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 بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف

 نویسنده: فاطمه شاد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان. خراسان رضوی. ایران  کارشناس ارشد جامعه شناسی

shad2828@gmail.commail: -E  

 

 چکیده .1

در دانشگاه  بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف نجام این پژوهشهدف از ا

 .آیدمی شمار به کمی تحقيقات نوع از و است شدهانجام پيمایشی روش به حاضر پژوهشآزاد اسالمی واحد بجنورد هست. 

 سال طی ارشد، کارشناسی و مقطع کارشناسی در مختلف، هایشتهر از پسر و دختر دانشجویان مطالعه، این آماری جامعه

. اندشدهبرگزیده نمونه حجم مثابهبه آنان از نفر 903 تعداد فرمول کوکران، از استفاده با. هستند آزاد بجنورد دانشگاه در 5931

 اینامهپرسش هاداده آوریجمع ابزار .گرفتيم کار به را تصادفی گيرینمونه روش الزم، هاینمونه برای تعيين تحقيق، این در

 استاندارد نامهپرسش از برگرفته نامه پرسش این است. شدهساخته ليكرت روش به آن های گویه .است اصلی شاخص 31 حاوی

 از ستفادها با ا ر شده spss هایآزمون از نيز هاداده تحليل برای. کردیم وتحليلتجزیه آوریجمع هایدادهاست. ( منيره کردلو)

 با دوستی و ارتباط برقراری و دانشجویان اجتماعی پایگاه رابطهدر این پژوهش سعی شده تا  .کردیم تی استفاده آماری افزارنرم

 موردبحث و بررسی قرار گيرد. مخالف جنس

 

 پایگاه اجتماعی، دانشجو، دوستی، رابطه، جنس مخالف کلید واژگان:
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 مقدمه .2

 را خود اوقات از درصد 00 متوسط، طوربه مردم، که است آن بيانگر مطالعات دارند ذاتی نياز اجتماعی ابطهر برقراری به افراد

 .(5930 نسب، عمران)شود می ناميده ارتباطی رفتار عنوان تحت رفتار آنان اعظم قسمت و کنندمی دیگران با ارتباط صرف

 به دررسيدن افراد شانس رساندن به حداکثر وجویجست در و عقالنی یا گيردمی صورت مختلفی اهداف با ارتباطی رفتارهای

 که است عاطفی یا است آن سنتی و اعتقادی وجه آن استمرار و دوام علت که سنتی است یا است ارزش مبنای بر یا است هدف

 .(5939 طالبی،) است همسایگی روابط و خویشاوندی شامل دوستی،

 از پيش این ارتباط که زمانی. آوردمی وجود به را متفاوتی شرایط مخالف جنس با ارتباط در و دوستی، عاطفی رابطه این که

 نوع ،هاانگيزه و شرایط برحسب یا داشته را هدف مختلف چندین است ممكن رابطه پيچيدگی جهت به شودمی برقرار ازدواج

 ازدواج قرار سن در ایرانی پسر و دختر ميليون 51 از بيش اکنونهم. نماید تعقيب را نيازهای متفاوتی افراد جنسيت و شخصيت

 .(5933 ،ایران آمار مرکز عمومی، آمار کل اداره) دارند

. است برخوردار فراوانی اهميت از مخالف، جنس با ارتباط به هاآن گرایش دالیل و افراد این نيازهای اساسی بررسی روازاین

 روابط در و روانی و روحی لحاظ به را فرد مسير نادرست، در هاآن قرارگرفته یا نيازها این ناصحيح و نامناسب تأمين چراکه

 معرض دراست  ممكن متقابل، رابطه در پسر، و دختر. کرد خواهد روروبه ایعدیده با مشكالت خانوادگی زندگی و اجتماعی

 روابط وارد آنان درواقع، اما نرسد؛ نظر هب رابطه، سوءاستفاده در عشق وجود سبب به که بگيرند قرار زیادی و مضر هایفعاليت

 نوع از است ممكن که کندمی سوءاستفاده دیگری از طرفين، از یكی روابطی، چنين در. خبرندبیآن  از خود، و اندشده زاآسيب

 قرار بارداری و جنسی تجاوز همچون موقعيتی خطرناك معرض در ناخواسته افراد است ممكن حتی باشد؛ جسمی و جنسی

 .(5931 دیگران، و یوسفی) بگيرند

 که زنانی و دختران تربيش. شودمی سقط کشور در غيرقانونی و قانونی صورتبه جنين هزار 30 حدود ساالنه به شواهد، بنا 

 اصل، محمدی) باشد ازدواج از پيش نامشروع روابط آن، مهم دالیل شاید که دارند سال 31 از ترکم ،کنندمی جنينسقط

5933.) 

 هادانشگاه التحصيالنفارغ و دانشجویان از پيش روابط برقراری برای هاییفرصت آن، در که است هاییمحيط از یكی دانشگاه

 هنجارهای و هاارزش شناخت و شوندمی محسوب جامعه در هنجار مهم دیگر سوی از. است فراهم ازدواج ،« منابع از یكی

 اقشار سایر در مسئله این هایواقعيت برخی بينیپيش در را اجتماعی عالمان و محققان واندتمی ،بارهدراین آنان، رفتار بر حاکم

 .(5935 سكاران،) نماید یاری جامعه
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 از پيش مخالف، جنس دو ميان روابط از ایگستره مطالعه، این در و ازدواج از پيش پسر، و دختر دوستی و معاشرت از منظور

 و مراقبت تعهد، جنسی، فعاليت ،بستگیدل رفاقت، صميميت، مانند مختلفی هایباانگيزه که است محرميت بدون و ازدواج

 و خانگی هم خيابانی، هایدوستی ازدواج، منظوربه عاشقانه قرارهای و دوستی قالب در و گيردمی شكل طرفين مبادله

 و دانشجویان اجتماعی پایگاه رابطه رسیبر(. لذا هدف پژوهش حاضر 5931یابد )موحد و دیگران، می تداوم دیگر هایشكل

 پایگاهای بين صورت است که چه رابطهباشد که مسئله پژوهش حاضر بدینمی مخالف جنس با دوستی و ارتباط برقراری

 وجود دارد؟ مخالف جنس با دوستی و ارتباط برقراری و دانشجویان اجتماعی

 

 بیان مسئله .3

 گرفته خود به ایویژه شكل تاریخی دوره در هر و بوده برخوردار خاصی اهميت از سجن دو رابطه نحوه جهان جوامع تمامی در

 نيز وضع این رسدمی نظر به اما ،دانندنمی مناسب را هاغریزه بر کنترل غربی، اعمال صنعتی کشورهای از بسياری. است

 و سنتی فرهنگ بين آیا چگونه است؟ ما شورک در وضع این دید باید اما ؛باشد آورده همراه به آنان برای را مشكالت جدیدی

 یا رفتار بر گروهی هایرسانه اندازه چه تا دارد؟ وجود رابطه هاآنورود  سرعت و فناوری یا فرهنگ مادی سطح و ایران دینی

 نظير ایران گروهی هایرسانه سطح دو در توانمی را گروهی هایرسانه است؟ کمتر یا بيشتر کدام نقش و اندبوده مؤثر فرهنگ

 افراد. کرد بررسی اینترنت، نيز و خارجی هایمجله و نظير ماهواره خارجی گروهی هایرسانه و غيره و مطبوعات ،صداوسيما

 در وجود دارد؟ مخالف جنس به هاآن تمایالت و تمایل این بين ایرابطه چه و دارند تمایل هارسانهاین  از یککدام به بيشتر

و پایگاه اجتماعی افراد چه تأثيری بر آن  چيست پسران و دختران رفتاری گرایش نوع که است مطرح همسئل این مقاله این

 دارد؟

 

 پژوهش مبانی نظری .4

 دوستی و معاشرت به مثبت که نگرش باورند این بر اینان. گيرندمی نظر در را مسئله مذهبی و دینی ابعاد برخی زمينه، این در

 نظر در بدون و خود زیان و سود به توجه با فرد، که معنا این به سكوالر است؛ عقالنی رزشیا ازدواج، از پيش پسر و دختر

 تأکيد که هرویولژه گونههمان البته ؛(5931 دیگران، و موحد) رودمی روابطی چنين برقراری سمت به دینی، هایارزش گرفتن
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 جامعه بر حاکم اعتقادی نهادهای ٔ  درزمينه وسيع بازسازی هب اما ،کندنمی داللت داریدین و دین پایان بر قضایا این دارد،

 (.3005 5)لگر، دارد اشاره

 یاد غرایز کنترل عامل مثابهبهآن  از روستوسكی کهطوریبه است؛ بوده مطرح غریزه برابر در سدی منزلهبه همواره داریدین

 در که است آن گویای وی تحقيق نتایج. اندازدمی تعویق به جنسی را غرایز ارضای شروع ،داریدین که است معتقد او. کندمی

 (.3001 3دیگران، و روستوسكی) است ترکم زودهنگام جنسی روابط دارند، تریداری بيشدین نمره که افرادی ميان

 طبق. است ناپذیرامكان فرد نيازهای تأمين دیگر نشود، برآورده ارتباط هر در جسمانی و اوليه نيازهای که زمانی تا مازلو ازنظر

 جنسی رابطه خواب، آب، غذا، هوا،) جسمی نيازهای: از است عبارت که نياز دارند دسته پنج هاانسان مازلو، 1 نيازهای نظریه

 اولویت نوعی نيازها این برای وی. یابی خویشتن به نياز و تأیيد و احترام به نياز اجتماعی؛ روابط به نياز ایمنی؛ نياز به ؛...(و

 باالتر سطوح در انسان ،ازآنپس شود؛ ارضا باید پست پایين یا سطوح نيازهای ابتدا که معنا این به. است قائل مراتبی هسلسل

 سطح است ترینعالی در یابی خویشتن به نياز و سطح ترینپایين در جسمانی نيازهای مازلو، ازنظر. کرد خواهد نياز احساس

. گرفت نظر در روابط گونهاین در اوليه نياز، مثابهبه باید را جنسی نياز اساس، این بر. (5935 اتكينسون و 5900 ازکمپ،)

 .است نيازی کردن چنين برطرف مستلزم نيازها سایر کردن برآورده

 همكارانش و لوینگر جرج. گيردمی شكل جوانی و نوجوانی سنين در جنس دو روابط اجتماعی، پردازاننظریه برخی دیدگاه از

 در را یكدیگر افراد اوليه، مراحل در. کنندمی مطرح ارتباطات گيریشكل ،درباره ایچندمرحله اینظریه (5303، 5301)

 تعامل اما ،کنندمی پيدا آگاهی یكدیگر وجود از کمکم و کرده مالقات ا گذر گاه، و اجتماعی هایگروه یا طبيعی هایمجموعه

 ایحاشيه اطالعات و خالصه تعامالت اما کنندمی مالقات گذرا هایموقعيت در ار یكدیگر مرحله این در. ندارند باهم خاصی

 را خود احساسات و اطالعات تدریجبه نفر دو. رودمی پيش صميميت سمت به ارتباطات کنند، پيدا کشش یكدیگر به اگر. است

 (.5331 9مز و همكاران،رود )ادامی پيش حداکثر سمت به حداقل از تعامالت و کنندمی افشا یكدیگر برای

 جوانی دوران از وظایفی با فرد همچنين سنين، این در. دارد قرار زوج انتخاب برای راه آغاز در فرد جوانی، و نوجوانی دوره در

 (.5333 1بریندیز،) روستروبه ساالنبزرگ دیگر و والدین خانواده، از جدایی هویت کسب خود، حس تحقق مانند

 مخالف جنس با دوستی و (1981 1دهند )شرابانی و همكاران،می نشان عالقه مخالف جنس با رابطه به رانپس از زودتر دختران

 را خود جنسانهم با دوستی نوجوان، دختران همچنين (.1982 1)بليس و همكاران، است پسران از بيشتر آنان نزد در

                                                           
1 Léger 
2 Rostosky and et al 
3 Adams and et al 
4 Brindis 
5 Sharabany et al 
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 0المبر و هو،) کنندمی بندیرتبه پسران از باالتر (يميتصم ،نشينیهم عاطفه، نظير) دوستی هایویژگی از بسياری ٔ  درزمينه

 بنابراین، (.5331 اوربرگ و همكاران،) شوندمی تریكپارچه هاآن در و پيوندندمی اجتماعی هایشبكه به بيشتر و (5335

یا  هادوستی تغيير ٔ  درزمينه بيشتری هایدشواری با است ممكن و شوندمی مواجه گذر با پسران از زودتر دختران احتماالً

 شوند مواجه عشقی شرکای

 دوره طی مهمی بسيار نقش دوستان. است آمده حساببه عاشقانه روابط و نوجوان هایدوستی در بالقوه عاملی سنی هایتفاوت

 زمان نای طی عاشقانه روابط داشتن افزایش احتمال با اما (؛5331 3کنند )بوهرمستر و فورمن،می بازی نوجوانی تا کودکی

 (.5330 3)لورنسن و ویليامز، پيونددمیوقوع  به نيز دوستان بهترین هاینقش ٔ  درزمينه سن با مرتبط تغييرات احتماالً

 و (3009 کولينز،) گيردمی صورت تغيير عاشقانه روابط از جنبه چند در سالگی 50 تا 51 سن بين که دهدمی نشان هاپژوهش

 (.3009 50کارور و همكاران،) شودمی ترمتداول تر مدتطوالنی روابط

 که دارند متفاوتی اجتماعی نيازهای مردم (5331 فورمن، و بوهرمستر نمونه، برای) نوساليوانيان و (5319) ساليوان نظر طبق

 هاوستید که است فرض این بر نيز اجتماعی مبادله نظریه گرچه. کنندمی برآورده را هاآن شاناجتماعی شبكه از گوناگون افراد

 فردیمنحصربه شكل حيث این از عاشقانه روابط ،گيردمی صورت( بودگی باهم یا نشينیهم نظير) معينی هایپاداش خاطر به

 مبادله نظریه طرفداران ،درنتيجه. کندمی تمرکز فرد نه و رابطه این هایپاداش افزایش روی که آیدمی حساببه روابط از

 اتكا این روابط سایر در و هستند متكی خود عشقی شرکای به خود نيازهای همه خاطر به افراد که کنندمی استدالل اجتماعی

 (.5330 55الرسن و ویليامز،) است معينی نيازهای خاطر به

 به دیگر نيازهای برخی خاطر به و خود دوستان بهترین به نيازها برخی خاطر به افراد که کندمی بينیپيش ساليوان کهدرحالی

 در عاشقانه روابط شدت و فراوانی شروع، ٔ  درزمينه را مهمی نقش همسال هایگروه .شوندمی متكی خود عشقی یشرکا

 (.5333 53فورمن،) کنندمی بازی نوجوانی

 اواسط تا(. 5331 59کراکت و همكاران،) است حاکم اجتماعی عرصه بر جنسهم هایجرگه نوجوانی، اوایل و کودکی دوره طی

 دگر هایجماعت به جنسهم هایجرگه ،کنندمی شروع را عشقی مالقات هاجرگه این باالی سطح اعضای وقتی نوجوانی،

                                                                                                                                                                                     
6 Blith et al 
7 Lempers and Ho 
8 Buhrmester and Furman 
9 Laurensen and Williams 
10 Carver 
11 Laursen and Williams 
12 Furman 
13 Crockett et al 
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 جنس دگر به جنسهم هایشبكه از همسال گروه تغيير حال در ساختار (.5333 51فورمن،) دهندمی جهت تغيير گرا جنس

 نوجوانانعالقه  افزایش با (.5331 51ولی و کونارسكی،کون) شودمی نوجوانی طی عاشقانه روابط آیی پدید در تسهيل موجب گرا

 (.5333 51شود )اینگرسون،می ترمحتمل گرا جنس دگر هایجرگه گيریشكل عاشقانه، مالقات به

 زیادی حد تا جرگه در عضویت مرحله این در و شوندمی داخل گرا جنس دگر جرگه چند در افراد این نوجوانی، دوره اواخر تا

 شود.می گرا جنس دگر به تعامل مربوط وهایالگ بر مبتنی

 قبل از ازدواج هایدوستی تأثیر

 ایجاد به احساسی چنين و است ضروری خانوادگی زندگی استمرار و آغاز برای حقيقی، و اصيل عشق اینكه است مشخص آنچه

 زیباترین کنند، بنا واقعی شقیع پایه بر را خود مشترك زندگی مرد، و زن اگر. شودمی منجر روحی و عاطفی و جسمی نشاط

 در را عشق که افرادی نيستند کم بساچه. کنيم تعریف چگونه را عشق این که است این مهم اما ؛کشندمی تصویر به را زندگی

 شوری و است مادی و جسمی نيازهای مافوق احساسی واقعی، عشق کهدرحالی ،… کنندمی جستجو خيابانی هایدوستی

 .است قیبا و نشدنیتمام

 روابط، این آغاز در افراد از بسياری چراکه. است مهم بسيار افراد، نگرش و نگاه نحوه ازدواج، از قبل هایدوستی با رابطه در

 ؛خواهندمی آن موقتی هایلذت از گيریبهره و تنوع برای را روابط این و ندارند مشترك زندگی تشكيل و ازدواج قصد واقعبه

 یک انتخاب و زندگی تشكيل روابط، این ایجاد از هدفشان که دارند وجود افراد از کمتری ميزان که گفت توانمی بنابراین

 .باشد مناسب شریک

 این در. است قربانی اولين عشق است، حاکم جنسی شوق و ظاهری هایجاذبه که آزاد جوامع در اروپایی دانشمندان اعتراف به

 که پسری زیرا ؛شودنمی یافت کسی دروغين، مدعيان جز و شدهتبدیل افسانه به ندرو و نهاد از برخاسته هایعشق صورت،

 از و شده حاکم او در طلبیتنوع دیگر بيندمی گریجلوه حال در را ایعده کندمی نگاه که دم هر و گرددمی دختری با هرروز

 آیا است، سپرده وآناین بازیعشق به دل … بانبيا و خيابان و کوی در و است چرانیچشم دنبال که جوانی. است دور به عشق

 (.5930)مقيمی حاجی،  داند؟می هوس و شهوت جز چيزی

 طبيعت و ميراندمی را واقعی مفهوم به عشق قيود، برداشتن دیگر، غرایز برخی و جنسی غریز مورد در: »گویدمی مطهری استاد

 (تا)مطهری، بی «یابدمی افزایش تنوع به ميل و هوس گردد تربيش عرضه چه هر مورد این در کند،می بندوباربی و هرزه را

                                                           
14 Furman 
15 Connolly and Konarski 
16 Ingerson 
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 جور شرایط آن تا که است شرایطی تابع آن درك ولی دارد، وجود موجودات تمامی در عشق: »گویدمی «مترلينگ موریس»

 از هيچ و نمایندمی مصرف لذت، از تمتع صورتبه ندانسته و کنندمی منحرف را آن بعضی … ندارد وجود آن امكان نشود

 تا()مترلينگ، بی «شوندنمی برخوردار آن حقيقت

 عنوان با را طلبیتنوع حس ارضای و زودگذر هایلذت و اندشده اشتباه دچار زمينه این در بسياری جوانان که رسدمی نظر به

 .اندگرفته اشتباه همسر، انتخاب و عشق

 چيزهمه بر محبت و دوستی احساس ،عشق در که است آن محبت جلب هب نياز و عشق بين فرق: »گویدمی «هرنای کارن»

 روابط نوع این از بسياری. است مقدم درونی تشویش رفع به نياز همواره محبت، جلب به عصبی نياز در کهدرحالی. است مقدم

 از یكی جهت همين هب … زنندمی چهره به بستگیدل و عشق ماسک ذالک مع. است سودجویانه اساسش گرچه هاانسان بين

 (.5913)هورنای،  «هست محبت احساس بودن پایدار حقيقی، عشق مشخصات

 یكدیگر عقد به سنتی ازدواج با که آنان و اندکرده تجربه را ازدواج از قبل دوستی هاسال که کسانی از اعم افراد، همه بنابراین

 سپری طرفين هوشياری و درایت با باید که روبروست هاییپائين و باال با بعضاً که کنند طی را مشخصی مسير باید ،انددرآمده

 از قبل هایدوستی که افرادی که است این آن و دارد وجود اساسی تفاوت یک ميان این در اما ؛نياید پيش مشكلی تا شود

 هاآن از یكی و باشند داشته را نفر چند با دوستی تجربه مثالً است ممكن یعنی ؛دارند عاطفی گرفتاری اند،کرده تجربه را ازدواج

 هستند درگير اند،داشته که عاطفی تجربيات و هاذهنيت با خود مشترك زندگی در همواره افراد این. باشد شده ازدواج به منجر

 گذشته کردن فراموش اما کنند بيان را موضوع این خالف است ممكن که هرچند. کندنمی رها را هاآن ذهنی هایقياس و

 نتيجه این که است نقطه این در و است بيشتر مشترك زندگی در افراد این در تنش زمينه ترتيباینبه. است دشوار شانبرای

 شرایط چراکه. باشد داشته مشترك زندگی گذران نحوه بر چندانی تأثير تواندنمی ازدواج از قبل هایدوستی که شودمی حاصل

 انتخاب با رابطه در شناخت کسب تواننمی البته. است متفاوت کامالً  ازدواج از قبل دوستی فضای با مشترك زندگی بر حاکم

 .گرفت نادیده را زندگی شریک

 داشتن و دلخواه همسر انتخاب به ازدواج از قبل هایدوستی که نيست اعتمادقابل چندان تصوری، چنين اینكه است مهم آنچه

 مشورت از برخورداری و والدین راهنمایی و نظارت با و هادوستی این داشتن بدون توانمی. شودمی منجر سعادتمندانه زندگی

 .کرد کمک مشترك زندگی برای مناسب فردی انتخاب به زبده، مشاوران
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 عاطفی لطمه مثالعنوانبه. دارد دنبال به افراد برای را منفی تبعات ازدواج، از قبل هایدوستی تجربه که است ذکر به الزم البته

 عنوانبه توانمی را افسردگی همچنين و ازدواج از شدن منصرف مخالف، جنس به بدبينی مشترك، زندگی در دلسردی شدید،

 .شد خواهد طرفين گيردامن دوستانی چنين با ازدواج عدم صورت در که دانست عوارضی از برخی

 همچنين و شود کم همسر خانواده نزد دختر ماحترا و عزت است ممكن کنند،می ازدواج یكدیگر با دوستی از پس نفر دو وقتی

 نفر دو هر بر را مضاعفی فشار این که ؛بپردازند هاآن دائمی سرزنش به هاآن هایخانواده نفر، دو بين مشكلی گونههر صورت در

 با هامدت هک هاییزوج بين در تازگی و شكوه این که دارد دنبال به شكوهی ازدواج که رسدمی نظر به. ساخت خواهد وارد

 (.5913هاست )هورنای، زوج سایر از کمتر مراتببه اندبوده دوست یكدیگر

 

 پیشینه پژوهش .5

 و دختر هایمعاشرت و هارابطه کردن قلمدادمثبت  برای ایران، در هانگرش و هاارزش در تغيير که است آن از حاکی شواهد

 برخاسته هایازدواج و کرده تغيير نامحرم مرد و زن نزدن حرف ونهمچ هاییارزش کهطوریبه است؛ ازدواج از پيش تا پسر

 پسرها و دخترها دوستی در و شرط قيد با پژوهش، در نمونه افراد از نيمی از بيش. است یافتهافزایش هامعاشرت گونهازاین

 .(5903 دیگران، و آزاد) دارند مخالفی ، دیدگاهبارهدراین ،آنان از نيمی از ترکم کهدرحالی ؛اندموافق

 با دختران رابطه به آنان نگرش شود، تربيش والدین تحصيالت سطح هرچه دهدمی نشان (5933) دیوبند و صالحی هاییافته

 لحاظ به والدین هراندازه همچنين. شودمی ترکم مخالف جنس با دختران رابطه با آنان مخالفت و شده ترمثبت مخالف جنس

 امكانات سن، متغيرهای .است ترمثبت مخالف، جنس با خود دختر ارتباط درباره نيز آنان نگرش باشند، باالتری مرتبه در شغلی

 .دارد فراوانی ارتباط روابط، گونهاین به والدین مثبت با نگرش نيز گراییغرب سطح و ماهواره از استفاده خانواده، رفاهی

 گذرانده هاخيابان در را خود از زندگی سال 1 تا 1 که کردند تحقيق یخيابان پسران درباره (3001) 50همكاران و کریشنا راما

 که گرفتند نتيجه همكارانش و کریشنا. بودند ساله 50 تا 51 درصدشان 11 و داشتند سال 39 تا 3 افراد این. بودند

 و جنسی رابطه از تصوری جنسی، پرخطر رفتارهای و جنس امغيره با رابطه آسيب درباره نبود آموزش اجتماعی، هایموقعيت

 .آوردمی وجود به خيابانی پسران بين در جنسی( اضطرار) اجبار

 

 

 

                                                           
17 Ramakrishna and et al 
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 شناسی پژوهش روش .6

 دانشجویان مطالعه، این آماری جامعه .آیدمی شمار به کمی تحقيقات نوع از و است شدهانجام پيمایشی روش به حاضر پژوهش

 با. هستند آزاد بجنورد دانشگاه در 5931 سال طی ارشد، کارشناسی و کارشناسی مقطع در مختلف، هایرشته از پسر و دختر

 هاینمونه تعيين برای تحقيق، این در. اندشدهبرگزیده نمونه حجم مثابهبه آنان از نفر 903 تعداد کوکران، فرمول از استفاده

 .گرفتيم کار به را تصادفی گيرینمونه روش الزم،

 نامه پرسش این. شدهساخته ليكرت روش به آن های گویه .است اصلی شاخص 31 حاوی ایامهنپرسش هاداده آوریجمع ابزار

 از نيز هاداده تحليل برای. کردیم وتحليلتجزیه آوریجمع های. دادهاست( منيره کردلو) استاندارد نامهپرسش از برگرفته

 .کردیم هاستفادتی  آماری افزارنرم از استفاده با ا ر شده spss هایآزمون

 پژوهش هایفرضیه

 داری وجود دارد.رابطه معنی مخالف جنس با دوستی و ارتباط برقراریبين پایگاه اجتماعی دانشجویان و 

 هایافته

 مخالف برحسب جنسيت جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری (.5جدول )

با  میانگین نمرات برقراری ارتباط و دوستی فراوانی جنسیت

 مخالف جنس

 داریسطح معنی Tمقدار  انحراف معیار

 00333 00003 24.50820 68.1552 174 زنان

 25.13320 70.4141 128 مردان

 

و  Tبا توجه مقدار  جنسيت است. برحسبمخالف  جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری دهندهنشان (5)جدول 

ميانگين نمرات مردان  و دختر و پسر در ارتباط با جنس مخالف وجود ندارد؛داری تفاوت معناداری بين جنسيت سطح معنی

 تر است.نسبت به زنان بيشتر و قوی

 مخالف برحسب سن جنس با دوستی و ارتباط (. ميانگين نمره برقراری3جدول )

میانگین نمرات برقراری ارتباط و  فراوانی سن

 با جنس مخالف دوستی

سطح  Fمقدار  انحراف معیار

 داریعنیم

 00010 1.839 25.13320 70.4141 533 سال 31تا  53

 24.07567 69.5294 102 سال 90تا  31

 24.79668 68.8500 60 سال 10تا  95

 23.57580 53.0000 12 سال و باالتر 15

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 

 

و سطح  Fتوجه مقدار با  است. سن برحسبمخالف  جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری دهندهنشان (3)جدول 

سال  31تا  53داری تفاوت معناداری بين سن دختر و پسر در ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. ميانگين سنی بين معنی

 ارتباط مخالف جنسسال نيز بيشتر  90تا  31کند و بعد از ان ميانگين سنی بيشتر با جنس مخالف ارتباط دوستی برقرار می

 کندمی برقرار دوستی

 مخالف برحسب تحصيالت جنس با دوستی و ارتباط ( ميانگين نمره برقراری9دول )ج

میانگین نمرات برقراری ارتباط و  فراوانی تحصیالت

 با جنس مخالف دوستی

سطح  Fمقدار  انحراف معیار

 داریمعنی

 0001 2.94 24.58952 72.9286 98 دیپلمفوق

 25.06277 68.6481 162 ليسانس

 22.70919 62.0000 42 ليسانسفوق

 

و  Fبا توجه مقدار  است. تحصيالت برحسبمخالف  جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری دهندهنشان (9)جدول 

داری تفاوت معناداری بين تحصيالت دختر و پسر در ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. طبق نتایج، افرادی که سطح معنی

 کنند.پلم و ليسانس دارند بيشتر با جنس مخالف ارتباط برقرار میدیداری تحصيالت فوق

 مخالف برحسب تحصيالت پدر جنس با دوستی و ارتباط (. ميانگين نمره برقراری1جدول )

میانگین نمرات برقراری ارتباط و  فراوانی تحصیالت پدر

 با جنس مخالف دوستی

سطح  Fمقدار  انحراف معیار

 داریمعنی

 00053 2.20 25.13694 68.4636 110 سوادبی

 23.75675 69.4333 90 دیپلم

 26.59108 70.5000 42 دیپلمفوق

 21.11055 61.0000 30 ليسانس

 26.03466 76.7000 30 ليسانسفوق

 

و  Fمقدار با توجه  است. تحصيالت پدر برحسبمخالف  جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری دهندهنشان (1)جدول 

داری تفاوت معناداری بين تحصيالت پدر افراد در ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. طبق نتایج، افرادی که سطح معنی

 کنند.دیپلم هستند بيشتر با جنس مخالف ارتباط دوستی برقرار میليسانس و فوقپدرشان دارای تحصيالت فوق
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 مخالف برحسب تحصيالت مادر جنس با دوستی و ارتباط (. ميانگين نمره برقراری1جدول )

میانگین نمرات برقراری ارتباط و  فراوانی تحصیالت مادر

 با جنس مخالف دوستی

سطح  Fمقدار  انحراف معیار

 داریمعنی

 00090 2.596 25.23220 71.1304 92 سوادبی

 24.35240 70.5000 90 دیپلم

 24.20736 64.8636 66 دیپلمفوق

 20.65832 58.3750 24 سليسان

 26.03466 76.7000 30 ليسانسفوق

 

 Fبا توجه مقدار  است. تحصيالت مادر برحسبمخالف  جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری دهندهنشان (1)جدول 

طبق نتایج، افرادی که  داری تفاوت معناداری بين تحصيالت مادر افراد در ارتباط با جنس مخالف وجود دارد.و سطح معنی

 کنند.سواد هستند بيشتر با جنس مخالف ارتباط دوستی برقرار میليسانس و بیدارای تحصيالت فوق مادرشان

 مخالف برحسب تأهل جنس با دوستی و ارتباط (. ميانگين نمره برقراری1جدول )

میانگین نمرات برقراری ارتباط و  فراوانی تأهل

 با جنس مخالف دوستی

 داریسطح معنی Tمقدار  اف معیارانحر

 00015 3.347 24.40003 67.5541 80 متأهل

 25.38356 73.4375 222 مجرد

 

و سطح  Tبا توجه مقدار  است. تأهل برحسبمخالف  جنس با دوستی و ارتباط ميانگين نمره برقراری دهندهنشان (1)جدول 

ميانگين نمرات افراد متأهل نسبت به افراد  و ط با جنس مخالف وجود ندارد؛داری تفاوت معناداری بين تأهل افراد در ارتبامعنی

 مجرد بيشتر است.

( پاسخ 5103) نفر 19( پاسخ بله و 3101) 313؟ ایدداشته دوستی رابطه مخالف جنس با تاکنون آیا که سؤالدر رابطه با این 

 خير را بيان داشتند.

درصد بيان  5105است؟  بوده سطحی چه در رابطه این ،ایدداشته رابطه جنسهم غير دوستان با که اگر سؤالاین  و در رابطه با

درصد  5503درصد گردش،  303درصد از طریق دادن هدایا،  5903درصد از طریق چت،  3301کردند که از طریق تماس تلفنی، 

 درصد نيز تماس جنسی را بيان داشتند. 009تماس حسی و 
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 گیرینتیجه .7

 گرفته خود به ایویژه شكل تاریخی دوره هر در و بوده برخوردار خاصی اهميت از جنس دو رابطه نحوه جهان امعجو تمامی در

 پردازاننظریه برخی دیدگاه از دانند،نمی مناسب را هاغریزه بر کنترل اعمال غربی، صنعتی کشورهای از بسياری. است

 اینظریه( 5303 ،5301) همكارانش و لوینگر جرج. گيردمی لشك جوانی و نوجوانی سنين در جنس دو روابط اجتماعی،

 هایگروه یا طبيعی هایمجموعه در را یكدیگر افراد اوليه، مراحل در. کنندمی مطرح ارتباطات گيریشكل درباره، ایچندمرحله

 مرحله این در. ندارند باهم خاصی تعامل اما کنند،می پيدا آگاهی یكدیگر وجود از کمکم و کرده مالقات ا گذر گاه، و اجتماعی

 پيدا کشش یكدیگر به اگر. است ایحاشيه اطالعات و خالصه تعامالت اما کنندمی مالقات گذرا هایموقعيت در را یكدیگر

 و کنندمی افشا یكدیگر برای را خود احساسات و اطالعات تدریجبه نفر دو. رودمی پيش صميميت سمت به ارتباطات کنند،

  .رودمی پيش حداکثر سمت به حداقل از تتعامال

 و ندارد؛ وجود مخالف جنس با ارتباط در پسر و دختر جنسيت بين معناداری تفاوت که شد حاصل اینطور ها فرضيه با رابطه در

 لفمخا جنس با ارتباط در پسر و دختر سن بين معناداری تفاوت است؛ ترقوی و بيشتر زنان به نسبت مردان نمرات ميانگين

 بين معناداری تفاوت و دارد وجود مخالف جنس با ارتباط در پسر و دختر تحصيالت بين معناداری تفاوت  و دارد وجود

 و ليسانسفوق تحصيالت دارای پدرشان که افرادی نتایج، طبق. دارد وجود مخالف جنس با ارتباط در افراد پدر تحصيالت

 افراد مادر تحصيالت بين معناداری تفاوت همچنين و کنندمی برقرار دوستی ارتباط مخالف جنس با بيشتر هستند دیپلمفوق

 بيشتر هستند سوادبی و ليسانسفوق تحصيالت دارای مادرشان که افرادی نتایج، طبق. دارد وجود مخالف جنس با ارتباط در

 .کنندمی برقرار دوستی ارتباط مخالف جنس با
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 منابع .8

 پزشكی علوم دانشگاه کارشناسی در دانشجویان روان سالمت و دینی اعتقادات بين ارتباط بررسی ،(5930). ح نسب، عمران 

 33: اسالم در پزشكی علوم تحقيقات. همایش مقاالت خالصه ایران،

 ،530تا  515: 31 ش اجتماعی، علوم نامه شهری، فضاهای در اجتماعی روابط ،(5939). ژ طالبی. 

 جمعيت 33 آماری سالنامه ،(5933) سرشماری،. و کار نيروی جمعيت، آمارهای دفتر عمومی، آمار کل اداره ایران، آمار مرکز 

 31 سال در سن برحسب

 ،30(. 11 و 19) 53 سال ،درمانیروان هایتازه پسران، و دختران روابط سازیسالم ،(5931). ر هویدافر،. ر.م اشرف،. ز یوسفی 

 .31تا 

 353.(53 سال گزارش، فصلنامه ایرانی، پسران و دختران اجتماعی تمراودا ،(5933). ع اصل، محمدی) 

 ،دولتی مدیریت آموزش ، مرکز(صائبی محمد ترجمه) مدیریت در تحقيق هایروش ،(5935). الف سكاران 

 ،به نسبت دانشجویان نگرش با فرهنگی و عوامل اجتماعی رابطه بررسی ،(5931). ت. م شوازی، عباسی. ح عنایت،. م موحد 

 نامهویژه ،(10(. 3ش ) 31 دوره شيراز، دانشگاه انسانی، و اجتماعی علوم مجله ازدواج، از پيش پسر و دختر دوستی و معاشرت

 توسعه. و جمعيت

 ،رضوی قدس آستان انتشارات: ، مشهد(ماهر فرهاد ترجمه) کاربردی اجتماعی شناسیروان ،(5900). الف ازکمپ. 

 ،رشد انتشارات: ، تهران(براهنی محمدتقی ترجمه) شناسیروان زمينه ،(5935) همكاران و ؛ر اتكينسون. 

 30٫ ص علميه،، حوزه مطالعات مرکز روابط،، و (. جوانان5930حاجی، ابوالقاسم ) مقيمی 

 ،559٫ ص صدرا،: قم حجاب، مسئله( تابی) مطهری، مرتضی 

 ( تابیمترلينگ، مورس) فرخی مطبوعاتی: تهران ،511 ص ،9 ج فرهنگ، موسوی ترجمه سرنوشت، و عقل 

 ( 5913هورنای، کارن.) 593٫ ص اميد، فروشیکتاب: تبریز ،نوریخواجه ابراهيم ترجمه ما، عصر هایعصبانی 

 اجتماعی، علوم مجله تهرانی، خانواده نسل سه طول. در فرهنگی و اجتماعی تحوالت بررسی ،(5903) دیگران و ؛ت ارمكی، آزاد 

 .53ش  تهران، دانشگاه

 ،در دبيرستانی دختران نگرش گيریشكلبه  نسبت والدین عملكرد و شناخت نگرش، ،(5933). ف دیوبند، و ؛ع صالحی 

 جوانان سازمان پسر، و دختر ارتباط خصوص
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