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شناسيدانش و پژوهش در روان

)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

1386تابستان ـ ودومشمارة سي

17 ـ 36صص 

نگرشزا بربيري از روابط آسيشگياثربخشي آموزش پ
مدارس متوسطه پسر آموزان دانش

3 محمدرضا عابديـ2 محمدباقر كجبافـ1خ دارانييهما ش

�����
زا بر نگرش بررسي تأثير آموزش پيشگيري از روابط آسيب به منظور حاضروهشپژ

.انجام شد، دختر و پسرشهر نسبت به روابطني شاهةطمتوسمدارس آموزاندانش

ري يگيپو آزمون آزمون، پسشپي دو گروهي همراهتجربي از نوعمهيق نيروش تحق

شهر در ني شاهة منطقةرانپستانهاي رسي دبآموزان دانشرا آماري ةع جام.بودكماهه ي

 بر مبناي اي تصادفي خوشهةيوري به شيگنمونه.ل دادنديتشك85 ـ86لي يسال تحص

هاي گروه يآزمودن. گرفتانجامگواه از سه مدرسه، ش ويگروه آزما در دوكالس،

افت ي درت آموزشي رامداخالاي، قهي دق90ايجلسه ششةرك دويطي شيآزما

ةم پرسشنايلهوسبهسپس . افت نكردنديدررا اي چ مداخلهي گواه هروهگوه دكر

رد آزمون وم،بود سؤال41 شامل كه»نگرش نسبت به روابط دختر و پسر «ساختهمحقق

@ Homa shشناسيكارشناس ارشد روانـ 1 yahoo.com
شناسي دانشگاه اصفهاناستاديار گروه روانـ 2

استاديار گروه مشاوره دانشگاه اصفهانـ 3
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شناسي دانش و پژوهش در روان�18

 دختر و پسر نسبت به روابطآموزان  به بررسي نگرش دانشن پرسشنامهيا.ندقرار گرفت

انس چنديل واري تحلقياز طرق ي تحقهايهيها با توجه به فرضدادهه و پرداختپسر 

ري،يگيپوآزمون پسةلمرحكه دراين نتيجه حاصل شد وسي شدربررهيمتغ

ب به زندگي يبهاي اجتماعي، آسيآسةيطحدر،پسرآموزان  دانشنگرشآموزشها در

نكه يرا نسبت به ا نگرش آنهالي مؤثر بوده ويجاد مشكالت تحصيانده ويمشترك آ

.)P>05/0(ر داده است ييشود، تغموارد ذكر شده ميب دريبه آسروابط منجر 
 روابط با خانواده  بهبي آسةينزمدر ر نگرشييتغ،جينتا،آزمونپسةلن در مرحيهمچن

 معناداررييگي پةدر مرحلر يين تغيولي ا نشان داد،رارواني ـ جاد مشكالت عاطفييو ا

. )P>05/0(نبود
،زابيري از روابط آسيشگيپ دختر و پسر، نسبت به روابط نگرش :هاد واژهيكل

.يلي عاطفي، مشكالت تحصـبهاي روانيي اجتماعي، آسبهاييآس

دمهمق
ن ي كه استات آنهايكسب آگاهي از خصوصازمند شناخت قبلي ويگران نيارتباط با د

هاي مختلفي به دنبال آن نگرش. شودارتباط منجر به زندگي اجتماعي با افراد جامعه مي
 اول مستلزم ةلن هر نگرشي در مرحيبنابرا. رديگط شكل ميينسبت به افراد و مح
مهرآرا،(ات آنها استيكسب آگاهي از خصوص اجتماعي وطيشناخت قبلي از مح

ن ارتباط با افراد،يبنابرا. شودجامعه ميجاد ارتباط با افراد يباعث ان امريا). 1373
ات ير است و در برخي موارد از ضروريناپذامري اجتنابرهمجنس يخصوص افراد غبه

همكاران،عابدي و(شودن نوع ارتباط از دوران نوجواني آغاز مييا. اجتماعي است
ادي رخ دهد كه به سبب يتهاي مضر زين ارتباط ممكن است فعاليبه دنبال ا). 1384

واقع آنها وارد روابط در . داندب نمييبه آسنوجوان آن را منجروجود عشق در رابطه،
). 1،2004كلي(خبرند اند و خود بيزا شدهبيآس

ةر در دون شكل معاشرت با جنس مخالف مخصوصاًيتردر جوامع غربي، ساده
ن دختران يش در جوامع شرقي هم بيبامروزه كم و.نديگو مي2ينوجواني را قرار عشق

).1374كوثري،(و پسران قرارهاي عشقي مرسوم شده است

−1 Kelly −2 Dating
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���19...   زا بر نگرشاثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب

ق پژوهشگران،يش از ده تحقيهاي خود در ببا استناد به بررسي) 1999(1سيرا
ح يتفر: از جمله. د رابطه با جنس مخالف ذكر كرده استي علل و فواةيناهدافي را در زم

يش منزلت اجتماعي، ت ازدواج، افزايلوسرگرمي، همراهي و معاشرت بدون مسؤو
...انتخاب همسر ون وييمحبت، تع وتيميدست آوردن صمت جنسي، بهي رضاةتجرب

).1383گلزاري،نقل از (را مطرح كرد 
براي ي رايانهايامدهاي منفي و زيشناسان غربي پلي كه ذكر شد، روانيعالوه بر دال

عاطفي وجاني وياختالالت ه: ند ازان آنها عبارتيترمهمكه ن نوع رابطه مطرح كردند يا
ش به يگرابروز حسادت،ت،يف هويد، پنهان كردن و تحربرداشتهاي منفي از ظاهر خو

ش خشونت در يافزابارداري ناخواسته،لي،يافت عملكرد تحصخدر،ممواد مصرف الكل و
وادار شدن به تجاوزهاي جنسي،دز،يهاي مقاربتي مانند ايماري به بيابتالقرارهاي عاشقانه،

عد از ازدواج نسبت به همسر،ظن بسوءني ويجاد جو بدبياازدواجهاي زودهنگام،
،3زجيبراتاو،،2،2003وونگهوارد،(خانوادهري بايدرگارتكاب به بزهكاري و

2004.(
ن ينسبت به انگرش او نوجواني وةرجنس مخالف در دوه هر حال ارتباط باب

 برقراري ارتباط سالم ابتدا براين ي بنابرا،نوجوان استموضوع قسمتي از زندگي واقعي 
با گذشت كند ور ميييبا تجمع اطالعات، نگرش وي تغ.سب كندكد دانش و اطالعاتي ياب

).1385شمس، (گرددر ميييتجمع نگرش اصالح شده رفتارش دستخوش تغزمان و
ها، بحث در مورد مسائل جنسي و كسب كه بسياري از خانوادهقابل ذكر است 

كنند، درحيايي تلقي ميادبي و بيي بي ارتباط با جنس مخالف را نوعةيناطالعات در زم
بنابراين در پي يافتن . حالي كه نوجوانان نسبت به اين مسائل حساس و كنجكاو هستند

دوستان ناباب يا نوارها و (ن راههاي دسترسييترآسانآيند و ياطالعاتي در اين زمينه بر م
موقع در اختيار  بي و حصر وحد كه گاه اطالعات غلط و بيدننيگزرا برمي)فيلمهاي مبتذل

شود هاي جنسي و مشكالتي براي او و جامعه مي باعث انحراف و آسيبوگذارند او مي
مات يمنظور تصمبهآموزش ارتباطات به جوانان و نوجوانان،ن يبنابرا).1383فرمهيني، (

ز ري ايجلوگمطمئن وسالم ووالنه از جانب فرد براي زندگي مستقل،ؤآگاهانه و مس
ي با يآشناممكن استن آموزشها يا. ضروري استاجتماعيبهاي مختلف فردي ويآس

−1 Rice −2 Howard & Wang −3 Etaugh & Bridgs
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شناسي دانش و پژوهش در روان�20

ارتباطات تولد كودك وروابط سالم، ضرورت ازدواج وامدهاي آن،يپزا وبيروابط آس
 موجب ممكن استآموزشها . ردي در ساخت جامعه را در برگاصليعنوان واحد ثابت به

ن يهمچن.باشدبهاي ذكر شدهيگر آسيدبهاي رواني ويآسق افتادن ارتباطات جنسي و يتعوبه
).1،1999هرن(شودگران مييدل شدن براي خود ويگران و احترام قايدباعث فهم خود،
در پژوهشي نتيجه گرفت، نگرش والدين نسبت به نياز فرزندانشان 2هابرمن

ا اين آگاهيها  زيراست، مسائل جنسي مثبت ةر آگاهي از اطالعات صحيح دربارمبني ب
ز ين)2001(3گنبرياست).1383،هويدافر(اندازد شروع فعاليتهاي جنسي را به تأخير مي

عشق ون رفتن ياز برفتارهاي پرخطر جنسي باعث جه گرفت كه داشتن ارتباط وينت
 در همين .شودن آمدن عزت نفس ميييپاجاني ويجاد مشكالت هيان ويوالددوري از
شان داد كه پسران براي كسب اطالعات جنسي به دليل ضرورت اين  ن4يكنسوندزمينه 
ن اطالعات يبنابرا،كنندبه دوستان خود مراجعه مي) اطالع و آگاهي داشتن(له أمس
، 5آدامز( رابطه با جنس مخالف و اطالعات جنسي ضروري استةينح در زميصح

).1994گاالتو، مارك استرم، 
مخالف  رابطه با جنس ان دبيرستاني را نسبت بهآموزنگرش دانش) 2003(6يرزبي

1663كنندگان  شركت.خانه بررسي كرد آموزش جنسي ايمن در مدارس و درو
بيشتر .  نگرش مثبت داشتندهانسبت به آموزش% 92 كه نتايج نشان داد. نوجوان بودند

نين همچ. بايد از سنين راهنمايي آغاز شودهاكردند كه آموزشدانش آموزان فكر مي
را در آموزش جنسي و» ول باشؤمغرور باش و مس «ةم برنا7حموت و حموت و فانك

. انجام گرفتساله 19 تا 12اين تحقيق در بين پسران .  سالم به كار بردندةطجاد رابيا
متوجه  وآموزان گروه مداخله را بررسي كردند ماه بعد از اجراي طرح دانش3آنها 

).1383دافر،يهو(هنددطر جنسي كمتري را گزارش ميشدند كه اين افراد رفتار پرخ
وي نوجوانان چند مدرسه را . ادانجام ددر مدارس كنيا پژوهشي نيز ) 2006(6داپس

2005 سال به طور تصادفي انتخاب كرد و با توجه به اطالعات تحقيق قبلي خود كه در
 و پسر در مورد جنس متوجه شد كه اگر اطالعاتي به نوجوانان دختر،،،،انجام داده بود

−1 Horan −2 Haberman −3 Steinberg
−4 Dickinson −5 Adams & Gullotta & Markstorm-
−6 Beyers                −7 Hemoot & Fanyca    −8 Dupas٧
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���21...   زا بر نگرشاثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب

آميز كه توسط دوستي با جنس مخالف مخالف و انواع رفتارهاي پرخطر و مخاطره
.شودآميز مي جنسي و رفتارهاي مخاطرهخطرات باعث كاهش ،آيد داده شودوجود ميبه

5 الي 4 پسران خياباني كه مورددر تحقيقي را )2006(و همكاران 1راماكريشنا
و سال داشتند 23 تا 9ن افراد يا.  در خيابانها گذرانده بودند، انجام دادندسال زندگي خود را

اجتماعي، عدم هاينتيجه گرفتند كه شرايط و موقعيتآنها.  ساله بود14ـ17 درصدشان 45
ةط رفتارهاي پرخطر جنسي، تصوري از رابرهمجنس وي رابطه با غآموزش در مورد آسيب

.آوردوجود ميه در بين پسران خياباني بجنسي را) اضطرار(جنسي و اجبار 
رئيسي دهكردي و همكارانتوان به پژوهش هاي داخلي نيز مياز جمله پژوهش

 بر آگاهي و نگرش بهورزان در رابطه با آموزشلهييد مداخأدر مورد ت)1383(
.  اشاره نمودمشاركت داشتنددر آن  نفر از بهورزان 67كه  جنسي ةد شعفونتهاي منتقل

هاي قبل يج مقايسهنتا. طالعات آموزشي به صورت كارگاهي به مدت سه روز ارائه شدا
 نگرش بهورزان افزايش  و آموزشي نشان داد كه نمرات آگاهيةو بعد از مداخل

در تحقيقي تأثير آموزشهاي ) 1383(در همين رابطه رهنما .توجهي يافته استقابل
 در رضايتمندي از زندگي با همسر آينده پيشگيري از روابط جنسي قبل از ازدواج را

اثربخشي « در پژوهشي تحت عنوان )1383(هويدافربا اين وجود .مؤثر دانسته است
ن يا، به »زاآموزان نسبت به روابط آسيبآموزش روابط سالم بر افزايش آگاهي دانش

آموزان زا در بين دانشنتيجه رسيد كه آموزش در افزايش آگاهي نسبت به روابط آسيب
.داري بر افزايش آگاهي آنان نداشته استاپسر تأثير معن

اي لهأل به جنس مخالف مسيكه تماي مذكور گوياي اين امر است هاپژوهش
به هر حال.اندپرداخته آموزشهاةينها در زميكمتر به نگرش آزمودنولي ،عي استيطب
 نوجوانان خصوصافراد بهزا ضروري است كه بيجاد روابط آسيري از ايشگيمنظور پبه

نكه پژوهشهاي يبا توجه به ا. نديافت نماي سالم درةط برقراري راببرايآموزشهاي الزم را 
نشان انجام شد كه ن منظور يبه اپژوهش حاضر نه انجام شده،ين زميداخلي محدودي در ا

 نسبت  را پسرآموزان نگرش دانش،زابيري از روابط آسيشگي پةينآموزش در زمايآ،دهد
ر؟يا خيدهد ر مييي تغهاي مختلف آنطهيح وگونه روابطنيبهاي ناشي از ايبه آس

−1 Ramakrishna et al

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


شناسي دانش و پژوهش در روان�22

پژوهشروش 
آزمون پسآزمون،شيگروهي همراه با پدونوعازمه تجربي يپژوهش مورد استفاده، نطرح 
.)1جدول (كماهه بوديريِ يگيپو

طرح تحقيق به كار برده شده در پژوهشـ 1جدول

پيگيريپس آزمونمداخلهپيش آزموننمونه گيرييعضويت گروه

ERO١XO٢O٣

CRO٤-O٥O٦

ةط متوسةر نظري دوةخآموزان پسر شا دانشةين پژوهش كلي ا آماريةعامج
براساسآموزان ن دانشيتعداد كل ا. بود1385ـ86لييحصسال ت درشهرني شاهةمنطق

.استفر ن3052شهرني شاهةقمنطپرورشو آمار ارائه شده از مركز آمار آموزش 
واحد،بوداي خوشه تصادفي كهرييگ نمونهةيواست كه با توجه به شقابل ذكر

 اول يهك كالس پايك مدرسه،ين اساس دريابر.گرفته شدري كالس در نظريگنمونه
ه اول يگر دو كالس پاي دسهش و در مدري گروه آزمابراي،  دوميهگر، پاي دسهدر مدرو
.نظر گرفته شددر،گواهمنظور گروه بهدوم،و

 با نظر  پژوهشگرنه،ين زميدر ا ابزار ننبودون پژوهش يبا توجه به اهداف ا
ساخته  محققةمپرسشنانيآموزان اقدام به تدوابي نگرش دانشيمنظور ارزبهانمتخصص

مخالفم /وافقم پاسخدهي به صورت مةيو ش.كرد» نگرش نسبت به روابط دختر و پسر«
ي آن بريرواِ.سؤال بود41پرسشنامه داراي . ك بوديگذاري بر مبناي صفر و نمرهو

دست هب)92/0(نباخوب آلفاي كريضراز با استفاده  آن كلييايپاول عاملي ياساس تحل
ت حجم نمونه در حد خوب يانگر كفايدست آمد كه به ب82/0 برابر با KMOب يضر.آمد

ن يانگر آن است كه همبستگي بيز بيت بارتلت نيج آزمون كروين نتايالوه بر اع. مي باشد
در ) عوامل(رها ين متغين معني مي باشد كه فرض همبستگي بيبه ا) عوامل(رها يمتغ

ن يدار وجود دارد و بر اان عوامل در جامعه همبستگي معنيعني بيجامعه رد مي شود؛ 
ل عاملي، پنج عامل يج تحلينتا). 1386مولوي، (ل عوامل انجام داد ياساس مي توان تحل

ب به زندگي ي عاطفي، آسـبهاي روانييهاي اجتماعي، آسبيآس: ند ازارا كه عبارت
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���23...   زا بر نگرشاثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب

در جدول . لي مشخص كرديب به روابط خانوادگي و مشكالت تحصينده، آسيمشترك آ
ن يي اين روايعالوه بر ا. هاي هر عامل مشخص شده استهيي و تعداد گويايب پاي ضر2

نظرات .  دانشگاه اصفهان داده شدانادت نفر از اس5ي صوري به يق روايپرسشنامه از طر
پس از . ن شده، بوديين پرسشنامه، با توجه به اهداف تعيي ايز حاكي از رواي نانادتن اسيا
ةسپس برنام. ري انجام شديگن جامعه آماري و ساخت ابزار، نمونهيين اهداف و تعييتع

.ديم گرديم ساعته در هفته تنظيك و نيشش جلسه آموزشي در 

 روابط دختر و پسرة ضرايب پايايي پرسشنامـ2جدول 

ها و كل پرسشنامهمقياسبر حسب خرده

ضريب آلفاتعداد گويهنام عاملرديف

1284/0هاي اجتماعيآسيب1

879/0 عاطفيـهاي روانيآسيب2

870/0آسيب به زندگي مشترك آينده3

673/0آسيب به روابط خانوادگي4

769/0مشكالت تحصيلي5

4192/0كل پرسشنامه6

. ل قرار گرفتيمورد تحل13SPSSيافزار آمارِ حاصل از اجرا با استفاده از نرميهاِداده
انس نمرات، براي آزمون ي و واراريمعن، انحراف يانگي مِةبن راستا، ضمن محاسي اِدر
.ره استفاده شديانس چند متغيل وارياز تحلها هيفرض

ج پژوهشينتا
 براساس يرِگييآزمون و پآزمون، پسشيپهاي حاصل از مراحلده داةددهننشانج ينتا

ها را در يار نمرات آزمودنِين و انحراف معيانگي م1 جدول .است پژوهش يهاِهيفرضِ
يت گروهي برحسب عضو»سرآموزان نسبت به روابط دختر و پنگرش دانش«ةمناشپرس

.دهديري نشان ميگيپآزمون وآزمون، پسشية پلدر مرح
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3جاي جدول 
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شناسي دانش و پژوهش در روان�26

پژوهشهاي نمرات بر حسب مراحل انسيفرض تساوي وارشي بررسي پبراين يآزمون لو

هاي فرضاز پيشها تساوي واريانسشود،  مشاهده مي3طور كه در جدول همان
فرض با استفاده از آزمون  اين پيش. استهاي پارامتريكجام آزمونضروري براي ان
برحسب 3در جدول هاي اين پژوهش، نتايج شود كه براي دادهلوين بررسي مي

.كل در مراحل پس آزمون و پيگيري، ارائه شده استو نمره هاي پنجگانه مقياسخرده
هاي  لوين، واريانسدهد كه با توجه به نتايج آزمون نشان مي3نتايج جدول

 روابط دختر و پسر در تمامي موارد بجز نامهش كل پرسةرها و نممقياسنمرات خرده
در اين مورد هم، با . استمساوي »  عاطفيـهاي روانيآسيب«مقياس نمرات خرده

 پژوهش، محدوديتي رازها و هنجاريابي اب نفر نمونه40توجه به حجم مساوي و بيش از 
.كند ايجاد نمي2 آزمون پارامتريكدر استفاده از

ابييهاي نمرات برحسب مراحل ارزانسي بررسي تساوي واربراين يآزمون لوـ 4جدول 

درجه فراوانيخرده مقياسمرحله

1آزادي 

درجه 

2آزادي 

معناداري

056/31121083/0هاي اجتماعيآسيب

914/31125052/0 عاطفيـهاي روانيآسيب

646/01127423/0آسيب به زندگي مشترك 

455/01128501/0مشكالت خانوادگي

173/01130678/0مشكالت تحصيلي

آزمونپس

059/01108809/0نمره كل

128/01113721/0هاي اجتماعيآسيب

687/41122032/0 عاطفيـهاي روانيآسيب

378/01121540/0شترك آسيب به زندگي م

050/11121307/0مشكالت خانوادگي

012/01120914/0مشكالت تحصيلي

پيگيري

380/01100539 كلةنمر
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هااسيمق خردهكيهاي فرعي به تفكهي اصلي پژوهش و فرضةي فرضةئدر ادامه به ارا
كوواريانس و پس از آن براي هر فرضيه تحليل به ذكر است كه مالز. پرداخته مي شود

.شده است ارائه ـآزمون  با كسر ميانگين نمرات پيشـميانگين تعديل شده
آمـوزان پسـر   زا باعث تغيير نگرش دانـش  آموزش پيشگيري از روابط آسيب    :  اصلي ةيفرض

.شودشهر نسبت به روابط بين دختر و پسر مي شاهينةطمدارس متوس

كه در نشان داد) 5جدول (،آزمونشي كل پةرنمبررسيبا ،انسيل كواري تحلجينتا
ري،يگيآزمون و پآزمون با نمرات پسشي معنادار نمرات پةط رابةيسمقامجموع با
شهر نيآموزان پسر شاهر نگرش دانشييزا باعث تغبي آسري از روابطيشگيآموزش پ
زش پيشگيري كه آموميريگجه ميينتريزان تأثي با توجه به مو)>0001/0P(شده است

ر ييتغ وآزمون پسةل درصدي در مرح2/13زا باعث تغيير نگرش روابط آسيباز
شهر  شاهينةط متوسةرآموزان پسر دو پيگيري در دانشةل درصدي در مرح2/6نگرش

حاكي از درصدي نيز 5/71 و 98توان آماري . نسبت به روابط دختر و پسر شده است
به اين كه  با توجه .استآزمون و پيگيري ر مراحل پسها ددقت آماري باالي اين آزمون

، توان آماري به دست آمده ضمن )1386مولوي،( يا بيشتر باشد 7/0توان آماري بايد 
دهد كه اين باشد، نشان مي پيگيري نيز ميةگر كفايت حجم نمونه در مرحلنآن كه بيا

. آزمون، از دقت آماري مطلوبي نيز برخوردار است

ن اثربخشي آموزشيي تعمنظوربهانس يل كوواريج تحلي نتاة خالصـ5جدول 

 كلةرآموزان پسر برحسب نمزا در دانشبيروابط آسازرييشگيپ

منبع 

تغييرات

مجموعمرحله

مجذورات

ميانگين

مجذورات

Fميزان معناداري
تأثير 

)درصد(

توان 
آماري 

)درصد(

68/587368/587343/67000/07/38100آزمونپس
آزمونپيش

48/511948/511998/56000/05/36100پيگيري

91/141691/141626/16000/02/1398آزمونپس عضويت 

90/58490/58451/6012/02/65/71پيگيريگروهي

 ����� ��	� =�
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شناسي دانش و پژوهش در روان�28

دستبتعديل شده كه از حذف يا كنترل اثر نمرات پيش آزمون هاي ميانگين
ن مي دهد كه ميانگين تعديل شده نمرات آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به امي آيد، نش

. هاي گروه گواه كاهش يافته استنمرات آزمودني

آزمون نمرات آزمون روابط، در مراحل پسدهمانن باقييانگي مـ6جدول

 پسرآموزان دانش كلرهبرحسب نمرييگيو پ

رييگيپپس آزمون ت يعضو

خطاي استانداردنيانگيمخطاي استانداردنيانگيمگروهي

15/263/161/244/1شيگروه آزما

94/182/176/193/1گروه گواه

هاي فرعيهيفرض
مـدارس  آمـوزان پسـر  زا باعث تغيير نگـرش دانـش  آموزش پيشگيري از روابط آسيب    ـ  1

.شودمي» عيهاي اجتماآسيب «ةطمتوسطه نسبت به روابط دختر و پسر در حي

آزمون شي نمرات پبررسيبادهد كه  نشان مي7 در جدول انس،يل كواريتحلنتايج
Fآموزان پسر، با توجه به ضرايب در دانشگانهجهاي پناسيمقها در خردهآزمودني

گواه هاي آزمايش وه گرودهمانهاي باقيداري بين ميانگينامحاسبه شده، تفاوت معن
زا  كه آموزش پيشگيري از روابط آسيبشودجه گرفته ميينت لذا ؛) >05/0P(وجود دارد 

در مراحل » هاي اجتماعيآسيب «ةطآموزان پسر در حيباعث تغيير نگرش دانش
 درصد تفاوت 1/11آزمون و پيگيري شده است؛ ميزان تأثير حاكي از آن است كه پس

يري  پيگةل در مرح درصد تفاوت نمرات9/8آزمون و  پسةل در مرح دو گروهدر نمرات
.ناشي از مداخله ارائه شده است

دارسمآموزان پسر زا باعث تغيير نگرش در دانشآموزش پيشگيري از روابط آسيبـ 2

.شودمي»  عاطفيـوانيرهاي آسيب «ةشهر نسبت به روابط دختر و پسر در حيط شاهينطهتوسم

در ت داخال مدهد كه مينشان) 7جدول (» عاطفيـ بهاي روانييآس «ةيطنتايج در ح

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir
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.شده است درصدي در پسران گروه آزمايش 5/4ر نگرش ييباعث تغآزمون، پسمرحله
ـروانيجاد مشكالت ينكه روابط منجر به اير نگرش نسبت به اييتغن آموزشها دريبنابرا

تر آموزش مذكور باعث افزايش بينش  به عبارت ساده.مؤثر بودشوند،ميعاطفي
ـ عاطفي حاصل از روابط دختر و پسر شده ـهاي روانين در مورد آسيبآموزادانش
. دار نبوداقابل ذكر است اين مداخالت در مرحله پيگيري معن. است

آموزان پسر مدارس زا باعث تغيير نگرش در دانشآموزش پيشگيري از روابط آسيبـ3

.شودمي» گي مشتركزندآسيب به «شهر نسبت به روابط دختر و پسر در  شاهينةطمتوس

ب به يآس «ةيطح مشخص شد كه در)7جدول  ( محاسبه شدهFبا توجه به ضرايب
 نمرات دو گروه در ةدمانداري بين ميانگين باقياتفاوت معن» ندهيزندگي مشترك آ

شود آموزش ؛ لذا نتيجه گرفته مي)>05/0P(ري وجود دارديگيآزمون و پمراحل پس
آموزان پسر متوسطه  نگرش دانشاصالح وا باعث تغييرزپيشگيري از روابط آسيب

 روابط دختر و پسر منجر به ايجاد آسيب در زندگي مشترك زايبيت آسي ماهنسبت به
. بود3/5رييگي پلهدر مرح و4/10آزمونر در پسين تأثيزان ايم.شودآينده مي

موزان پسر مدارس آزا باعث تغيير نگرش در دانشموزش پيشگيري از روابط آسيبآـ 4

.شودمي» آسيب به روابط خانوادگي«شهر نسبت به روابط دختر و پسر در  شاهينةطمتوس

ب يآس«اس يمقدر خرده) 7جدول (محاسبه شدهFن با توجه به ضرايبيهمچن
آزمون  پسله نمرات در مرحدهمانداري بين ميانگين باقيا تفاوت معن»به روابط خانوادگي

دار نيست؛ لذا اثربخشي ا پيگيري معنله؛ اين تفاوت در مرح)>05/0P(وجود دارد 
شود و به تبع آن و با توجه به ميزان تأثير، نتيجه يد ميأيآزمون ت پسةلمداخله در مرح

 درصدي نگرش 1/5زا باعث تغيير شود كه آموزش پيشگيري از روابط آسيبگرفته مي
به عبارتي .شودآزمون مي پسلةحدر مر»آسيب به روابط خانوادگي«ةطپسران در حي

آموزان در مورد آسيب به روابط خانوادگي آموزش مذكور باعث افزايش بينش دانش
. حاصل از روابط دختر و پسر شده است

زا، باعث تغيير نگرش در دانش آموزان پسر مدارس آموزش پيشگيري از روابط آسيبـ5

.شودمي» مشكالت تحصيلي «ةدر حيط شاهين شهر نسبت به روابط دختر و پسر ةطمتوس

دهد كه با توجه نشان مي»لييمشكالت تحص«اسيمق در خردهبررسي اثربخشي مداخالت
 درصدي در 9/9زا، باعث تغيير نگرش به ميزان تأثير، آموزش پيشگيري از روابط آسيب
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شناسي دانش و پژوهش در روان�30

توانهاي آماري . ري شده استيگي پةل درصدي در مرح8/7آزمون و تغيير  پسةلمرح
آماري مطلوب اين آزمون است دقت ةددهننشانها اسيمقذكر شده براي تمامي خرده

.)7جدول (

آموزشن اثربخشيييع تبرايانس يل كوواريج تحلي نتاةص خالـ7دولج

هاي پنجگانهاسيمقخردهزابيري از روابط آسيشگيپ

مجموع مرحلههامقياسخرده

مجذورات 

ميانگين 

مجذورات 

ميزان عناداريمفراواني

تأثير

توان 

آماري

01/14401/14402/15000/01/1197آزمونپس آسيبهاي 

اجتماعي
04/9404/9489/10001/09/85/90پيگيري

51/7251/7256/14000/4/106/96آزمونپس آسيب به 

25/3525/3565/6011/03/55/72پيگيريزندگي 

05/2005/2082/6010/01/56/73آزمونپس آسيب به 

42/1042/1089/3051/01/39/49پيگيريروابط 

95/6495/6423/14000/09/93/96آزمونپس مشكالت 

66/4066/4003/10002/08/71/88پيگيريتحصيلي

1= درجة آزادي 

آزمون، شير نمرات پل شده را پس از كنترل اثيهاي نمرات تعدنيانگي م8جدول 
طور همان. دهد نگرش نسبت به روابط نشان ميةسشنامهاي پرياسمقدر تمامي خرده
ةش هم در مرحليهاي گروه آزمال شده آزمودنيين تعديانگيشود، مكه مالحظه مي

.باشدشتر از گروه گواه مييري بيگي پةآزمون و هم در مرحلپس
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 آزمون روابط درل شده نمراتين تعديانگي م ـ8جدول

آموزان پسرگانه دانشجاسهاي پنيمقخرده

رييگيپپس آزمون ت يعضواسيخرده مق

انحراف نيانگيماريانحراف معنيانگيمگروهي

اريمع

25/741/086/640/0شيگروه آزما هاي اجتماعيبيآس

05/539/002/538/0گروه گواه

09/432/079/333/0شيگروه آزما ـهاي عاطفيبيآس

رواني
01/331/019/331/0گروه گواه

28/528/010/530/0شيگروه آزما ب به زندگي يآس

ندهيمشترك آ

77/328/002/429/0گروه گواه

25/421/006/421/0شيگروه آزما ب به روابطيآس

خانوادگي

46/321/048/321/0گروه گواه

99/427/062/426/0شيماگروه آز لييمشكالت تحص

58/326/047/325/0گروه گواه
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رييگجهيبحث و نت

ل سعي شد ين دليبه همافت نشد،يخارجي مشابه نكه مطالعات داخلي ويبا توجه به ا

هاي ج پژوهش حاضر بر مبناي مقولهيبا نتاك به موضوع اشاره شود ويبه مطالعات نزد

 آن بود كه آموزش ةددهننشاننتايج نهايي اين پژوهش .رديسه انجام گيپنجگانه مقا

آزمون و پسةتر و پسر باعث تغيير نگرش در مرحلزاي دخپيشگيري از روابط آسيب

.پيگيري نسبت به رابطه با جنس مخالف شده است

آموزان نسبت به ر نگرش دانشييج نشان داد كه مداخالت بر تغين نتايهمچن

ب به زندگي يآسجاد مشكل در روابط اجتماعي،يلف باعث اجنس مخانكه روابط بايا

.شود، مؤثر بوده استمشكالت تحصيلي مينده ويمشترك آ

ري از يشگيد آموزش پيجه رسي، كه به نت)1383( رهنمااين نتايج با مطالعات

شود و نده مييتمندي روابط با همسر آيباعث رضاروابط جنسي قبل از ازدواج،

پسر منجر به كه مطرح كرد آموزش روابط سالم دختر و)1381(وانييپژوهش د

ج هازنيبا نتاوشود، ح در روابط اجتماعي مييعملكرد صحآگاهي وح نگرش ويتصح

از ازدواج عشقشان بعدشوند،كه كه قبل از ازدواج عاشق ميكسانيكه مطرح كرد،

.)1384دافر،يهو(ي داردشود، همخوانشان مشكل ميي زندگي براةادامابد ويكاهش مي

آزمون، مداخالت بر  پسةلن بود كه در مرحيگر پژوهش ايدج ياز جمله نتا

جاد مشكل در روابط خانوادگي و ينكه روابط باعث ايآموزان مبني بر انگرش دانش

لهنگرش در مرحريين تغياما ا. مؤثر واقع شده بودشود،رواني ميـ مسائل عاطفي

ن بود ين نگرش آنها در دو مرحله ناشي از ايهماهنگي بنان يد ايشا. ددار نبويري پايگيپ

ثير مطالب مربوط قرار گرفته و پس أآموزان در حين جلسات آموزشي تحت تكه دانش

از اتمام جلسات آموزشي، مسائل محيطي و خانوادگي و افراد اطراف آنها بر روي 

ري يگيماه پكيمدت رسد ظر ميبه نوثير متضادي گذاشته باشدأعقيده و نگرششان ت

ايجلسهك بار،يهفته دو هر،رييگي پةلطي مرح كه ح آن بوديصحطوالني است و

ةترجم،سيسالكو وس كهاوتون و(شدگرفته مينظردر با آنهاادآوري جلساتيبراي

).1383زاده، قاسم
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ج ي با نتاآزمون، پسةحلر شده در مگفتهةل پژوهش در دو مقوةيجبه هر حال نت

 داشتن روابط با جنس ،ديجه رسيكه به نت) 2006(همكارانشونايمطالعات راماناكرش

جاني يمشكالت هجاديرفتارهاي پر خطر جنسي باعث دوري از خانواده و امخالف و

)2001(رگنبيج استينتابا ن يهمچنشود،ن آمدن عزت نفس مييياز جمله پاو رواني،

جاد مشكالت عاطفي ويو روابط جنسي را عاملي براي اكه روابط با جنس مخالف 

.داند، همخواني داردن بردن عشق مييبازخانوادگي و

ري از روابط يشگيد كه آموزش پيجه رسيپژوهش خود به نتدر) 1383(دافريهو

ج پژوهش يجه با نتاين نتيط نداشته، اري بر آگاهي پسران نسبت به آن روابيزا تأثبيآس

اجتماعي ـبافت فرهنگيهمخواني،نال يد از جمله داليشا. اني نداردحاضر همخو

از جمله ر وياي است مهاجرپذرا منطقهي، ز مورد پژوهش باشدةقآموزان منطدانش

هاي مختلف در آن است و از نظر ر، تعدد فرهنگيمشخصات شهرهاي مهاجرپذ

ن ي در ب، مخصوصاًاتيتجربلذا تبادل اطالعات و. ستنديكپارچه و همگن نياجتماعي 

تواند ميرد ويگشتر صورت مييب مسائل روابط با جنس مخالف،ةيندر زمنوجوانان و

ةيود متفاوت بودن شين شايهمچن.ر قرار دهديرا تحت تأثان جلسات آموزشي يجر

.ل باشديج دخين نتايدر اساختار جلسات آموزشي،آموزش و

بهاي اجتماعي يموزان را نسبت به آسآن مداخالت، دانشيات يبه هر حال ماه

ي كه بر زندگي مشترك پس از ازدواج به يسورات يتأثناشي از روابط با جنس مخالف،

آموزان رقم لي كه براي دانشيتحصافت عملكردلي ويگذارد، مشكالت تحصجا مي

هاي يناسازگارآشوبها وجاني كه به همراه دارد ويهرواني وـ بهاي عاطفييآسزند،مي

گونه روابط نيامدهاي ايآگاه ساخته و پشود،جاد ميين روابط ايخانوادگي كه ناشي از ا

.خاطر نشان ساختهاي مختلف دانش، نگرش و مهارت،طهيحرا در

 مسائل ةينج پژوهشهاي مختلف حاكي از آن هستند كه آموزشها در زمينتا

ار سالم با توجه به فرهنگ ش رفتيتوانند در افزامختلف رابطه با جنس مخالف، مي

 و ذاتاً اجتماعي استانسان موجودي نكه يبا توجه به اخاص آن جامعه مؤثر باشد و

م حدود روابط به يتنظگران است، لذا چگونگي ويدر از برقراري ارتباط متقابل بايناگز
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جامعه به دنبال داشته باشد،ازهاي فرد وين نين بازدهي را براي تأمينحوي كه بهتر

.ضروري است
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