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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و تجربه رابطه با جنس مخالف در دانشجويان دختر

 دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

 

 ∗∗∗∗نفيسه جاويدنيا

 ∗∗طيبه سنگ پهني

 

هاي موجود در آن جامعه، حدود روابط بين دو جنس          اي متناسب با هنجارها و ارزش     امعهدر هر ج    :فو هد مه  مقد
با توجه به فضاي فرهنگي و مذهبي حاكم بر جامعه ايران، روابط آزاد بين دختر و پسر از نظر                       .  شودمشخص مي 

-ن باالي دانشجويان و فراهم نبودن فرصت      باشد و از سوي ديگر س     شده نمي   خانواده، دوستان و ساير افراد پذيرفته     

 . شودهاي ازدواج و فشار سائق جنسي، باعث گرايش پنهاني آنها به برقراري رابطه با جنس مخالف مي
بر اساس تحقيقات ميزان اضطراب و خشم در دختران داراي رابطه با جنس مخالف بيشتر از دختران فاقد رابطه                       

شوند معموال از دريافت اطالعات و خدمات       ير روابط جنسي با جنس مخالف مي      چنين جواناني كه درگ    هم .باشدمي
هاي مقاربتي، حاملگي ناخواسته و سقط در جامعه محروم هستند؛ در           مناسب براي حفاظت از خود در برابر بيماري       

به همين  .  ندگونه روابط قرار بگير   نتيجه بيشتر احتمال دارد كه در معرض عواقب جسماني و رواني ناشي از اين                 
گيري از رفتارهاي پرخطر شامل رفتارهاي پرخطر جنسي در بين           هاي مناسب براي پيش   دليل لزوم طراحي برنامه   

كننده رابطه  بينيهدف از انجام اين پژوهش شناخت عوامل خانوادگي پيش         .  شودجوانان بيش از پيش احساس مي     
 .انشگاه عالمه طباطبائي بودبا جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجوي د

جامعه پژوهش شامل كليه دانشجويان دختر دانشگاه عالمه        .   پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود        :روش 
 دانشجوي دختر دانشگاه عالمه طباطبائي      110نمونه پژوهش نيز شامل     .   بود 91-92طباطبائي در سال تحصيلي     

اين افراد پرسشنامه عملكرد خانواده بلوم و پرسشنامه رابطه         .  ب شدند گيري در دسترس انتخا   بود كه با روش نمونه    
ها از آزمون همبستگي پيرسون و تجزيه و تحليل           براي تجزيه و تحليل داده     .  با جنس مخالف را تكميل كردند      
 .رگرسيون چندگانه استفاده شد

تران، رابطه با جنس مخالف را        درصد از دخ   35حدود   سال بود و      24   ميانگين سني نمونه مورد بررسي      :نتايج 
دهي در خانواده، خودبيانگري پايين اعضا، سبك خانواده          كه عدم سازمان  تحليل آماري نشان داد      .  گزارش دادند 

هاي رابطه با جنس مخالف در      كنندهبينيترين پيش آزادمنش، گسستگي در خانواده و فقدان تاكيدات مذهبي مهم         
 .باشندسطح خانواده مي

 
 com.yahoo@n_javidnia دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبائي    ∗ 

∗∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبائي 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

اهميت برخورداري از روابط خوب خانوادگي و جو مناسب براي بيان مسائل و مشكالت و عقايد، كنترل و                     :  بحث
ها و اعتقادات توسط والدين به      چنين انتقال ارزش  نظارت متعادل والدين بر عملكرد نوجوانان در دوران بلوغ و هم           

   .گردد توسط والدين تاكيد ميجوانان و بيان انتظارات از جوانان درباره روابط قبل از ازدواج
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