوب خانوادگي و كنترل          

و نظارت متعادل والدين بر عملكرد نوجوانان در             

ادات ها و اعتق  چنين انتقال ارزش   دوران بلوغ و هم    

توسط والدين به جوانان و بيان انتظارات از جوانان           

در مورد روابط قبل از ازدواج توسط والدين تأكيد            

 . گرددمي

 

تأثير خانواده، قبل از ازدواج، ارتباط با       :  هاكليدواژه 

 جنس مخالف، جوانان ايراني، دختران دانشجو

 
 
 

Almost more than half of unmarried 
females reported premarital friendship 

with the opposite sex, less than one -

fifth reported any type of sex and one-

tenth reported intercourse. Multivar-
iate analysis showed that strict 
parental control during adolescence, 
parents' liberal attitude, and low re-
spect for parents’ views are important 
predictors of premarital heterosexual 
friendship. Moreover, strict parental 
control, poor family atmosphere, lib-
eral parental attitudes, low respect for 
parents views are significant predict-
tors of premarital sexual intercourse. 
The importance of having a good 
family atmosphere, communication 
about parental views and their expec-
tations and a balanced control over 
adolescents needs to be emphasized in 
interventions.   
 
KeyWords: sexual behavior, family 
influences, premarital relationships 
with the opposite sex, Iranian youth, 
female university students. 

�	�/ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


451 

 
 

 

 

  

علم مهرجردي، (داند صميمانه و دوستانه بين دو جنس را از طريق رابطه زوجيت و همسري مجاز مي             

1381 .( 

 را  1358هاي قبل از انقالب اسالمي سال       هاي تجددگرايي در طي سال    ايران برخي دوره  هرچند  

ها بين تجددگرايي و سنت شروع شده است اما           ها و چالش  برخي تنش از آن زمان     تجربه كرده و     

 هايدر سال .  هاي زندگي مردم حفظ كرده است     چنان اهميت خود را در تمام جنبه      سنت و فرهنگ هم   

سنت رسد  كه به نظر مي   طوري به خورددر جامعه به چشم مي    آن  برخي تظاهرات   اخير تجددگرايي و    

يكي از اين   .  باشدها مي ساير فرهنگ پذيري از    در حال تأثير   ها  و فرهنگ جامعه در برخي زمينه       

آموزي و تحصيالت دانشگاهي در     افزايش سواد .  باشدروابط با جنس مخالف قبل از ازدواج مي       ها  زمينه

ترده به  چنين دسترسي گس  همو  به شهرها   هاي جهاني، مهاجرت    دسترسي به رسانه  بين جوانان،   

موجبات تسهيل در ارتباطات و دسترسي      )  اينترنت، چت و تلفن همراه    ( نوين ارتباطي    هايآوريفن

 شودقانوني محسوب مي  ماهواره در كشور غير   دسترسي به   گرچه  .  فراهم نموده است  ها را   فرهنگبه ساير   

 درصد 27، 1381 سال  در يك مطالعه در   .به ماهواره دسترسي دارند   درصد قابل توجهي از جوانان      اما  

محمدي و  (  )%34(ها به اينترنت دسترسي داشتند       به ماهواره و بيش از يك سوم آن          نوجوانان پسر 

% 40 حدود   1386 تا سال    1384، درصد دسترسي به اينترنت در جوانان از سال             )2006همكاران،  

اد كه درصد مهمي     نشان د  1385اي در سال    مطالعه).  1386سازمان ملي جوانان،    (رشد كرده است    

 ).1385هنرپروران و همكاران، (كنند يابي مياز دختران ايراني از طريق چت در اينترنت دوست

مركز آمار ايران،      (علت افزايش تمايل دختران به ادامه تحصيالت دانشگاهي          هاز سوي ديگر ب    

ابل قطور  هاج ب ، سن ازدو  مانند افزايش نرخ بيكاري     و مشكالت اقتصادي مرتبط با ازدواج           )2004

طوري كه نسبت زنان هرگز ازدواج نكرده سنين         هب.  هاي اخير افزايش يافته است    اي در سال  مالحظه

عباسي   ( رسيده است  1379در سال   %  1/47 به   1354 درصد در سال      4/21 سال از     24 تا    20

 در%  80 اين نسبت حتي به حدود         1385و مطابق با آخرين سرشماري در سال          )  2002شوازي،  

ميانگين سن ازدواج در زنان كل كشور از        ).  1389مركز آمار ايران، سال     (مناطق شهري رسيده است     

مركز آمار  ( رسيده است    1385 در سال    3/23 و  به     1375 در سال    4/21 به   1345 در سال    4/18

در   طور قابل توجهي  ههاي اخير ب  بنابراين فاصله بين سن بلوغ و ازدواج در سال         ).  1389ايران، سال   

 . افزايش يافته استخصوص دختران هبين جوانان ب

هاي فرهنگي و مذهبي باور غالب در جامعه، عدم وجود گسترده اين گونه                   علت حساسيت هب

 شونديمروابط جنسي با جنس مخالف      گير  جواناني كه در   لذا   .باشدرفتارهاي جنسي در بين جوانان مي     

،  ايدز ،هاي مقاربتي ب براي حفاظت از خود در برابر بيماري        از دريافت اطالعات و خدمات مناس           ًمعموال 

در معرض  احتمال دارد كه    بيشتر    در نتيجه   باشندمحروم مي در جامعه   حاملگي ناخواسته و سقط      

هاي عواقب جسماني ناشي از روابط محافظت نشده قبل از ازدواج  و عواقب رواني ناشي از خشونت                   
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 دختر و پسر    434 بر روي    1384ط سازمان ملي جوانان در سال        اي توس  مطالعه .گيرندجنسي قرار   

از كاندوم  %  40اند نشان داد كه فقط     سال كه تجربه تماس جنسي قبل از ازدواج داشته         18-29سنين  

علت اهميت بكارت در برخي دختران روابط جنسي غير          هاند و ب  هاي جنسي استفاده نموده   در تماس 

سازمان ملي جوانان،    (ي روابط جنسي واژينال استفاده شده است           عنوان جايگزيني برا   هواژينال ب 

كه لزوم طراحي   طوريهمختلف گرديده است ب   گزاران  سياستاين امر موجب نگراني والدين و       ).  1384

مناسب و متناسب با فرهنگ براي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر شامل رفتارهاي پرخطر              هايي  برنامه

خصوص سياستگزاران بر نقش خانواده در       ه ب .شودز پيش احساس مي    بيش ا  جنسي در بين جوانان   

بر .  كنندكيد مي أهاي اخير بيشتر ت   پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي فوق در بين جوانان در سال          

،  رفتار جنسي در متن اجتماع و فرهنگ            )1978ويگوتسكي،  (گرايي اجتماعي   اساس سنت سازه  

انتظارات اجتماعي و فرهنگي بر رفتارهاي جنسي       .  گرددي تلقي مي  گيرد و يك رفتار اجتماع    شكل مي 

چنين هنجار و رفتارهاي جنسي از طريق تعامل با ديگران درك           هم.  باشندتا حد زيادي تأثيرگذار مي    

در سطوح  اين رفتارها    كننده  بينيعوامل پيش با شناخت    لذا  )  1994المن و گاگنون،     (  گرددمي

پذيري كودك محسوب   عنوان اولين كانون جامعه   هر سطح خانواده كه ب     جمله د از  مختلف اجتماعي   

كمك قابل  آسيب و خطر در بين اين گروه مولد جامعه          كاهش  ت  توان به طراحي مداخال   ميشود  مي

 . اي نمودمالحظه

يافته، فاكتورهاي متعددي در     حال توسعه و توسعه    بر اساس تحقيقات موجود در كشورهاي در        

. ردي و اجتماعي با روابط با جنس مخالف و رفتارهاي جنسي مرتبط هستند                   سطوح مختلف ف   

نفس و خود بسندگي     گيري و مباحثه، عزت    فاكتورهاي فردي مانند سن، جنس، مهارت تصميم         

؛ الكسون و همكاران،    1993كيراگو،  (ازدواج  از  ، مذهبي بودن و نگرش به روابط قبل         )1993كيراگو،  (

؛ 2004؛ ماري و بالم،      1999آبراهام و كومار،    (هايي با محتويات جنسي      ، دسترسي به فيلم    )1997

، انجام ساير رفتارهاي پرخطر مانند سيگار كشيدن، مصرف مواد مخدر و الكل              )2004پوري و كللند،    

 با روابط دوستي و جنسي      )2001؛ آنتگوني و همكاران،     1999؛ استنتون و همكاران،     1993كيراگو،  (

ي اجتماعي نيز مانند عوامل مربوط به جامعه، خانواده         برخي فاكتورها .  باشندتبط مي قبل از ازدواج مر   

، )2007؛ الكساندر و همكاران،      2002كربي،  (بيني اين رفتارها مؤثر هستند       و دوستان نيز در پيش     

درك از هنجارهاي گروه همساالن و تعامل با دوستان رابطه مهمي با رفتارهاي جنسي جوانان دارند                  

فاكتورهاي مرتبط با    ).  1995؛ هولتذمن و رابينسون،       1996؛ فوندل و همكاران،       2002ربي،  ك(

 خانوار اثر منفي بر روي تماس جنسي        درآمد كم .  خانواده نيز در تعيين رفتارهاي جنسي مهم هستند       

ه كننداند كه فاكتورهاي حفاظت   ها نشان داده  پژوهش).  2002؛ كربي،   1994رومر،  (گذارد  پرخطر مي 

زندگي با هر دوي والدين، حضور پدر       :  مهم در خانواده مربوط به رفتارهاي جنسي جوانان عبارتند از          

در خانه، نظارت و كنترل مناسب، رابطه خوب بين والدين و كودك و باالخره نبود خشونت در                         
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ان، ؛ مارين و همكار    1997؛ زاليا و همكاران،      1999؛ استنتون و همكاران،      2002كربي،  (خانواده  

 نوع ازدواج والدين، ساختار خانواده، ثبات خانواده و زندگي كردن به             .)2002؛ مگنني و كريم،     1997

بر اساس  .  اندهاي مهم رفتارهاي جنسي در جوانان شناخته شده        كنندهعنوان تعيين دور از خانواده به   

هاي كنندهنيز تعيين و جو خانوادگي نامناسب      )  با نگرش آزادانه  (گير  شواهد موجود، خانواده سهل    

وابستگي و ارتباط با والدين، سختگيري والدين، رفتار و نگرش          .  باشندتماس جنسي قبل از ازدواج مي     

ساير اعضاي خانواده در چند مطالعه ديگر در كشورهاي در حال توسعه بررسي شده است ولي تأثير                   

 نشان داده كه محيط خانوادگي      يك مطالعه در هند نيز    .  باشدآن بر رفتار جنسي جوانان قطعي نمي       

سختگيرانه و نامطلوب در خانواده و كنترل سختگيرانه والدين با رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج                     

 ).  2007الكساندر و همكاران، (ارتباط دارد 

 مطالعات اندك و اغلب غير جامعي بر روي روابط با جنس               ،علت حساسيت موضوع  هدر ايران، ب  

 درصد  58تا    54اند كه بين     نشان داده  ،اين مطالعات اندك  .  ستا  واج انجام شده  مخالف قبل از ازد   

كه روابط جنسي قبل    حالي  در.  كنندها روابط دوستي قبل از ازدواج را تجربه مي         دانشجويان دانشگاه 

بين .  در تغيير است  )  1382  ،سيمبر%  (12تا  )  1384  ،صبور پارسا %  (8از ازدواج در بين دانشجويان از       

و    محمد ؛1996  ،محمد(  اندنوجوانان رابطه جنسي قبل از ازدواج را گزارش كرده           %  28تا  %  8/12

گرچه جزئيات بيشتر در مورد رابطه جنسي آنان در اين مطالعات مشخص نشده               ).  2007  ،همكاران

 اشدبمل شيوع روابط با جنس مخالف در بين جوانان مي         أشواهد اخير در واقع بيانگر ميزان قابل ت       .  است

 ). 1389 ،جوانمرد(

 گيرانه غيرمعرف در ايران نيز نشان داده كه نگرش آزادانه و سهل           گاههاي كوچك و    مطالعات با نمونه  

محمدي و  (والدين نسبت به روابط قبل از ازدواج با تماس جنسي قبل از ازدواج در ارتباط است                       

مادر، ارتباط مادر با فرزند،       طبقه اجتماعي، سواد     ).  2007  ، محمد و همكاران    ؛2006  ،همكاران

عنوان فاكتورهاي مرتبط با تماس جنسي قبل از         هوابستگي به خانواده و زندگي با هر دوي والدين ب           

 ). 2005صبور پارسا، ( اندازدواج معرفي شده

اين مقاله در نظر دارد رابطه بين عوامل مربوط به ساختار و روابط خانوادگي و روابط با جنس                      

دوستي و نزديكي جنسي با جنس مخالف قبل از ازدواج در دانشجويان دختر در                    مخالف شامل    

با توجه به تعداد محدود و نادر تحقيقات قبلي در مورد اين موضوع             .  هاي تهران را بررسي كند    دانشگاه

با اين حال، ما بر اساس شناخت از جامعه ايراني           .  باشد                               ً                  در ايران رويكرد اين مقاله اساسا  اكتشافي مي       

كه علت اين فرضيه كلي اينست، به   .  و منابع موجود يك فرضيه كلي براي اين تحقيق در نظر گرفتيم            

ها گونه دوستي شود اين طور يكسان در افراد جامعه ايران منع نمي        رابطه دوستي با جنس مخالف به      

عكس، رابطه  افتد بر هاي آزادانه و با والدين تحصيل كرده اتفاق مي           بيشتر در خانوادهايي با نگرش     
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افتد كه جو خانوادگي    هايي اتفاق مي  گردد در خانواده                ً                               جنسي كه تقريبا  توسط همه والدين منع مي        

  .  نامناسب و ارتباطات ناكافي و نامناسب والد ـ فرزند داشته باشند

 

 روش

  گيري   نمونه و روش نمونه،جامعه

، نگرش و رفتارهاي جنسي دانشجويان       هنجار«اي با عنوان    هاي مطالعه اين مقاله بر اساس داده     

جامعه پژوهش عبارتند از دانشجويان      .   انجام شده است   »1384-1385دختر در تهران كه در سال        

مطالعه فوق بر روي    .  كننددختر مقطع كارشناسي كه در چهار دانشگاه بزرگ در تهران تحصيل مي             

هاي دولتي و آزاد در سال       بخش  دختر دانشجوي مقطع كارشناسي در چهار دانشگاه بزرگ در         1743

اي با در نظر گرفتن همه       اي تصادفي خوشه  گيري به روش دو مرحله    نمونه.   انجام شد  1385-1384

بر اساس  .  انجام شد )  دانشجويان دختر در هر كالس     (ها در مرحله دوم در خوشه مورد نظر            نمونه

رفتارهاي اجتماعي دانشجويان   كننده مهم   بررسي متون، رشته تحصيلي و نوع دانشگاه دو تعيين           

 اي دانشجوي دختر مقطع كارشناسي در چهار دانشگاه چندرشته         75657لذا از بين    .  شوندمحسوب مي 

كه   طوريه  ، نسبت دانشجويان در هر گروه تحصيلي مشخص گرديد ب          1384-85در تهران در سال     

از % 9و هنر  %  9لوم مهندسي   ، ع %13، علوم پايه    %59، علوم انساني    %10هاي پزشكي دانشجويان رشته 

گيري متناسب با سايز، تعداد نمونه مورد نظر         بر اساس روش نمونه   .  دادندها را تشكيل مي   كل رشته 

محاسبه شده و سپس در طبقه بعدي به تفكيك نوع دانشگاه، اليه                1در هر گروه تحصيلي يا طبقه      

هاي تحصيلي كه    رشته.  شدتعريف  )  برحسب نوع دانشگاه دولتي و خصوصي        (گيري  ديگر نمونه 

دانشجويان پسر در اين مطالعه در نظر       .   مربوط به پسران بودند مانند كشاورزي حذف شدند               ًمنحصرا 

و حساس بودن موضوع مطالعه و        هاآوري داده گرفته نشدند علت اين امر محدوديت زماني براي جمع        

كنندگان پسر   و تربيت تسهيل   هاي مختلف آوري اطالعات دو جنس به طور مجزا در كالس        لزوم جمع 

 . بود كه امكان و سهولت انجام آن نبود

 75هاي آزاد در قالب       دانشجوي دانشگاه  1217 دانشجوي دانشگاه دولتي و       526 معادل       ًجمعا 

بر اساس رشته   .   در پيمايش شركت كردند     1384-1385خوشه يا كالس در دو نيمسال تحصيلي          

ها از هر دانشگاه با شانس        خوشه.  حليل آماري انجام شد    دهي در مرحله تجزيه و ت       تحصيلي وزن 

گيري مورد نظر براي دانشگاه      كه نمونه طور راندم جمع شدند تا زماني       همساوي بدون جايگزيني ب    

طور هتعداد دانشجويان در هر كالس يا خوشه بر اساس نوع دانشگاه و گروه مورد نظر ب                 .  تكميل شد 

همه .   نفر بود  23عداد دانشجويان دختر در هر خوشه يا كالس           متوسط ت .  قابل توجهي متفاوت بود   

                                   ً       شدند لذا با اين روش يك نمونه نسبتا        دانشجويان دختر در هر كالس به شركت در مطالعه دعوت مي          

 . آوري شدمعرف از دانشجويان دختر در تهران جمع
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 روش اجرا  

هاي مختلف و   ها و مديران بخش   پس از كسب مجوزهاي اخالقي و هماهنگي با مسئولين دانشگاه         

 آوري دقيقه از وقت پاياني كالس به جمع   50تعيين خوشه مربوطه با هماهنگي با اساتيد مربوطه حداقل          

شد كه كالس را    از دانشجويان پسر درخواست مي     .  يافتاطالعات و تكميل پرسشنامه اختصاص مي      

جويان دختر و اطمينان از محرمانه      ترك كنند و پس از تشريح اهداف طرح و اهميت آن براي دانش              

كساني كه تمايل به     .  شدندها مي نام بودن پرسشنامه، آنان دعوت به تكميل پرسشنامه         بودن و بي  

نامه كتبي نيز   فرم رضايت .  توانستند كالس را هر لحظه ترك كنند        شركت در مطالعه نداشتند مي     

 . دريافت گرديد

 

 ابزارهاي پژوهش

بود كه عبارت بودند از مشخصات فردي،       )   سؤال 183( قسمت مختلف    10 شامل اي كه پرسشنامه

هاي تفريحي و تعامالت اجتماعي، تعامل با دوستان، معلومات            ها و اهداف، خانواده، فعاليت      انگيزه

بهداشت باروري، هنجارها، اعتقادات شخصي و هنجارهاي دوستان نسبت به موضع تماس جنسي،                 

يك .  ات جنسي، خودبسندگي، ابزار سنجش دروغ آيزنگ         جنسيت، قصد تماس جنسي و تجربي        

هاي دولتي انجام شد و بر اساس آن در            دانشجو در يكي از دانشگاه      54مطالعه پايلوت نيز بر روي       

 . پرسشنامه خود تكميلي اصالحاتي اعمال شد

در اين مطالعه، متغيرهاي وابسته عبارتند از دوستي با جنس مخالف و نزديكي جنسي با جنس                  

مخالف قبل از ازدواج و متغيرهاي مستقل شامل متغيرهاي دموگرافيك و و متغيرهاي مربوط به                    

با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و          .  هاي مربوط به عملكرد خانواده      ساختار خانواده و مقياس    

جو «ل  عوام.  ييد شد أتأييدي فاكتورهاي مربوط به عملكرد خانواده از ابزار محقق ساخته استخراج و ت             

نگرش والدين نسبت به روابط قبل از           «،  »كنترل خانواده «،  »هاي خانوادگي ارزش«،  »خانوادگي

صحبت كردن والد و فرزند در مورد موضوعات مهم و مسائل                 «،  »العمل والدين عكس«،  »ازدواج

ي هايد شد و همساني دروني مقياس     أيهاي هر كدام تعيين شد و روايي ابزار ت        مقياس و خرده  »جنسي

ها آلفاي  براي اكثر مقياس   .  استخراج شده با استفاده از آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت                

 اعتبار پرسشنامه را ارتقا     ،يك مطالعه كيفي قبل از پيمايش      ).  1جدول  ( بودند   70/0كرونباخ باالي   

ايز متوسط هر   با فرض س  .  بر اين اساس، سؤاالتي كه نامناسب بودند حذف و يا تغيير داده شدند             .  داد

 پرسشنامه تكميلي، تنها    1748از بين   .   درصد برآورد شد   8-10  ً گويي حدودا خوشه، ميزان عدم پاسخ   

بيشتر .   پرسشنامه ناكامل بوده يا به سؤاالت كليدي پاسخ نداده بودند كه كنار گذاشته شدند                     5

علت ندانستن  ه  و يا ب   گزينه   5علت ترديد فرد در انتخاب يكي از         ه  سؤاالتي كه بدون پاسخ بودند ب      

 . پاسخ بوده است
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 ها در متغيرهاي وابسته و مستقل و دامنه تغييرات آن:1جدول 

 ابزار مورد استفاده در پيمايش

 :متغيرها وابسته )پاسخ (دامنه تغييرات 

 )اسمي(ايد؟ حال دوست پسر داشتهه ب آيا تا خير. 2بلي، . 1

 )اسمي(ايد؟ جنسي داشتهحال نزديكي ه ب آيا تا خير.  2 بلي،. 2

 :متغيرهاي مستقل

،  )2(متوسط  ،)1(كم 

 )3(زياد 

 )ايمتغير رتبه(درآمد پدر 

 )اسمي(اقامت خانواده در تهران  خير. 2بلي، . 1

 )اسمي(زندگي با هر دوي والدين  خير.  2 بلي،. 2

تا، سواد ) 1(سواد از بي

 )5(دانشگاهي 

 )ايرتبه() مادر، پدر(سواد والدين 

 تا )  6(از بدترين 

 )30(بهترين 

 5با استفاده از مقياس ليكرت ( )835/0=آلفاي كرونباخ  ) (ايمقياس فاصله(جو خانوادگي 

 )الؤقسمتي براي هر س

 شادي،. 5 فهم يكديگر،. 4 صرف وقت،. 3 مهرورزي،. 2 شيوه ارتباط فرزند و والد،. 1: شامل

 نزاع. 6 

خيلي سنتي و  (2از 

خيلي  (10تا ) مذهبي

 )مدرن و غيرمذهبي

 ) 551/0آلفاي كرونباخ ) (ايمقياس فاصله(هاي خانوادگي ارزش

 )قسمتي 5با استفاده از مقياس ليكرت (

 ميزان مذهبي بودن، ميزان سنتي بودن

) خيلي سختگيرانه ( 1از  

 )گيرانهخيلي سهل (5تا 

 )بندي ليكرت پنج قسمتياساس درجهل و پاسخ بر ؤايك س(كنترل والدين در طي دوران بلوغ 

 )ايمقياس فاصله(

خيلي محافظه كار  (3از 

 گرانهخيلي سهل(15تا 

 )و ليبرالي 

 ) 891/0: آلفاي كرونباخ(، )مقياس(نگرش والدين نسبت به روابط قبل از ازدواج 

 )ايمقياس فاصله(

 روابط دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج •

 طهاي مخلورفتن به پارتي •

 )دهي ليكرتبا استفاده از نمره(قرار مالقات گذاشتن با دوست پسر  •

) خيلي سختگيرانه (6از 

 )گيرانهخيلي سهل(30تا 

دو ) (863/0: آلفاي كرونباخ (، )ايمقياس فاصله(العمل والدين به روابط با جنس مخالف عكس

 )اس ليكرتسؤال جداگانه براي پدر و مادر براي هر موقعيت با استفاده از مقي

 العمل پدر و مادر به داشتن قرار مالقات فرضيعكس •

 العمل پدر و مادر به روابط نزديك فيزيكيعكس •

 العمل پدر و مادر به تماس جنسي فرضي قبل از ازدواجعكس •

 )ايرتبه(صحبت كردن فرزند و والد در مورد اخالقيات  )زياد (5تا ) كم   (1از 

  ،)ايقياس فاصلهم(ت كردن مادر و فرزند در مورد موضوعات مهم و مسائل جنسي صحب )زياد (35تا ) كم  (7از 

 )891/0آلفاي كرونباخ (

. 4سيستم باروري مرد و زن . 3قاعدگي، . 2تغييرات دوران بلوغ، . 1يادگيري از مادر در مورد 

 ) ليكرت با استفاده از مقياس(روابط جنسي بين مرد و زن  . 5هاي پيشگيري از بارداري، روش

 5تا ) احترام كم (1از 

 )احترام زياد(

 )ايفاصله(احترام به نظرات والدين 

 تا) سازگاري كم (1از 

 )سازگاري زياد (5 

 )ايفاصله(هاي والدين و فرزند سازگاري بين ارزش
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هاي داده شده به رفتارهايي كه پذيرش          براي ارزيابي ميزان صحت پاسخ       2ابزار سنجش دروغ  

نمرات .  عي كمي دارند مانند داشتن دوست پسر و تماس جنسي با جنس مخالف استفاده شد                اجتما

  در ايران هنجاريابي شده و قابل اعتماد ارزيابي شده است                             ً     متغير بوده و قبال     9اين معيار از صفر تا       

متوسط نمرات اين مقياس در بين كساني كه تجربه دوستي با جنس مخالف و                 ).  1374  براهيني،(

 پسندي از خود گزارش كرده بودند     س جنسي را گزارش كرده بودند با كساني كه رفتارهاي جامعه          تما

داري نشان  او يا پاسخي به سؤاالت فوق نداده يودند تفاوت معن         )  نداشتن دوست پسر و رابطه جنسي     (

 .باشدها ميين امر تا حدود زيادي گواه بر  قابل اطمينان بودن دادها ).619/0P< ،578/0=P (نداد

بر اساس چارچوب پنداشتي و متون موجود، رابطه بين برخي عوامل خانوادگي با روابط دوستي و                

قرار گرفت و سپس    )  تستاسكوآر و تي  كاي(جنسي قبل از ازدواج مورد تجزيه و تحليل دو متغيره             

) ستيكرگرسيون لج (هاي رگرسيون چند متغيره     متغيرهايي مرتبط از نظر آماري جهت ورود به مدل        

برخي .  هاي رگرسيون با كنترل اثر سن وارد شدند         عوامل خانوادگي در همه مدل     .  انتخاب گرديد 

داري با متغير وابسته    طور معنا متغيرها كه در سطح فردي، دوستان و دانشگاه در آناليز دو متغيره به             

س همبستگي  ماتريك.  ها كنترل شد  ارتباط داشتند در مدل سوم لجستيك وارد شدند و اثرات آن             

علت اثر تجربيات روابط با جنس       به  .  براي كاهش تعداد فاكتورهاي وارد شده در مدل استفاده شد           

چنين گرايشات مذهبي فرد، دو فاكتور نگرش       گونه رفتارها و هم   مخالف بر نگرش شخصي نسبت اين     

اليزهاي  در برخي آن      كنندهبينيعنوان پيش  شخصي و ميزان پايبندي به اعتقادات مذهبي به              

هاي مفقوده  خصوص در آناليز چند متغيره براي داده       به 3حذف جفتي .  چندمتغيره كنار گذاشته شدند   

هاي صورت گرفت، بنابراين ضرايب همبستگي در جدول ماتريكس همبستگي بر اساس تعداد نمونه              

 . باشدمختلف مي

 

 ها يافته

مجرد )   نفر 1401%  (80دود دانشجوي دختر كه در پيمايش شركت كردند، ح            1743از بين    

حدود دو سوم نمونه    .  ها در اين مقاله كنار گذاشته شدند       دانشجوي متأهل در همه آناليز     342.  بودند

كردند كه اين نسبت مشابه نسبت فوق در          هاي آزاد و يك سوم در دولتي تحصيل مي          در دانشگاه 

ميانگين سن دانشجوان   %).  31  در مقابل %  69(باشد  جامعه مورد مطالعه در چهار دانشگاه فوق مي         

اي بوده،  هنجارهاي گروه همساالن نسبت به موضوع بكارت كه مقياس فاصله          .   سال بود  4/21مجرد  

رابطه جنسي  .  1اين سؤاالت نگرش دوستان را در مورد         .  بر اساس پاسخ به چهار سؤال نگرشي است        

اج وقتي روش پيشگيري استفاده     رابطه جنسي قبل از ازدو    .  2قبل از ازدواج در يك ارتباط عاطفي،         

-اهميت بكارت براي دختران ارزيابي مي     .  4پشيماني بعد از رابطه جنسي براي دختران و         .  3شود،  مي

 .متغير است) نگرش خيلي موافق (20تا عدد ) نگرش خيلي مخالف (4نمره اين متغير از عدد . كند
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 1384-85برخي مشخصات نمونه مورد بررسي، سال : 2جدول 

 )1378تعداد (خصات فردي و اجتماعي دموگرافيك                                                    كل مش

 %)ميانگين (سن  4/21

 (%)غيرمذهبي  0/18

 (%)تا به حال سيگار مصرف كرده  4/9

 (%)تا به حال الكل مصرف كرده  8/9

 (%)دسترسي به اينترنت  3/56

 :خانواده

 (%)پايين پدر درآمد  3/19

 (%)زندگي با هر دوي والدين  7/88

 )5-1دامنه (سواد مادر  8/3

 )5-1دامنه (سواد پدر  ¼

 (%)اقامت خانواده در تهران  9/86

 )30-6دامنه (جو خانوادگي  9/21

 )10 تا 2دامنه ) (مذهبي بودن و سنتي بودن(هاي خانوادگي ارزش 9/5

 )5 تا 1دامنه (بلوغ كنترل والدين در طي دوران  7/2

 )5 تا 1دامنه (صحبت كردن والدين و فرزند در مورد اخالقيات  2/2

 )15 تا 3دامنه (نگرش والدين نسبت به روابط قبل از ازدواج  0/6

 )30 تا 6دامنه (العمل والدين نسبت به روابط فرضي قبل از ازدواج عكس 8/12

 )35 تا 7دامنه (ات مهم و جنسي صحبت كردن مادر و دختر در مورد موضوع 0/20

 )5-1دامنه (احترام به نظرات والدين  8/3

 )5 تا 1دامنه (هاي والدين و فرزند سازگاري بين ارزش 6/2

 :همساالن

 )20-4دامنه (هنجارهاي دوستان در مورد اهميت بكارت  2/8

 :دانشگاه

 : نوع

 آزاد 69/0

 دولتي 31/0

 :رشته تحصيلي

 زشكيعلوم پ 3/11

 علوم انساني 5/55

 علوم پايه 3/13

 مهندسي و تكنيكي 7/9

 هنر 1/10

 (%)تحصيل در دانشگاه دخترانه  7/13

 :روابط دوستي و جنسي قبل از ازدواج

 (%)تا به حال دوست از جنس مخالف داشته  6/51

 (%)تا به حال هرگونه تماس جنسي داشته  1/23

 (%)اشته تا به حال نزديكي جنسي د 0/10

    001/0***
P< ،01/0**

P< ،05/0*
P<                      
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داشتن تجربه دوستي با جنس مخالف      ( رابطه بين فاكتورهاي خانوادگي و دو متغير وابسته           3جدول  

 . دهدرا نشان مي) و داشتن تجربه نزديكي جنسي با جنس مخالف

 
 

 عوامل خانوادگي و داشتن روابط دوستي و) تتسكاي اسكوار و تي(تحليل دو متغيره : 3جدول 

 جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجو جنسي با

تا به حال نزديكي جنسي 

 داشته؟

تا به حال دوست از جنس 

 مخالف داشته؟

 بلي

 133=تعداد

 خير

 1184=تعداد

 بلي

 653=تعداد

 خير

 695=تعداد

 عوامل خانوادگي

 (%)درآمد پايين پدر  9/21 9/16*** 0/20 9/14*
 (%)زندگي با هر دوي والدين  5/89 5/87* 7/88 9/82*

 )5-1دامنه (سواد مادر  6/3 0/4*** 8/3 1/4**
 )5-1دامنه (سواد پدر  0/4 2/4*** 1/4 3/4*

 (%)اقامت خانواده در تهران  7/83 7/89** 7/86 4/89
 )30-6دامنه (جو خانوادگي  6/22 3/21*** 1/22 1/20***

 )10 تا 2دامنه ) (مذهبي بودن و سنتي بودن(هاي خانوادگي ارزش 6/5 2/6** 8/5 6/6***
 )5 تا 1دامنه (كنترل والدين در طي دوران بلوغ  7/2 6/2** 7/2 5/2*
 )5 تا 1دامنه (ها صحبت كردن والدين و فرزند در مورد اخالقيات و ارزش 9/3  7/3** 8/3 5/3**

 ) 15 تا 3دامنه (نگرش والدين نسبت به روابط قبل از ازدواج  7/4 2/7*** 8/5 4/8***
 )30 تا 6دامنه (العمل والدين نسبت به روابط فرضي قبل از ازدواج عكس 5/11 0/14*** 6/12 6/15***
 )35 تا 7دامنه (صحبت كردن مادر و دختر در مورد موضوعات مهم و جنسي  6/20 6/19** 2/20 6/18*

 )35-7دامنه (احترام به نظرات والدين  2/4 3/3*** 8/3 9/2***
 )5 تا 1دامنه  (هاي والدين و فرزندسازگاري بين ارزش 9/3 2 /8*** 4/3 5/2***

      001/0***
P< ،01/0**

P< ،05/0*
P<                      

 
 
بيشتر طور خالصه تجربه داشتن دوست از جنس مخالف و نزديكي جنسي در بين دانشجوياني                هب

هاي شان از نظر اقتصادي وضع بهتري دارند، تحصيالت بهتري دارند، ارزش             شايع است كه والدين    

از سوي    .گونه روابط قبل از ازدواج دارند      تري نسبت به اين   گيرانهغيرسنتي داشته و يا نگرش سهل      

 سازگاري بين    فرزندي، عدم هماهنگي و يا عدم       ـ ديگر جو نامساعد خانوادگي، سطح كم ارتباط والد       

هاي والد و فرزند و احترام كم به نظرات والدين با تجربيات بيشتر دوستي و رابطه جنسي قبل                    ارزش

 . باشداز ازدواج مرتبط مي

داري با  اطور معن هدر ماتريكس همبستگي نشان داده شد كه بسياري از عوامل خانوادگي ب                  

بر اساس اين   .  و يا ضعيف هستند   )  5/0 از   كمتر(متوسط  همديگر همبستگي دارند اما بيشتر ضرايب       

 . هاي مختلفي در آناليز چندمتغيره ارائه گرديدهاي نظري، مدلچنين بررسيها و همهمبستگي
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 كننده روابط وستي با جنس مخالف قبل ازبينيمدل رگرسيون لجستيك عوامل پيش : 4جدول 

 ازدواج در بين دختران ازدواج نكرده در تهران

 )فاصله اطمينان ) (Adjusted OR (شدهانس تعديلنسبت ش

 1مدل  2مدل  3مدل 

Crude Odds 

Ratio 

نسبت شانس خام 

)فاصله اطمينان (  

 متغير

 درآمد پدر 32/1)53/1-14/1(*** 36/1)62/1-14/1(** 19/1)46/1-97/0( 24/1)55/1-99/0(

 سواد مادر 31/1)45/1-19/1(*** 34/1)52/1-18/1(*** 09/1)26/1-94/0( 12/1)31/1-95/0(

00/1 

)10/1-79/0(26/1 

00/1 

)18/2-96/0(44/1 

00/1 
*)16/2-06/1(51/1 

00/1 
**)37/2-22/1(70/1 

اقامت خانواده در ساير 

 ها استان

 اقامت خانواده در تهران

*)99/0-67/0(82/0 **)88/0-62/0(74/0 )03/1-77/0(89/0 **)96/0-74/0(84/0 
ران بلوغ كنترل والدين در دو

 )5تا 1دامنه (

)02/1-94/0(98/0 *)99/0-93/0(96/0 ***)93/0-88/0(91/0 ***)96/0-91/0(93/0 
 جو خانوادگي 

 )30 تا 6دامنه (

***)33/1-17/1(25/1 ***)40/1-26/1(33/1  
***)40/1-28/1(34/1 

نگرش والدين نسبت به 

روابط با جنس مخالف 

 )15 تا 3دامنه (

***)68/0-50/0(58/0 ***)56/0-42/0(49/0  
***)51/0-41/0(46/0 

احترام به نگرش والدين 

 )5 تا 1: دامنه(

)01/1-96/0(98/0   
**)99/0-96/0(98/0 

صحبت كردن مادر و دختر 

در مورد موضوعات مهم و 

 )35 تا 7دامنه (جنسي 

*037/0 298/0 *** 046/0  
 مقدار ثابت

 

465/0 397/0 123/0  
 مجذورآر

)Nagelkerke R2( 

    001/0***
P< ،01/0**

P< ،05/0*
P<                      

 

 فقط اثر سن، كنترل شده ولي در مدل سوم عالوه بر سن، اثرات عوامل ديگر                 2 و   1هاي  در مدل 

هايي با  مانند مذهبي بودن، سيگار كشيدن، مصرف الكل، دسترسي به ماهواره، تماشاي فيلم                    

 . ن، نوع دانشگاه و رشته تحصيلي نيز كنترل شده استمحتويات جنسي، هنجارهاي دوستا

هـاي فرزند و والديـن با احتـرام به نظرات والديـن          به علت همبستگي باالي بين سازگاري ارزش      

صحبت كردن  .  هاي فرزند و والدين از آناليز چندمتغيره حذف شد          ، سازگاري بين ارزش    )-684/0(

ها نشان نداد بنابراين از مدل     يك از مدل  مبستگي زيادي در هيچ   والد با فرزند در مورد اخالقيات نيز ه       

  .  چندمتغيره حذف گرديد

دار ابراي همه عوامل خانوادگي از نظر آماري معن        دهد كه نسبت شانس خام        نشان مي  4جدول  

باشند و براي بدست آوردن يك تخمين از تأثير خالص هر فاكتور خانوادگي در سه مدل                          مي
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د بررسي قرار گرفتند تا نسبت شانس تعديل شده با كنترل ساير فاكتورها براي هر                  چندمتغيره مور 

 . متغير محاسبه شود

در مدل  .  ها درآمد پدر، سواد مادر و محل اقامت خانواده با كنترل سن وارد شدند               در همه مدل  

مدل فوق  .  شوندنيز افزدوه مي  )  روابط خانوادگي (، كنترل والدين در دوران بلوغ و جو خانوادگي           اول

در مدل دوم، عالوه بر      .  دهداز تغييرات در روابط دوستي قبل از ازدواج را توضيح مي              %  12    ً  صرفا   

كنندگي بينيشوند و ميزان پيش   متغيرهاي مدل دو، نگرش والدين و احترام به والدين نيز افزدوه مي            

 دوستي با جنس مخالف  با        درصد از تغييرات در روابط     40گردد و   طور محسوسي افزوده مي   مدل به 

 عاتدر مدل سوم، ارتباط مادر و دختر در مورد موضوعات مهم و موضو              .  شوداين مدل توضيح داده مي    

شود و تأثير ساير عوامل فردي و مياني مانند ميزان مذهبي بودن، سيگار                   جنسي نيز افزوده مي    

گونه  دوستان در مورد اين      يكشيدن، مصرف الكل، تماشاي فيلم با محتويات جنسي و هنجارها             

از تغييرات در دوستي قبل     %  46اين مدل   .  شوندروابط، نوع دانشگاه و رشته تحصيلي نيز كنترل مي         

 ). 4جدول (دهد از ازدواج با جنس مخالف را توضيح مي

 تريندهد كه درآمد بيشتر پدر، تحصيالت بهتر مادر و اقامت والدين در تهران مهم               نشان مي  1مدل  

كننده يا خطر براي روابط دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج هستند در                  بينيورهاي پيش فاكت

، >001/0P(باشد  گونه روابط مي  كننده دختر براي اين   كه جو خوب خانوادگي يك فاكتور محافظت      حالي

91/0=OR.(                 دهديكنترل والدين در دوران بلوغ در اين مدل از نظر آماري معناداري خود را از دست م. 

گونه روابط و احترام به نظرات والدين       در مدل دوم، با افزودن دو فاكتور نگرش والدين نسبت به اين             

كنندگي درآمد پدر و سواد مادر و محل اقامت خانواده از بين               بينيطور بسيار جالبي نقش پيش     به

ه با افزايش نمره كنترل     شود ك كننده ظاهر مي  بينيرود و كنترل والدين به عنوان يك فاكتور پيش        مي

دهـد ، احتمال روابط با جنس مخالف در بين جوانان را كـاهش مي           )گيرتر شدن كنترل  آسان(والدين  

)001/0P<  ،74/0=OR.(           ه دهد و نگرش والدين ب    جو خانودگي اهميت آماري خود را از دست مي

احترام بيشتر   ).001/0P<  ،33/1=OR  (شودكننده روابط فوق ظاهر مي    بينيعنوان يك فاكتور پيش   

بـاشد كننده بـراي روابط دوستي قبل از ازدواج مي        محافظت به نظرات والـدين به عنوان يك فـاكتور      

)001/0P<  ،49/0=OR.(       نقش درآمد پدر، سواد مادر و اقامت خانواده         2در مدل سوم، مشابه مدل ،

يابد گرچه در    كنترل والدين كاهش مي     داريباشد و سطح معنا   دار نمي در تهران از نظر آماري معنا      

دهد و از نظر آماري غير      جو خانوادگي اهميت خود را از دست مي        .  ماند معنادار مي  >05/0Pسطح  

يابد ولي به عنوان فـاكتور       نگرش والدين و احترام به نظر والدين كاهش مي             ORشود و مهم مي 

حبت مادر و دختر در مورد موضوعات مهم و           باالخره رابطه و ص   .  ماندكننده مهم باقي مي   بينيپيش

كننده روابط دوستي با جنس     بينيتواند به عنوان فاكتور پيش    مسائل جنسي ديگر در اين مدل نمي       

 ). 4جدول (مخالف بماند 
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، بيشتر فاكتورهاي خانوادگي به جز اقـامت خانواده در تهران فاكتورهـاي               5مطابق با جدول     

، درآمد بيشتر پدر و      1در مدل   .  باشند روابط جنسي قبل از ازدواج مي       كننده مهمي براي  بينيپيش

كه روابط  باشند در حالي  سواد باالتر مادر فاكتورهاي خطر مهمي براي روابط جنسي قبل از ازدواج مي            

باشند كننده مهم بـراي روابط جنسي قبل از ازدواج مي         و جو خـانوادگي خوب فـاكتورهاي محافظت     

)001/0P<  ،89/0=OR  .(     از تغييرات در روابط جنسي قبل از ازدواج را          %  11اين مدل ميتواند فقط

كننده مهم براي   بينيدر مدل دوم، كنترل زياد والدين در طي دوران بلوغ يك پيش             .  بيني كند پيش

چنين، روابط خوب خانوادگي نيز     هم).  001/0P<  ،67/0=OR(شود  روابط جنسي قبل از ازدواج مي     

نگرش آزادانه والدين يك فاكتور خطر      ).  001/0P<  ،91/0=OR(باشد  كننده مي حافظتيك فاكتور م  

كه احترام بيشتر به نظرات والدين يك فاكتور             ، در حالي   )001/0P<  ،29/1=OR(باشد  مي

از تغييرات در روابط جنسي     %  25             ً    اين مدل حدودا     ).  001/0P<  ،66/0=OR(باشد   مي كنندهمحافظت

 ،>05/0P(گيرانه والدين در طي دوران بلوغ       ، كنترل سهل  3در مدل   .  كندبيني مي شقبل از ازدواج را پي    

73/0=OR(     جو خانوادگي خوب ،)05/0P<  ،92/0=OR  (       و احترام بيشتر به نظرات والدين)001/0P< ،

79/0=OR  .(    در .  كننده براي نزديكي جنسي قبل از ازدواج ظاهر شدند           به عنوان فاكتورهاي محافظت

 ).01/0P<  ،14/0=OR(عنوان فاكتور خطر است     گونه روابط به  گرش آزادانه والدين نسبت به اين     كه ن حالي

). R2=  00/0(كند  بيني مي سوم تغييرات در روابط جنسي قبل از ازدواج را پيش          اين مدل حدود يك   

 نشانگر اينست كه فاكتورهاي خانوادگي بيشتر        5 و   4 در دو جدول      3 در مدل      Rمقايسه مجذور 

                                                                                   ً                     ئول روابط دوستي قبل از ازدواج هستند در مقايسه با نزديكي جنسي قبل از ازدواج و احتماال                      مس

بيني روابط  چنين فاكتورهاي مربوط به دوستان در پيش      فاكتورهاي فردي مانند نگرش شخصي و هم      

 . كندجنسي قبل از ازدواج نقش بيشتري نسبت به فاكتورهاي خانوادگي ايفا مي

 

 
 

 كننده نزديكي جنسي قبل از بيني رگرسيون لجستيك عوامل پيشمدل: 5جدول 

 ازدواج در بين دختران ازدواج نكرده دانشجو در تهران

 )فاصله اطمينان ) (Adjusted OR (شدهنسبت شانس تعديل

 1مدل  2مدل  3مدل 

Crude Odds 
Ratio 

نسبت شانس خام 

)فاصله اطمينان (  

 متغير

 درآمد پدر 38/1)78/1-07/1(* 38/1)87/1-02/1(* 19/1)64/1-87/0( 14/1)62/1-81/0(

 سواد مادر 33/1)50/1-10/1(** 39/1)74/1-11/1(** 08/1)37/1-85/0 07/1)41/1-81/0(

00/1 

)98/3-88/0(87/1 

00/1 

)22/2-57/0(13/1 

00/1 

)7/1-49/0(92/0 

00/1 

)38/2-71/0(30/1 

اقامت خانواده در ساير 

 ها استان

 نواده در تهراناقامت خا

 *)97/0-54/0(73/0 **)87/0-51/0(67/0 )05/1-65/0(83/0 *)96/0-62/0(77/0 
كنترل والدين در دوران بلوغ 

 )5تا 1دامنه (
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*)98/0-86/0(92/0 
**)97/0-86/0(91/0 ***)93/0-85/0(89/0 ***)95/0-87/0(91/0 

 جو خانوادگي 

 )30 تا 6دامنه (

**)25/1-05/1(14/1 ***)39/1-21/1(29/1  
***)31/1-18/1(25/1 

نگرش والدين نسبت به 

دامنه (روابط با جنس مخالف 

 )15 تا 3

*)98/0-63/0(79/0 ***)80/0-55/0(66/0  
***)66/0-50/0(58/0 

احترام به نگرش والدين 

 )5 تا 1: دامنه(

)04/1-96/0(00/1   
*)99/0-94/0(97/0 

صحبت كردن مادر و دختر 

ت مهم و در مورد موضوعا

 )35 تا 7دامنه (جنسي 

*007/0 **012/0 ***003/0  
 مقدار ثابت

 

333/0 249/0 113/0  
 مجذورآر

)Nagelkerke R2( 

                                                                                      001/0***
P< ،01/0**

P< ،05/0*
P<                        

 

  بحث 

كننده بينيكننده و يا پيش     اين مطالعه سهم مهمي در شناخت شيوع و فاكتورهاي تعيين               

 رغمعلي.  خانوادگي روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجو در تهران داشته است                 

منع كه روابط نزديك با جنس مخالف قبل از ازدواج از نظر فرهنگي، قانوني و مذهبي در ايران                      اين

. باشدشود، روابط دوستي و جنسي با جنس مخالف در بين دختران دانشجو در تهران غير شايع نمي                 مي

باشد هاي ساير مطالعات در بين دانشجويان در ايران سازگار مي              ها تا حدودي با يافته      اين يافته 

ن و مسئولين   و اين امر توجه بيشتر والدي      )  1384؛ ميرمواليي،   1384؛ جعفري،   1384صبورپارسا،  (

ها فقط به دانشجويان    البته بايستي توجه داشت كه اين يافته      .  طلبدبهداشتي را به اين موضوع را مي      

هاي فرهنگي در شهرهاي مختلف ممكن است نتايج          هاي تهران قابل تعميم است و تفاوت        دانشگاه

 .  ها به همراه داشته باشدمتفاوتي براي دانشجويان ساير استان

 اقتصـادي خوب و داشتن مادري با تحصيالت بهتر و تهراني بودن فاكتورهـاي                   گـرچه وضع 

كننده روابط دوستي قبل از ازدواج در اين مطالعه بودند ولي با در نظر گرفتن اثر نگرش                     بينيپيش

همه اين فاكتورها اهميت آماري خود را از         )  ورود به مدل لجستيك   (والدين و احترام به نظر والدين        

توان تفسير كرد كه نگرش والدين و احترام به نظر والدين تا             طور مي اين امر را اين     .  دهنددست مي 

عالوه تهراني بودن فقط روابط       به.  باشدحدودي در دانشجويان تهراني و شهرستاني متفاوت مي           

 ً     ال  به  اين تفاوت احتما  .  كند نه نزديكي جنسي قبل از ازدواج را       بيني مي دوستي قبل از ازدواج را پيش     

علت كمتر بودن كنترل اجتماعي يا همان نظارت اجتماعي در شهرهاي بزرگ با امكانات پيشرفته و                  

بر اساس  .  ها قابل توجيه است                                       ً                                       امروزي مانند تهران با هنجارهاي نسبتا  آزادتر در مقايسه با شهرستان           

دگي، نگرش والدين و    توان نتيجه گرفت كه كاركرد خانواده شامل روابط خانوا          نتايج اين مطالعه مي   
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احترام به نظرات والدين بر رفتارهايي جنسي جوانان بيشتر مؤثر است تا ساختار خانواده مانند زندگي               

 .با هر دوي والدين و يا سواد مادر

چنين اهميت روابط و جو خانوادگي را بر روي روابط دوستي و جنسي قبل از                   اين مطالعه هم  

 لجستيك  3 تأثير ساير فاكتورهاي فردي و همساالن را در مدل               كهزماني  .  دهدازدواج نشان مي  

كننده براي روابط جنسي قبل از ازدواج       كنيم، روابط خوب خانوادگي يك فاكتور محافظت      كنترل مي 

اين يافته فرضيه   .  دهدماند ولي اهميت خود را براي روابط دوستي قبل از ازدواج از دست مي             باقي مي 

ارتباط جو نامناسب خانوادگي با روابط جنسي قبل از ازدواج نه روابط دوستي              مطالعه ما را مبني بر      

اند و نشان دادند كه عناصري از روابط          ساير مطالعات نيز اين يافته را حمايت كرده         .  كندتأييد مي 

ي كنندگخانوادگي مانند رابطه بين فرزند و والد، نبود خشونت و كنترل مناسب والدين نقش محافظت                 

؛ الكساندر،  2002؛ كربي،   2007همولتزمن،  (روع زودرس روابط جنسي در نوجوانان دارد           براي ش 

2007(. 

كند كه كنترل سخت والدين در طي بلوغ يك فاكتور خطر براي روابط               اين مطالعه پيشنهاد مي   

گيري و كنترل زياد    اين يافته يك باور شايع را كه سخت        .  باشددوستي و جنسي قبل از ازدواج مي       

كند به  عنوان بازدارنده تشكيل روابط دوستي و روابط جنسي قبل از ازدواج معرفي مي               دين را به  وال

كه كنترل والدين بر اساس پاسخ افراد به يك سؤال راجع به        جايي  در مطالعه ما از آن    .  كشدچالش مي 

سؤال در  باشد نه چندين     هاي بلوغ مي  دهنده از ميزان كنترل والدين در طي سال         درك فرد پاسخ  

گرچه، برخي  .  مورد نظارت و كنترل، لذا بايستي با احتياط بيشتري در مورد آن قضاوت شود                     

هاي كننده تماس بينيمطالعات در اسكاتلند به اين نتيجه رسيدند كه نظارت كم والدين يك پيش                

ر اساس  كه كنترل والدين ب   اما به علت اين   ).  2006وايت و همكاران،    (زودرس براي هر دو جنس است       

چه ما در اين مطالعه استفاده كرديم متفاوت          گيري شده اين ميزان با آن      چهار سؤال مختلف اندازه   

كر، (ندرت با دقت تعريف شده و گاهي مبهم است          عالوه نظارت والدين در بيشتر مطالعات به      به.  است

ر فرزندان و رفتارهاي    هاي مشابه مطالعه ما را در خصوص تأثير كنترل ب          ساير مطالعات يافته  ).  2000

 يك تفسير ديگر از نتايج      .)2000؛ كر و استاتين،     2007الكساندر  و همكاران،     (اند  جنسي نشان داده  

بوراسكي و  (مطالعه ما اينست كه كنترل شديد والدين ممكن است با اعتماد كم والدين مرتبط باشد                 

ده شود كنترل به جاي داشتن       چه اين عدم اعتماد توسط فرد تشخيص دا         ، چنان )2003همكاران،  

به هر حال پس از كنترل تأثير ساير          .  طور منفي تأثيرگذار است   نقش حفاظتي، بر رفتار جنسي به      

كننده مهم آماري براي     بينيعنوان يك فاكتور پيش    فاكتورهاي خانوادگي، كنترل والدين هنوز به       

 . ها باقي مانده استروابط جنسي قبل از ازدواج در مدل

كارانه گيرانه والدين ممكن است با نگرش محافظه        جايي كه كنترل سخت    ي ديگر، از آن    از سو 

، )2002سيمن،  (كارانه به فرزند    هاي محافظه والدين مرتبط باشد و يا راهي است براي انتقال ارزش           
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دو گيرانه، هر   گيرانه و والدين با نگرش سهل     دهد داشتن والدين با كنترل سخت     نتايج ما كه نشان مي    

رغم  علي.  باشدبا روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در فرزندان ارتباط دارند، به نظر متناقض مي                  

) 182/0ضريب همبستگي   (يك همبستگي مهم از نظر آماري بين نگرش والدين و كنترل والدين                

  شكل بين كنترل والدين و      Uاين نتايج ممكن است يك رابطه        .  اين همبستگي قابل توجه نيست     

گيرانه و  چه بسيار سخت  (به اين معنا كه هر دو سوي طيف كنترل والدين           .  رفتار جنسي را نشان دهد    

شدن فرزند در روابط دوستي و جنسي با جنس مخالف             تواند با درگير     مي)  گيرانهچه بسيار سهل  

 خواهد  بنابراين يك كنترل متعادل بهترين نتيجه را براي رفتار جنسي فرزند             .  ارتباط داشته باشد  

دهنده بر شيوه فرزندپروري و حتي كنترل والدين        يك تفسير ديگر هم اينست كه رفتار پاسخ       .  داشت

 . تأثيرگذار باشد

كننده براي روابط دوستي و جنسي قبل از          ترين فاكتور محافظت  احترام به نظرات والدين مهم     

نگرش والدين و فرزندان باشد و      ازدواج نشان داده شد و اين ممكن است بيانگر سازگاري بيشتر بين              

احترام به نظرات والدين     .  هاي والدين از طريق ارتباط بهتر باشد        يا حتي بيانگر فهم بهتر از ارزش        

كننده وابستگي به والدين و ماهيت ارتباطي خوب با والدين باشد و حتي تا حدودي ممكن                   منعكس

آيد نسبت به كساني كه به والدين        ميفرزندان مستقل به نظر     .  است با شخصيت فردي مرتبط باشد      

از سوي ديگر ارتباط بين والد و فرزند         .  خود وابسته هستند احترام كمتري به نظرات والدين گذارند         

 تواندكننده رفتار باقي نماند كه مي     بينيعنوان پيش در مورد موضوعات مهم و روابط جنسي در مدل به          

به وضوح  يك همبستگي باال و از نظر آماري معناداري را             مطالعه ما   .  علت ماهيت پيچيده آن باشد    به

و رابطه بين فرزند     بين روابط خانوادگي و رابطه دختر و مادر در مورد موضوعات مهم و روابط جنسي              

ساير مطالعات در مورد رابطه بين متغير برقراري ارتباط بين          .  دهدو والد در مورد اخالقيات نشان مي      

بر اساس برخي مطالعات     .  اندبا جنس مخالف نتايج متناقضي را نشان داده          فرزند و والد و روابط        

در حالي  )  2002؛ استون و اينگام،     2001ويلينگ و همكاران،    (اي وجود ندارد    انگليسي چنين رابطه  

كه در برخي ديگر بين تأخير در شروع رابطه جنسي در بين دختران و صحبت كردن راحت در مورد                    

و برخي مطالعات در آمريكا رابطه      )  2006وايت و ويلياميوم،    (رابطه نشان دادند    مسائل جنسي با پدر     

رسد كه   در اين مطالعه به نظر مي       .)2003؛ هوبنر،   2001ميلر و همكاران،     (مشابه را نشان دادند      

ها باشند و تأثير آن    فاكتورهاي بسياري در سطح خانواده با روابط فرزند و والد در همبستگي مي                 

آناليز دو متغيره نشان    .  ت تأثير رابطه فرزند و والد بر رفتار جنسي را تحت تأثير قرار دهد               ممكن اس 

كنندگي براي روابط دوستي و جنسي قبل از          داد كه ارتباط خوب بين فرزند و والد اثر محافظت             

 . ازدواج دارد
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  تشكر و قدرداني

محمدعلي مظاهري، رياست سابق     نويسندگان اين مقاله از همكاري صميمانه جناب آقاي دكتر           

پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي و ساير همكاران پژوهشكده خانواده، جناب آقاي دكتر علي               

چنين جناب آقاي دكتر محمدرضا محمدي      محمدي، جناب آقاي دكتر حميدرضا پوراعتماد و هم       زاده

شان در تسهيل كار     هاي بيدريغ ها و حمايت  استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران به خاطر همكاري          

 . نمايندداني را ميميداني اين مطالعه كمال تشكر و قدر

 

 

  هانوشتپي
1. Stratum 
2. Eyzenk Lie Scale 
3. Pairwise   
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