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 چکيده 

الگوهای ارتباطی به مدد تحوالت ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات   با تغیرات شدید که در 

های اخیر به وقوع پیوسته، مشکالت بسیاری را همچون شیوع روابط  ارزشی ناشی از آن، در سال 

جنسی پیش از ازدواج در این جوامع به وجود آورده است. از میان عوامل مختلف، در این تحقیق، 

های اجتماعی اینترنتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق انتخاب و همبستگی آن با استفاده از شبکه

های یاسوج به  آموزان دبیرستان گرایش به رابطه با جنس مخالف بررسی شد. در این پژوهش، دانش 

اساس نتایج  اند. بر  عنوان جامعه آماری و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه به عنوان نمونه انتخاب شده

های موبایل پیشرفته بودند که به وسیلۀ آن، درصد از جمعیت نمونه، برخوردار از گوشی  87تحقیق،  

در رابطه با گرایش به ارتباط با  های اجتماعی و عضویت در آنها پرداخت.  توان به استفاده از شبکهمی

نتایج  با جنس مخالف بودند.  جنس مخالف، تقریباً بیش از یک سوم جمعیت، طالب برقراری به رابطه  

های اجتماعی اینترنتی و گرایش به  عضویت در شبکهآزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که  

های  رابطه با جنس مخالف، ارتباط مثبت و نسبتاً شدیدی وجود داشت. بنابراین عضویت در شبکه

اینترنتی می باعث گرایش دان اجتماعی  باشد که  از عواملی  با جنس  ش تواند یکی  آموزان به رابطه 

 شود. مخالف می 

 . آموزان، دبیرستان، یاسوجهای اجتماعی، دانش گرایش، رابطه با جنس مخالف، شبکه   :واژگان کليدي
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 مقدمه 
های  ها به نسلهای مشخص فرهنگی و وسیله و انتقال این ویژگیخانواده همواره پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی

ای در این حوزه در طی نیم  شناسی خانواده از تغییرات گستردهدو سدۀ اخیر، مطالعات در زمینۀ جامعهبعد بوده است. در طول  

ها شده و در عین حال پیامدهای گوناگونی  قرن اخیر در سراسر جهان حکایت دارد، تغییراتی که عوامل متعددی منجر به بروز آن

در جریان نوسازی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، تحوالتی اساسی یافته  برای جوامع متعدد در پی داشته است. خانواده ایرانی  

گیری آن معطوف به خانواده شود و یا جهتاست. هر نوع تغییری در جامعه و نظام اجتماعی ایران، یا به واسطۀ خانواده محقق می

دید که در الگوهای ارتباطی به مدد تحوالت  ( با تغیرات ش1393(. بعالوه با توجه عقیدۀ دانشی )1386بوده است )آزاد ارمکی،  

های اخیر به وقوع پیوسته، مشکالت بسیاری را به وجود آورده ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات ارزشی ناشی از آن، در سال 

پیش از ازدواج،  است. یکی از تغییرات و مشکالت مذبور، شیوع روابط جنسی پیش از ازدواج در این جوامع بوده است. روابط جنسی  

ای است که بیشتر با فرهنگ و حوزه زندگی خصوصی افراد آمیخته است تا حوزه عمومی و همگانی، ولی نمود آن در حوزه پدیده

)مانند ماهواره، اینترنت و ...( به تدریج، جامعه ایران با امواج گستردۀ  عمومی غیرقابل انکار است. با گسترش امکانات جدید ارتباطی  

ات ارزشی و هنجاری مواجه گردیده است که این تغییرات، به شدت در حال رسوخ به درون خانواده ایرانی است )ارمکی و  تغییر

 (. 1390ساعی، شریفی

های  ها و مقاومتهای مربوط به خانواده حتی در مواجهه با تغییرات پرشتاب اجتماعی و فرهنگی و تضاد ارزشی بین نسلارزش

کند. اما در این بین، مشکالت اقتصادی، گسترش ارتباطات گرایش به تغییرات تدریجی را در خود مشاهده میچنان  پیش رو نیز هم

اند که روابط جنسی پیش از ازدواج با جنس مخالف به تدریج در میان  و برخوردهای فرهنگی ناشی از این گسترش، سبب گشته

پیدا کنند  های جواننسل برای خود  پایی  این حیطه  1388رودی،  )گرماتر، جای  در  از مشکالت ساختاری  ناشی  امر  این  ( که 

اجتماعی جدید فراهم کرده است. تغییرات نظام ارزشی و تغییر ساختار    - باشد که زمینه را برای ظهور این پدیدۀ فرهنگی می

از جوانان ایرانی فراهم کرده است؛    اقتصادی ایران، به تدریج، زمینه را برای بروز الگوهای نوینی از رفتارهای جنسی در میان بخشی

هایی به نیازهای درونی ارضانشدۀ آنان عمل  ی پاسخهایی نوین و پیدایش الگوهای جدیدی از رفتار که به مثابهگیری ارزش شکل

 روابط  خیرا دهۀ (. در1393ساز بسیاری از مشکالت اجتماعی دیگر در جامعه باشد )دانشی،  تواند زمینهای که می کنند. پدیدهمی

روابط   این. است بوده مطرح اجتماعی معضل و مسئله یک صورت به همواره ما کشور در نوجوانان، و پسران جوان و دختران  میان

توان به روشنی  های اجتماعی است که نمود آن را میشدیدتری نسبت به سایر گروه  رفتاری سوء اثرات دارای آموزان،در بین دانش

 قرار  جنسی استفاده سوء مورد همچنین و منزل مدرسه، از فرار شکست، احساس افسردگی، تحصیلی، افت همچوندر مسائلی  

ز موضوعات فرهنگی و اجتماعی در جامعۀ ما  های قبل از ازدواج دختر و پسر، یکی امشاهده کرد. بنابراین ارتباط و دوستی گرفتن

آموزان در تواند سالمت جوانان را متأثر سازد. امروزه این مسئله در مدارس و در بین دانششود که تا حد زیادی میمحسوب می

ل جوانان  و سالمت  ریزی برای مسائهای اول در امر برنامهحال رشد بوده، و به دلیل عواقب نامطلوب آن، تبیین علل آن یکی از قدم

 آنان است.

شود که بدانیم که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، بیش از  اهمیت و ضرورت مسئلۀ مذکور، آن هنگام بیشتر درک می

برند. غفلت از این جمعیت  دهد که خیل عظیمی از آنها در دوران مدرسه به سر مینیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می

ناپذیری را در بزرگسالی برای آنان به همراه خواهد داشت. چرا که الگوهای رفتاری  و بهداشت باروری آنها، عواقب جبران   ساز،آینده

های انجام شده در  دهد. بر اساس پژوهشتوانند بر سراسر بزرگسالی آنها تأثیر بگذارد، در همین دورۀ سنی، روی میمهمی که می

(. در 1384؛ گلزاری،  1391آبادی و سعادت، )حسینی دولتانان به نوعی با این مسئله در گیرند  درصد نوجو  70تا    30ایران حدود  

ها عنوان درصد از نمونه  45ساله در سراسر کشور انجام شده است،    19تا    14هزار نفر از نوجوانان    75یک تحقیق گسترده که روی  

  اند اند که بخاطر مسائل جنسی گاهی به دردسر افتادهدرصد مطرح نموده 35دهد و اند که مسائل جنسی فکرشان را آزار میکرده

آموز دختر و پسر دوره  دانشنفر    141555  بر روی  که(. بر اساس پژوهشی1381، میرباقری،  1391آبادی و سعادت،  )حسینی دولت 

درصد دارای رابطه غیر   3/74  عنیآموز یدانش  105046صورت گرفت نتایج نشان داد که    1386-1387متوسطه در سال تحصیلی  

   . (1393)سایت تابناک،  اندمجاز با جنس مخالف بوده
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بر اساس تحقیقات مرتبط، فاکتورهای متعددی در سطوح مختلف فردی و اجتماعی در روابط با جنس مخالف دخیل هستند.  

؛ جوکار،  1379؛ آزاد ارمکی و همکاران،    1391آبادی و سعادت،  های اخیر )حسینی دولتمطالعات انجام شده در این زمینه در سال

های ساختی و اجتماعی چون (، مبین آن هستند که متأثر از دگرگونی1385؛ موحد و همکاران، 1383؛ احمدنیا و مهریار، 1383

ش های مشترک، گسترهای اجتماعی، گسترش مکانگسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، افزایش میزان سواد، حضور زنان در عرصه

کمی و کیفی وسایل ارتباط جمعی نیز به پیدایش و افزایش شکل جدیدی از روابط بین شخصی جوانان جامعه کمک کرده است  

(.  1393هایی قبل از ازدواج شده است )به نقل از دانشی،  که موجب تقویت گرایش و میل جوانان جامعه به داشتن روابط و معاشرت

آموزان به رابطه با جنس مخالف  د که وسایل ارتباط جمعی، همبستگی شدیدی با گرایش دانشرساز میان عوامل مذکور، به نظر می

دلیل داشتن  های سنی، بهترین ردهآموزان به صورت خاص، به عنوان یکی از مهمچرا که جوانان به صورت عام و دانشداشته باشد.  

ها  رغم پیامدهای مثبتی که این شبکهاند و علیارتباط جمعی های ی جوانی، حائز بیشترین ارتباط با رسانهخصوصیات خاص دوره

شوند و هرگونه خبر، مطلب،  های فراملی که مطابق با عرف غربی اداره میرسد تقابل این شبکهتوانند داشته باشند، به نظر می می

... در آن و  با جامعهها بدون هیچ محدودیتی منتشر میتحلیل، عکس، ویدئو  ایرانشود،  ی اسالمی و دارای ی که یک جامعهی 

در زمینۀ استفادۀ کاربران ایرانی از اینترنت و   هایی را در پی داشته باشد. های دینی و خاص خود است مشکالت و تناقضآرمان

نفر   706,14کاربر اینترنت،   856,57، از مجموع 1389های اجتماعی اینترنتی، بنا به آمار پیمایش مرکز آمار ایران در سال شبکه

اند حداقل  نفر اظهار داشته  112,27بار؛  ای یکاند حداقل هفتهنفر اظهار داشته  295,12بار؛  اند که حداقل روزی یکاظهار داشته

نفر نیز چیزی اظهار نکردند.    12کنند؛ و  بار در ماه از اینترنت استفاده می تر از یکاند کمنفر اظهار داشته  732,3بار؛  ماهی یک

های اجتماعی به گونۀ خاص در بین جوانان های ارتباط جمعی به گونۀ عام و اینترنت و شبکه ذکور حاکی از اهمیت رسانهنتایج م

الگوی رفتاری در بین   است. در راستای انجام این پژوهش، به دلیل دغدغۀ محقق و تغییرات ارزشی و به تبع آن، تغییرات در 

آموزان  آموزان دختر و پسر مشاهده کرد، جامعۀ آماری این پژوهش، دانشن در میان دانشتواجوانان شهر یاسوج که نمود آن را می

دو دبیرستان دخترانه و پسرانه واقع در شهر یاسوج انتخاب شدند. با توجه به مطالب گفته شده، پژوهش مذکور در پی آن است 

آموزان  های اجتماعی اینترنتی در بین دانشه از شبکه که ابتدا بررسی کند که وضعیت گرایش به رابطه با جنس مخالف و استفاد

اینکه بین میزان استفاده از شبکه  اینترنتی و گرایش به رابطه با جنس  دختر و پسر دبیرستانی، چگونه است؟ و  های اجتماعی 

 ای وجود دارد؟مختلف در بین جامعۀ آماری مذکور چه رابطه 

 

 پيشينۀ پژوهش 

ای مورد بحث و بررسی قرار رفته است. که در ادامه به تعدادی  های گستردهؤثر بر آن در پژوهشروابط پسر و دختر و عوامل م

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش  بخش بر متمرکز انتخابی هایپژوهش محوریت البتهاز آنها اشاره گردیده است. 

  خواهد  مهیا  پژوهشی  یافتههای  تعمیمپذیری  قابلیت  افزایش  جهت   را  بستر  عمل،  این  و  پسر و دختر به روابط قبل از ازدواج بوده

آموزان دختری که با جنس مخالف خود رابطه دارند، از توجه و محبت  ( نشان داد که دانش1383کوثری )ساخت. نتایج پژوهش  

ها با جنس مخالف خود رابطه دارد،  آن  آموز  هایی که فرزند دانشگیری و تعصبات در خانوادهکمتری در خانواده برخوردارند. سخت 

(، نشان داد که  1385اسدی در پژوهشی با هدف بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر از دیدگاه اسالم )های  یافته  تر است.بیش

اند، درصد از دانشجویان با سنوات تحصیلی کمتر از دو سال از نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف برخوردار بوده  7/73

دار بوده است. تحقیق درصد بوده و این اختالف از لحاظ آماری معنی  9/90که این میزان برای دانشجویان مقطع دکتری  در حالی

(، نشان داد که که بیشتر دختران درگیر در این روابط )رابطۀ با جنس مخالف( از آن رضایت کامل دارند. و در  1386موسوی )

(، در پژوهشی که به بررسی رابطه 1389)  پردازند. میرزایی و برغمدیر آن در بین همساالن خود مینتیجه، به تبلیغ هرچه بیشت

ها، نحوه استفاده از  با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان پرداختند، نشان دادند که بین گرایش به رسانه

ها و گرایش به رابطه با جنس مخالف رابطه پاسخگویان و خانواده آن  اینترنت، شرایط دوستان، گرایش به نوع حجاب، مذهبی بودن

های علمی گوناگون و نیز دختران و پسران در گرایش به رابطه با جنس  داری وجود دارد. همچنین بین دانشجویان حوزهمعنی

( نشان دادند که به ترتیب  1391داری وجود داشته است. نتایج به دست آمده از پژوهش رفاهی و همکاران )مخالف تفاوت معنی
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گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج مؤثر بوده است. بعالوه رابطه معناداری بین رابطه عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی بر شکل

آبادی و سلیمانی  دوستی پیش از ازدواج با متغیرهای )جنسیت، وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل( وجود ندارد. پژوهش زارع شاه

توان آن را با درک  گردد که می(، نیز نشان داد که ارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندگی محسوب می1391)

مند تبدیل نمود و ارتباط دو جنس نه در جهت تخلیه عاطفی بلکه به منظور اهداف  نیازهای طرفین به یک رابطه قراردادی و نظام

 تباطی برقرار گردد. های ارتر همچون کسب مهارتمتعالی

پژوهشی  ،(1994)1و همکارانشسالتس   ازدواج  در  از  روابط جنسی قبل  ازدواج و  به  روابط میان نگرش  تبیین  ، به منظور 

  ۀدختران غیر باکر  در مقایسه با. همچنین دختران باکره  اندشتهتری نسبت به پسران به ازدواج داکه دختران نگرش مثبتدریافتند  

و دخترانی که تنها یک شریک جنسی داشتند میان دو گروه    اندداشته تری به ازدواج  نگرش مطلوب  ،جنسی  چند شریکدارای  

اند که ایجاد رابطه خوب بین مادر و دختر همچون سپری در مقابل ( به این نتیجه رسیده2002)  2سیلوا و راس   ند.اهقبلی قرار داشت

( نشان داد که در دوستی  2012)3کند. نتایج تحقیق دیوید لوییس و همکاراناین نوع روابط در دختران جوان عمل میآغاز زودرس  

های  کنند اما مردان عالوه بر موارد فوق به جذابیتهای فیزکی توجه میبا جنس مخالف، زنان بیشتر به عوامل اقتصادی و قابلیت

 دهند. رابطۀ جنسی نیز اهمیت می

ارتباط با جنس مخالف و سپس رابطۀ آن با با تو ابتدا وضعیت  جه به تحقیقات انجام شده، این مقاله در پی آن است که 

آموزان دو دبیرستان دخترانه و پسرانه در شهر یاسوج بررسی کند، که با  های اجتماعی اینترنتی را در میان دانشاستفاده از شبکه

 این زمینه انجام نشده است. توجه به تحقیقات پیشین، هیچ تحقیقی در

 

 مبانی نظري پژوهش

های  ای )استفاده از شبکه های مربوط به تبیین رابطه با جنس مخالف و سپس نظریات مصرف رسانهدر این بخش ابتدا تئوری 

شناسی مورد  هگیرند. نظریات مربوط به رابطۀ دختر و پسر در دو حوزۀ روانشناسی و جامعاجتماعی اینترنتی( مورد بحث قرار می

فیلد  توان به نظریه عشق پرشور برشیید و هاتگیری روابط میبحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله نظریات مربوط به شکل

به عقیده هاتفیلد، عشق دو نوع اصلی بیشتر ندارد: عشق    بیند.  ( اشاره کرد که ریشۀ برقراری روابط را در عشق رمانتیک می1974)

است، انواع عشق مطرح شده هایی که در مورد عشق ارائه شدهبندیاز میان بسیاری از طبقه.  )پرشور(   دلسوزانه و عشق شهوانی

ای پذیرفته سازی معتبر از عشق بدون توجه به سن، جنس و فرهنگ در تحقیقات گستردهعنوان یک مفهوم  به  هاتفیلدوسیله  به

هاتفیلد است  شده و  )  (.2004،  4)کیم  پرداخت.1993فروید  پسر  و  دختر  روابط  به  که  بود  اولین کسانی  از  یکی  عنوان   (  به  او 

دانست که اساس نیازهای انسانی است. او سائق  گری میل جنسی را امری طبیعی و فیزیولوژیک میتحلیلگذار نظریه روانبنیان

:  1386داند )یوسفی و همکاران،  ای جنسی مؤثر می هجنسی ناآگاهانه را در جذب شخص جوان به سمت جنس مخالف و فعالیت

گیرد. در این نگرش هرگونه ارتباطی با جنس مخالف آزاد و بدون مانع  های افراطی قرار می(. دیدگاه  فروید در قالب دیدگاه 88

ت بشر به  است. فروید و پیروان وی مدعی هستند که اخالق جنسی کهن، بر اساس محدودیت و ممنوعیت است و تمام مشکال

ها است که در ضمیر باطن بشر جایگزین شده است.  های ناشی از این ممنوعیتها و وحشتها ترسها، محرومیتدلیل ممنوعیت

به عقیده مازلو، هر فرد دارای تعداد نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده رفتارهای اوست. این نیازها غریزی هستند  

(. طبق 172:  1384بریم، اکتسابی هستند )کریمی،  ها به کار میآییم، اما رفتارهایی که برای ارضای آنا مییعنی با انها به دنی

)خوراک، پوشاک، مسکن، نیازهای    6ها پنج دسته نیاز دارند که عبارت است از: نیازهای جسمانی مازلو، انسان  5ی نیازهای نظریه

 
1 Salts et al 
2 Silva and  Ross 
3 David Lew 
4Kim and Hatfield 
5 needs theory 
6 Physiological needs 

http://www.rassjournal.ir/


 14 - 25 ص،  1401 تابستان، 30شماره ، در علوم اجتماعی رویکردهای پژوهشی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

  8)امنیت شغلی، مالی، جانی، اخالقی، خانوادگی و ..(؛ نیازهای تعلق و عشق 7ایمنی   ی جنسی و...(؛ نیازهایفیزیولوژیکی، رابطه

عزت نیازهای  ...(؛  و  اجتماعی  رابطه  احترام  9نفس)نیازهای دوستی، صمیمیت، عشق،  موفقیت،  به مقاصد،  نیل  اعتماد،  )احترام، 

ن، بصیرت، صداقت، توکل، اعتماد به نفس، مهارت و ...(  )آزادی فردی و اجتماعی، اطمینا10متقابل و ..( و نیازهای خودشکوفایی

مراتبی قائل است. به این معنا که ابتدا نیازهای سطوح پایین باید  (. وی برای این نیازها نوعی اولویت سلسله387:  1384)شولتز،

ترین سطح و نیاز  مانی در پایینارضا شود؛ پس از آن، انسان در سطوح باالتر احساس نیاز خواهد کرد. از نظر مازلو، نیازهای جس

(. به عبارت دیگر تا نیازهای اولیه و جسمانی در هر ارتباط برآورده  150:  1372ترین سطح است )مازلو،  یابی در عالی به خویشتن

نظر  روابط در  گونهناپذیر است. بر این اساس، نیاز جنسی را باید به مثابه نیاز اولیه در ایننشود، تأمین دیگر نیازهای فرد امکان

 گرفت. برآورده کردن سایر نیازها مستلزم برطرف کردن چنین نیازی است.

یابد. خود، نخست فردی و سپس اجتماعی  کند که خود یک شخص از رهگذر تبادل او با دیگران رشد میکولی استدالل می

شخص از خودش، بازتاب افکار دیگران درباره خودش  گیرد. آگاهی یک  شود، بلکه از رهگذر یک نوع ارتباط دیالکتیکی شکل می نمی

سان همان ظرفیتی است که توان از خودهای جداگانه سخن به میان آورد. منظور کولی از خود آیینهاست. پس به هیچ عنوان نمی

توان به ن کولی را میسابیند. مفهوم خود آیینهای بنگرد که هر پدیده اجتماعی دیگر را میانسان دارد تا خود خویش را به گونه

شویم، دوم این تصور که آنها درباره ظاهر ما چه سه بخش تقسیم کرد: نخست این تصور که در ذهن دیگران چگونه ظاهر می

تصوری که از قضاوت دیگران درباره خود داریم، احساس از غرور یا سرافکندگی را   توانند داشته باشند. سوم در نتیجهقضاوتی می

اند. حساسیت با اندیشه دیگران را سان و گروه نخستین در هم بافتهپرورانیم. در اندیشه کولی مفهوم خودآیینهمی   درباره خویش

های متقابل و نزدیک و صمیمانه گروه نخستین پرورش داد. از این رو گروه نخستین بستر رشد احساسات و توان در کنشتنها می

شود و خود  نابالغ و خودمحور به تدریج با نیازهای و آرزوهای دیگران هم داستان میعواطف انسانی است. در گروه نخستین شخص  

(. همچنان که سیما، اندام و لباسمان را در آینه برانداز  414:  1385دهد )کوزر،   را با مبادالت اجتماعی ویژه دوران بلوغ تطبیق می

ای  در غیر اینصورت ناخرسند، در ذهن دیگران نیز به گونه  شویم وکنیم و اگر آراسته و برازنده تشخیص دهیم خرسند میمی

شویم )همان:  ها متأثر میمان داریم و به صورت گوناگون از این برداشتتخیلی برداشتی از ظاهر، رفتار، اهداف، کردار و شخصیت

گیرد  تعامل با دیگران شکل می  (. مضمون نظریه کولی این است که ماهیت انسانی)خود(، عقیده، فکر و نگرش افراد از رهگذر 415

ها و انتظارات دیگران  و چنین مسائلی تا قبل از ورود به عرصه تعامالت اجتماعی وجود ندارد. اما فرد با در نظر گرفتن خواسته

،  شود که فرد بسیاری از کارهاسعی در سازگار کردن خود با محیط و آماده نمودن بستر پذیرش خود است و همین قضیه باعث می

(. بنابراین  1388هایی را که خود مایل به انجام دادن و داشتن آنها نیست انجام دهد و داشته باشد )سفیری و صادقی،  افکار و نگرش

 گیرد. فرد ناخواسته تحت نگرش دوستان قرار می

مورد مسئله انحراف را شناختى در  مرتن هرگونه تبیین فردگرایانه و روانتوان گفت  بر اساس نظریۀ مرتون، به طور کلی، می

آورد. وى یکى از  داند و شرایط ساختى را عامل اصلى انحرافات به شمار میشمارد و آن را متأثر از ساخت جامعه میمردود می

ابزارها و هنجارها براى نیل به اهداف  عناصر اصلى ساخت جامعه را فراهم نمودن شیوه های استاندارد شده کنش، یعنى همان 

داند. او در صورتى یک نظام اجتماعى را  های مورد قبول و پذیرفته شده جامعه میعنصر اصلى دیگر را اهداف و ارزشداند و  می

های  داند که بین این دو عنصر اصلى، تناسبى وجود داشته باشد، یعنى افراد جامعه بتوانند از طریق ابزارها و وسائل و راهمتعادل می

گویند. اما در صورتى که چنین تناسبى بین    ند که این شیوه را همنوایىبه شده آن جامعه دست یامشروع جامعه، به اهداف پذیرفت

اى از افراد جامعه نتوانند از طریق آن ابزارهاى مورد قبول جامعه، به  یابى به آن وجود نداشته باشد و عدهاهداف و وسائل دست

های نامشروع و غیر قابل  نمایند تا راهکنند و از این رو، تالش میهای پذیرفته شده جامعه برسند، احساس عدم رضایت میهدف

توان گفت بر اساس  . بنابراین میرا دنبال کنند  روابط جنسی پیش از ازدواج(مانند  )  های انحرافىقبول جامعه یعنى همان شیوه

سوی جامعه جهت پاسخگویی به نیازهای    نظریه مرتن به علت عدم مهیا بودن بستر و میزان امکان ازدواج آسان برای جوانان از
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های حضور در فضاهای عمومی جامعه با دوست از جنس مخالف سبب گرایش به  جنسی و همچنین فشار، سختگیری و محدودیت

 گردد. جوانان به روابط پنهانی پیش از ازدواج  و بعضاً پاسخگویی به نیازهای جنسی از طریق غیر مشروع می

کاره، و از  ای یا سوزن تزریقی مخاطب را منفعل، رسانه را همههای اجتماعی اینترنتی، نظریۀ گلولهشبکهدر زمینۀ استفاده از  

ها« و »شکنندگی باالی  بین عناصر ارتباطی، تأکید بیشتری بر پیام دارد. این نظریه، با مفروض گرفتن »قدرت نامحدود پیام رسانه

(. دو  310:  1384داند )سورین و تانکارد،  ها را مستقیم، فوری و قوی میجمعی«، تأثیر رسانههای ارتباط  مخاطب در برابر پیام

اصطالح »شلیک گلوله« و »تزریق کردن آمپول« مؤید این امر است که جریان قوی و منسجم اطالعات، که به صورت مستقیم از  

ود، بر وی تأثیر زیادی دارد. در این دیدگاه، رسانه، منبعی  شی پیام فرستاده مییک منبع قدرتمند برای مخاطب یا دریافت کننده

ای برای فرار از تحت تأثیر  شود، زیرا گیرنده یا مخاطب در مقابل تأثیرهای پیام، ضعیف است و چارهقدرتمند و خطرناک تلقی می

از یک سو، مخاطبان را منفعل؛ و از دیگر  ی سوزن تزریقی، بنابراین، نظریه (.68:1385قرار گرفتن در مقابل پیام، ندارد )دادگران، 

توانند محتوای پیام  جمعی را مانند یک سرنگ، که میکننده دانسته و وسایل ارتباطهای جمعی را دارای قدرت تعیینجهت، رسانه

 داند.  خود را مثل به مخاطبان تزریق کنند می

گری آنان ی بر منفعل بودن مخاطبان، بر اصل انتخابی سوزن تزریقی، مبنضمن رد موضع نظریهنظریۀ استفاده و خشنودی  

ها پرداخته و آنان را افرادی کنندگان رسانههای مصرفکنندگان، به بررسی انگیزههای تولیدی نیتتأکید کرده و به جای مطالعه

کنند و  ها استفاده میاز رسانهپردازد که مردم چگونه  این دیدگاه به بررسی این امر می"داند.  ای خویش میآگاه از مصرف رسانه

(. بر طبق این نظریه، مخاطبان  693:   1384) راجردی و همکاران،    " کنندچه نوع رضایتی را جست و جو و از رسانه دریافت می

انتظارات خود  ها را با دانش قبلی و  ها محتوای رسانهآن"نشینند تا به صورت انفعالی، اطالعات را دریافت کنند؛  به سادگی نمی

دینانی و همکاران، ؛ به نقل از رضوی602،:  1383)دفلور،    "دهند و انتظار دارند، برنامه، در نهایت باعث رضایت آنان شودتطبیق می

هایی هستند که  های ویژه از محتوای برنامهدنبال خشنودی  فرض اصلی این تئوری این است که تماشاگران تلویزیون به(.  1389

کاری ها دستکه توسط رسانهبه جای این "؛ کندمحتوای رسانه را برای ارضای نیازهایش انتخاب می ، فرددر این نظریه،  . بینندمی

 .(Baran & Davis, 2000: 254) "کننداستفاده می ،خواهندها میکه آن هاییها برای ایجاد تأثیرشود از رسانه

ها، مخاطبان و جامعه تأکید  ی رسانهگانهارائه شده است؛ بر رابطه سه   12و دی فلور  11که توسط بال روکیچی وابستگی  نظریه

ها از شخصی به شخص دیگر، از گروهی  ها دارند. این وابستگیهای متفاوتی به رسانه داشته و حاکی از آن است که افراد، وابستگی

توانند موجبات ی فوق، ابعادی دارند که میگانههای سهکدام از مؤلفهبه گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. هر

ها را فراهم آورد. نظام اجتماعی از حیث فرهنگی )مادی،  ی تأثیرپذیری از آنها و در نتیجهافزایش یا کاهش وابستگی به رسانه

ها، هنجارها، کنترل اجتماعی( با تحمیل  ها، نقشروهارزشی، قانونی و نمادی(، پویایی )اجماع، انطباق، تضاد و تغییر( و ساختاری )گ

 BallRokeach)ها دارد  رسانی و طرز عمل رسانهها، کارکردهای اطالعای، تأثیر مهمی بر ویژگی هایی بر نظام رسانهمحدودیت

& DE Fleur, 1976)ن در بین مردم شده و  . برای مثال، باال بودن میزان تغییرها در نظام اجتماعی، باعث افزایش عدم اطمینا

نوبه خود وابستگی آن به  امر  به رسانهاین  افزایش میها  را  اهمیت کارکردهای اطالعاتی،  دهد. رسانهها  از حیث تعداد و  نیز  ها 

شود ها بیشتر میها کارکردهای متنوع و متعددتری را انجام دهند، وابستگی به آنچه رسانهمتفاوت هستند؛ در یک جامعه، هر

(Ibid) ای، کارکردهای انحصاری ی پیچیدگی جوامع و فناوری های رسانه. از دید بال روکیچ و دی فلور، به موازات افزایش درجه

ای مخاطب به یک پیام خاص، شدیدتر باشد، احتمال کنند که هر چه وابستگی رسانهها استدالل مییابد. آنها نیز افزایش میرسانه

رفتار او تحت تأثیر آن پیام، بیشتر خواهد بود و سرانجام، میزان وابستگی مخاطبان به اطالعات ارائه شده تغییر شناخت، احساس و  

اجتماعی، عضویت  -(. این وابستگی، تابع نظام فرهنگی413-414:  1384ها نیز متفاوت خواهد بود )سورین و تانکارد،  از سوی رسانه

کنند  ای به اشخاص و جامعه عرضه میای است که نظام رسانهای اطالعاتی ویژهگروهی افراد و ماهیت، تعداد و اهمیت کارکرده

(Ibid) . 

 
11 Ball-Rokeach, S. 
12 DE Fleur, M. 
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های  رسد که بین میزان استفاده از شبکهدر این مقاله، با توجه به نظریات مطرح شده، فرضیۀ اصلی بدین شرح است: به نظر می

ان دو دبیرستان دخترانه و پسرانه در شهر یاسوج رابطۀ آموزاجتماعی اینترنتی و گرایش به رابطه با جنس مخالف در بین دانش

 معناداری وجود دارد.

 

 روش پژوهش 
آموزان دبیرستانی شهر  انجام شده است، شامل کلیۀ دانش  و اسنادی  پیمایش   هایروش  به  که  این پژوهش   جامعۀ آماری

از میان    1399- 1398یاسوج در سال تحصیلی   های واقع در شهر یاسوج، به روش تصادفی، دو دبیرستان  دبیرستانبوده است. 

آموز دبیرستانی در شهر یاسوج در  دخترانه و پسرانه به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. واحد آماری پژوهش نیز یک نفر دانش

د که برای افزایش دقت، به  مورد برآورد ش 381بوده است. حجم نمونۀ پژوهش بر اساس جدول لین،   1399-1398سال تحصیلی  

ارتقاء یافت. روش نمونه  400 از نوع طبقهمورد  بوده است. نحوۀ   ایمرحلهچند  ایگیری مورد استفاده در پژوهش نیز، تصادفی 

  های پژوهش نیز به این صورت بود که پس از تعیین حجم نمونه بر اساس جدول لین، مبتنی بر فاکتورگیری و گردآوری دادهنمونه

و    200جنسیت،   مرحله  200دختر  در  شدند.  انتخاب  دبیرستانپسر  به  بعد،  بین  ی  در  تصادفی  صورت  به  و  شد  مراجعه  ها 

دقیقه نیاز داشت    9نامه،  گو برای پر کردن هر پرسشآموزان هر مدرسه پرسشنامه توزیع گردید. به طور میانگین، هر پاسخدانش

نامه  گو قرار داشت تا به ابهامات و سؤاالت احتمالی وی جواب دهد. فرآیند توزیع پرسشاسخگر در این فاصله در نزدیکی پکه پژوهش 

 انجام گردید.  1399-1398روزه در دی ماه و بهمن ماه سال  14ای در بازه

سشنامۀ باشد. جهت بررسی متغیر وابسته )گرایش به جنس مخالف(، از پرها، پرسشنامه میدر این پژوهش، ابزار گردآوری داده 

در شخص بر   گرایششامل احساساتی است که موضوع  گویه(،    5( است؛ که شامل سه بعد احساسی ) با  1393استاندارد دانشی )

می انگیزد، یعنی، موضوع ممکن است خوشایند یا نا خوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا بر انگیزنده نفرت و انزجار  

این بعد    گویه(.  5بعد رفتاری )با    .دارد  گرایش، اطالعاتی است که فرد درباره موضوع  آنمنظور از    گویه(؛ که  5. شناختی )با  باشد

شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع   نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی برای عمل ذکر کرده اند، یعنی ،  گرایشدر تعریف  

رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد . آماده است که کمک کند ، ستایش کند ، حمایت  

پاداش دهد  یا   ، از دانشی،  1388  )کریمی،   کند  نقل  به  از شبکه(.  1393،  اجتماجهت بررسی متغیر مستقل )استفاده  عی  های 

سؤال استفاده شده است که وضعیت عضویت،    7( استفاده شده است. که از  1394نژاد )اینترنتی( نیز از پرسشنامۀ استاندارد ولی

دهد. در این پژوهش، جهت  ها را مورد پرسش قرار میی عضویت، میزان فعالیت روزانه، و نوع فعالیت کاربران از این شبکهسابقه

ها در پرسشنامه  شناسی استفاده؛ و نکات اصالحی آنامه، از نظر چند تن از اساتید روانشناسی و جامعهتعیین اعتبار صوری پرسشن

آوری پس از جمع(.  1های پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول شماره  لحاظ گردید. جهت بررسی پایایی گویه

ها در  انتقال داده شد. تحلیل یافته  SPSS افزبه نرم ، ها جهت تجزیه و تحلیلده ها، داآوری اطالعات مورد نیاز استخراج آنو گرد

 دو بخش آمار توصیفی و آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه گردید. 

 هاي مربوط به گرایش به جنس تعداد و ضریب پایایی گویه - 1جدول شماره  

 آلفای کرونباخ  ها تعداد گویه ابعاد  متغیر

دختر و پسر به  گرایش 

 رابطه قبل از ازدواج 

 71/0 5 احساس 

 76/0 5 شناخت

 88/0 5 رفتار

 89/0 15 کل
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 هاي تحقيق یافته 

 هاي توصيفی پاسخگویانویژگی

از   پژوهش  و    200پاسخگویان  دبیرستانی  آنها    200دختر  سنی  میانگین  بودند.  دبیرستانی تشکیل شده  و    17پسر  سال 

درصد از پسران، ساکن روستاهای    47درصد از داختران و    42سال بود. بر اساس نتایج تحقیق،    17فراوانی نیز برای همین  بیشترین  

درصد از آنها،    87درصد از پسران، ساکن شهر بودند. از میان پاسخگویان، جمعاً    53درصد از دختران و    58اطراف، و در مقابل،  

های اجتماعی و عضویت در آنها پرداخت.  توان به استفاده از شبکه ته بودند که به وسیلۀ آن، میهای موبایل پیشرفبرخوردار از گوشی

های موبایل  درصد از آنها پسر بودند. با توجه به نتایج، در میان کسانی که صاحب گوشی  56درصد آنها دختر و    44که از این مقدار،  

درصد    13های اجتماعی اینترنتی عضویت داشتند و تنها  کردند و در شبکه می  درصد از آنها از اینترنت استفاده  87هوشمند بودند،  

 کردند.  از آنها از اینترنت استفاده نمی

 هاي توصيفی پاسخگویان ویژگی - 2جدول شماره  

 

 ميزان گرایش به رابطه با جنس مخالف

درصد به مقدار متوسط   54درصد به مقدار کم،    20بر اساس نتایج تحقیق، در بعد احساسی گرایش به رابطه با جنس مخالف،  

درصد به    23درصد به مقدار زیاد، گرایش به برقراری رابطه با جنس مخالف داشتند. در بعد شناختی رابطه با جنس مخالف،    26و  

درصد به مقدار زیاد، کرایش به رابطه با جنس مخالف داشتند. در بعد رفتاری گرایش    23  درصد به مقدار متوسط و  54مقدار کم،  

درصد به مقدار زیاد، گرایش به رابطه با جنس    21درصد به مقدار متوسط و    58درصد به مقدار کم،    21به رابطه با جنس مخالف،  

درصد   33/55درصد به مقدار کم،  33/21ف به صورت کلی، مخالف داشتند. در نهایت در رابطه با گرایش به ارتباط با جنس مخال 

 درصد به مقدار زیاد، طالب برقراری به رابطه با جنس مخالف بودند.   33/23به مقدار متوسط و 

 توزیع درصدي پاسخگویان به ميزان گرایش با جنس مخالف  - 3جدول شماره  

 کل زیاد متوسط  کم  ابعاد 

 100 26/0 54/0 20/0 درصد احساسی

 100 23/0 54/0 23/0 درصد شناختی

 100 21/0 58/0 21/0 درصد رفتاری

 100 33/23 33/55 33/21 درصد کلی 

 

 هاي اجتماعی به تفکيک جنسيتاستفاده از انواع شبکه

از شبکه  بیشتر  که دختران  فریدمن، مشخص شد  رتبه  میانگین  آزمون  به  توجه  استفادهبا  اجتماعی،  ترتیب،  های  به  های 

ترتیب   به  بر خالف دختران،  پسران  ولی  دارند.  و ورزشی  علمی، طنز  فرهنگی، مذهبی، سایر،  روانشناختی،  احساسی، سیاسی، 

ماستفاده روانشناختی، طنز، علمی و سایر میهای ورزشی، سیاسی، احساسی، فرهنگی،  نتایج  ذهبی،  به  با توجه  بنابراین  کنند. 

های اجتماعی اینترنتی با یکدیگر اختالف دارند.  آزمون میانگین رتبه فریدمن مشخص شد که دختران و پسران در استفاده از شبکه

 تر هستند.  ایلعاطفی و پسران به سمت عالیق ورزشی، متم-دختران بیشتر به سمت عالیق احساسی

 

 محل سکونت دبیرستان  جنسیت 
استفاده از  برخورداری از موبایل

 به تفکیک جنسیت  کلی  اینترنت 

 دخترانه  پسرانه  پسر دختر 
 شهر  روستا

 خیر  بله پسر دختر  خیر  بله
 مرد زن  مرد زن 

50/0 50/0 50/0 50/0 42/0 47/0 58/0 53/0 87/0 13/0 44/0 56/0 87/0 13/0 
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 آزمون معناداري تفاوت ميانگين رتبه نوع مصرف موسيقی از دیدگاه پاسخگویان  -4جدول شمارۀ 

 دانش آموزان پسر  دانش آموزان دختر 

 میانگین رتبه های اجتماعی نوع استفاده از شبکه  میانگین رتبه های اجتماعی نوع استفاده از شبکه 

 13/7 ورزشی 44/6 احساسی

 25/6 سیاسی 34/6 سیاسی

 03/6 احساسی 48/5 روانشناسی

 80/5 فرهنگی  19/5 فرهنگی 

 70/5 مذهبی  15/5 مذهبی 

 90/4 روانشناسی 55/4 سایر

 75/4 طنز  38/4 علمی 

 37/4 علمی  34/4 طنز 

 26/4 سایر 12/4 ورزشی

   000/0سطح معناداری:    67/85کای اسکوئر:  

 8درجۀ آزادی: 

    000/0سطح معناداری:    66/79اسکوئر:  کای 

 8درجۀ آزادی: 

 

 هاي اجتماعی گرایش به رابطه با جنس مخالف بر حسب وضعيت عضویت در شبکه 

،  (000/0داری )( و سطح معنی433,3)T دهد که با توجه به مقدار آزمون  نشان می  - 5نتایج بدست آمده در جدول شمارۀ  

های اجتماعی اینترنتی در سطح خطای  گرایش به رابطه با جنس مخالف بر حسب وضعیت عضویت در شبکه داری بین  تفاوت معنا 

تواند یکی از عواملی باشد  ها می، وجود داشته است. به این معنا که عضویت در این شبکه%99و سطح اطمینان    001/0کمتر از  

 شود.آموزان به رابطه با جنس مخالف میکه باعث گرایش دانش

 هاي اینترنتی ها در شبکهگرایش به رابطه با جنس مخالف بر حسب وضعيت عضویت آن -5جدول شمارۀ 

 T Sig  مقدار انحراف معیار میانگین گرایش  گویان تعداد پاسخ وضعیت عضویت

 63422/19 3503/98 361 بله
433/3 000/0 

 96682/16 3113/74 39 خیر 

 

 هاي اجتماعی اینترنتیمخالف بر حسب ميزان استفاده از شبکهگرایش به رابطه با جنس 

آموزان های اجتماعی اینترنتی و گرایش به رابطه با جنس مخالف در بین دانشی بین میزان استفاده از شبکهی رابطه در فرضیه

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده    ها نیز نرمال بود ازای و توزیع دادهکه هر دو متغیر، فاصلهجاییمدارس شهر یاسوج، از آن

های اینترنتی و گرایش به رابطه با جنس مخالف  آمده است، بین میزان استفاده از شبکه  - 6  طور که در جدول شمارهاست. همان

ی رابطه  ،(000/0)( و سطح معناداری  35/0آموزان مدارس یاسوج، با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون )در بین دانش

های اجتماعی مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص صورت که هر چه میزان عضویت در شبکه معناداری وجود داشت. بدین

 شد. داد گرایش به رابطه با جنس مخالف در هر سه ابعاد آن نیز بیشتر میمی

 هاي اجتماعی ه از شبکههمبستگی پيرسون گرایش به رابطه با جنس مخالف با ميزان استفاد -6جدول شمارۀ 

 داریسطح معنی ضریب پیرسون  گوتعداد پاسخ گرایش به رابطه با جنس مخالف 

 000/0 35/0 400 های اینترنتیمیزان فعالیت در شبکه
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 بحث و نتيجه گيري 

درصد از اوقات    70متوسط،  افراد به برقراری رابطه اجتماعی نیازی ذاتی دارند. مطالعات بیانگر آن هستند که مردم، به طور  

ارتباط با دیگران می ارتباطی نامیده میخود را صرف  شود. مبنای رفتارهای  کنند و قسمت اعظم رفتار آنان تحت عنوان رفتار 

آورد.  بخشد. روابط عاطفی و دوستی، در ارتباط با جنس مخالف، شرایط متفاوتی را پیش میارتباطی را عوامل مختلفی جهت می

ه این ارتباط پیش از ازدواج برقرار شود به جهت پیچیدگی رابطه، ممکن است عواقب نامناسبی را در پی داشته باشد و به  زمانی ک

خصوص بر بهداشت باروری و سالمت روحی و روانی آنها، اثر سوء بگذارد. گرایش به رابطه با جنس مخالف با عوامل مرتبطی ارتباط  

به گسترش و فراگیری هر چه بیشتر وسایل ارتباطی الکترونیکی، روابط بین افراد، تغییر شکل    دارد. در جامعه امروزی و با توجه

اند. نوع رابطه و شدت رابطه تحت تأثیر تغییرات صورت گرفته، نسبت به گذشته تفاوت زیادی کرده است. با توجه به عضویت داده

ماعی اینترنتی و نیز میزان فزاینده ارتباط با جنس مخالف و با  های اجتآموزان در شبکه هر چه بیشتر جوانان و به خصوص دانش

های احتماعی اینترنتی و گرایش به رابطه با جنس مخالف  علم به عواقب فرضی آن، این پژوهش به بررسی رابطه استفاده از شبکه 

 دو دبیرستان دخترانه و پسرانۀ شهر یاسوج پرداخت.  دانش آموزاندر بین 

درصد از آنها(. که    87های موبایل مجهز و هوشمند برخوردار هستند )جمعاً  ه خیل عظیمی از آنها از گوشینتایج نشان داد ک

درصد از آنها پسر بودند. به عالوه اکثر این افراد به عضویت شبکه های اجتماعی اینترنتی   56درصد آنها دختر و  44از این مقدار، 

پرداختند. پسران بیشتر مطالب ورزشی و دختران بیشتر به دنبال ها میده از این شبکه روز به استفادرآمده بودند و در طول شبانه

درصد به مقدار    33/21در رابطه با گرایش به ارتباط با جنس مخالف به صورت کلی،  پرداختند.  عاطفی می  -کردن مطالب احساسی

قراری به رابطه با جنس مخالف بودند. که این مقدار،  درصد به مقدار زیاد، طالب بر  33/23درصد به مقدار متوسط و    33/55کم،  

دهد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که عضویت در  نشان از گرایش فزاینده آنها به ارتباط با جنس مخالف را نشان می

د. چرا که در گرایش به شوآموزان به رابطه با جنس مخالف میتواند یکی از عواملی باشد که باعث گرایش دانشها میاین شبکه

های اجتماعی اینترنتی، عضو و کسانی که عضو نبودند، رابطۀ معناداری مشاهده  رابطه با جنس مخالف در بین کسانی که در شبکه

های اجتماعی شد. بعالوه نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون گرایش به رابطه با جنس مخالف بر حسب میزان استفاده از شبکه

شود، میزان گرایش به رابطه آموزان بیشتر میهای اجتماعی در بین دانش، نشان داد که هر چقدر میزان استفاده  از شبکهاینترنتی

توان گفت که میزان گرایش به رابطه با جنس  بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده میشود.  با جنس مخالف در بین آنها بیشتر می

پذیرد.  های اجتماعی اینترنتی، تفاوت میاعی و بستر و زمینۀ اجتماعی و در اینجا استفاده از شبکهمخالف، تحت تأثیر عوامل اجتم

های اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر این گرایش، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در جهت کنترل و شبکه 

های اجتماعی اینترنتی نظارت و است که ابتدا وضعیت استفادۀ آنها از شبکه آموزان با جنس مخالف، بهتر  و نظارت بر رابطه دانش

 آمدها و عواقب ناگوارتر محدود شود.کنترل شود تا راه برای پیش
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 مراجع منابع و  
های نوجوانان تهران در زمینه همسر گزینی، فرزندآوری  نگرش و ایده آل"(،  1383احمدنیا، شیرین و مهریار، هوشنگ )  [1]

، با عنوان بررسی مسایل جمعیتی ایران  شناسی ایرانمجموعه مقاالت دومین همایش انجمن جمعیت،  "و تنظیم خانواده

 با تأکید بر جوانان، دانشگاه شیراز: انتشارات مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

مجله علمی پژوهشی  ،  "های شهر اردبیل بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه "(،  1385)اسدی، عبداهلل   [2]

 .113-114، صص:  2ی  سال ششم، شماره   ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در طول سه نسل خانواده   یو فرهنگ یتحوالت اجتماع یبررس" ،(1379طاهره ) یی،زند، مهناز و خزا ی؛تق ی،آزاد ارمک [3]

 .3-29  ص:، ص16شماره    ،یعلوم اجتماع  ۀنام  ،"یتیحما  یمراسم، آداب و راهکارها  یسهبر مقا  ید: با تأکیتهران

فصلنامه  ،  "شناختی روابط جنسی آنومیک در ایرانتبیین جامعه "(،  1390ساعی، محمدحسین )آزاد ارمکی، تقی و شریفی  [4]

 .435  -462ی  ، صفحه28ی  ، سال هفتم، شماره خانواده پژوهی

های علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر مقایسه نگرش دانشجویان دانشکده"(،  1383ر، بهرام )جوکا [5]

 ، دانشگاه تربیت مدرس. مجموعه مقاالت سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،  " و پسر

بررسی ارتباط بین الگوهای فرزند پروری و گرایش به ارتباط با  "(،  1391آبادی، فاطمه و سعادت، سجاد )حسینی دولت  [6]

همایش ملی چیشگیری از  ،  "جنس مخالف در بین دانشجویان دختر دانشگاه گیالن )بررسی راهکارها و پیشنهادات(

 . 1-8، صص:  های اجتماعی بابلسر جرائم و آسیب 

)مورد مطالعه:  با جنس مخالف    مؤثر بر گرایش به رابطه  فرهنگی  و  اجتماعی  عوامل  بررسی"(،  1393)  دانشی، هادی [7]

، دانشگاه  شناسی ی علوم اجتماعی گرایش جامعه ی کارشناسی ارشد رشتهنامهپایان،  "ساله شهر بهبهان(  15-29جوانان  

 یاسوج. 

 .55رید،، چاپ علم، ص، تهران، مروامبانی ارتباطات جمعی  (،1385مد )دادگران، مح [8]

 ی صدا و سیما. ی سیروس مرادی، تهران: دانشکده. ترجمه. شناخت ارتباطات جمعی(1383دفلور، ملوین ) [9]

ی  بررسی عوامل مؤثر بر هویت ملی جوانان؛ مطالعه "(.  1389بخشی، مجتبی )دینانی، ابتسام، شریفی، هادی و علیرضوی [10]

، صص: 1389، فروردین و اردیبهشت  40و    39ی  ، سال چهارم، شماره مهندسی فرهنگیی  ماهنامه .  "موردی شهر اراک

47-30. 

گیری رابطه دوستی  بررسی عوامل مؤثر بر شکل "(،  1391رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود و میرزایی چهارراهی، مرتضی ) [11]

، سال سوم،  ی جامعه شناسی زنانپژوهش  -فصلنامه علمی،  "پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان

 .117-134ی  ی اول، صفحهشماره 

بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در  "(،  1391آبادی، اکبر و سلیمانی، زکیه )زارع شاه  [12]

 .339-364، صص:  45ی  ، سال دوازدهم، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی  -ی علمیفصلنامه ،  "دانشگاه یزد

 ، قابل دسترس در:  1393مرداد    19سایت تابناک در تاریخ   [13]

[14] . [1393/05/20]http://www.tabnak.ir/fa/news/423952 . 

های  دانشگاههای علوم اجتماعی  مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده"(،  1388سفیری، خدیجه و صادقی؛ مریم ) [15]

،  2، شماره  34، سال بیستم، شماره پیاپی  شناسی کاربردیفصلنامه جامعه،  "شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

 . 1-34صص:  

 .، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانهای ارتباطاتنظریه  ، (1386)  سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز [16]

ترجمه؛ یوسف کرمی، فرهاد جمهرب، سیامک نقشبندی، بهرام گودرزی،    ،های شخصیتیهنظر(،  1384شولتز، دوآن ) [17]

 هادی بحیرایی، محمدرضا نیکخو،  تهران: نشر ارسباران، چاپ پنجم.

 ، تهران: نشر پیام نور، چاپ یازدهم.شناسی شخصیتروان(،  1384کریمی، یوسف ) [18]

 تهران: نشر ارسباران.   ها، مفاهیم و کاربردها(،)نظریهاجتماعی  روان شناسی(،  1388کریمی، یوسف ) [19]

 ، ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر علم. شناسیزندگی و اندیشه بزرگان جامعه(،  1385کوزر، لوئیس ) [20]

آموزان دختر دوره راهنمایی تحصیلی منطقه  بررسی علل رابطه با جنس مخالف در دانش "(.،  1383کوثری، محمدرضا ) [21]

دانشگاه عالمه    ،نامه کارشناسی ارشد رشته مشاورهپایان،  "های مسئلهحل رش شهر تهران و ارائه راه آموزش و پرو  18

 طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
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-عادات پر خطر بهداشتی در دانش"(،  1388گرمارودی، غالمرضا؛ مکارم، جلیل، علوی، سیده شهره و عباسی، زینب ) [22]

 .13-19ی  ، سال نهم، شماره اول، صفحهلنامه پایشفص،  "موزان شهر تهرانآ

  ، فصلنامه روانشناسی تربیتی،  " آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف"(،  1384گلزاری، محمود ) [23]

 .105-122شماره اول، صص:  

 ستان قدس رضوی. ی احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آ ، ترجمه انگیزش و شخصیت(،  1372مازلو، آبراهام.اچ ) [24]

[25] ( مسایل جوانان  "(،  1381میرباقری، محمد  و  نگرش  و  پژوهش ملی در وضعیت  تهران  14-19نتایج  تهران:  "سال   ،

 انتشارات سازمان ملی جوانان. 

[26] ( ایران  آمار  اینترنت  "(،  1390مرکز  کاربران  از  آمارگیری  در:  "1389نتایج  ایران،  آمار  مرکز  درگاه   .

<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1389/n_IT_89.pdf>[ ،13/02/1393 .] 

وهشی  ی علمی پژفصلنامه ،  " رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن"(،  1389میرزایی، خلیل و برغمدی، هادی ) [27]

 .131-158، صص:  34سال دهم، شماره    ،رفاه اجتماعی

مجله مطالعات  ،  "جوانان خانواده و جامعه پذیری" (،  1386شوازی، محمدتقی)اصغر؛ عباسیموحد، مجید؛ مقدس، علی  [28]

 . 52ص    9و    8. ش  جوانان

از  "(،  1386السادات )موسوی، اشرف [29] انگیزه دختران جوان برای داشتن رابطه پیش  ، پژوهشکده زنان  "ازدواج بررسی 
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