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 مهمقدّ -6-6

-روانی-ناپذیر ماهیت زیستیبنیادین آدمی، بخش جدایی امیالهمانند سایر  0به جنس مخالفمیل 

نقش بسیار مهمی را در سالمت  امیالارضای این  ینحوهد و روشن است که دهاجتماعی او را تشكیل می

چگونگی برقراری رابطه با فرد مورد نظر از جنس مقابل متفاوت  در هر فرهنگی .کندفرد و اجتماع ایفا می

های وگاهی هم متضاد است، اما به هرحال، ارتباط مقبول، عرفی و سالم مانند بسیاری دیگر از خواستنی

های آسیب با را جامعه و فرد تواندمی ها،محدودیت این از تجاوز که باشدمی هاییمحدودیت مستلزم نسانا

  (.0390، نیكخو و آوادیس یانس ؛ ترجمه2103، 2انجمن روانپزشكی آمریكاناپذیری روبرو سازد )جبران

در هر دوره تاریخی شكل  تمامی جوامع جهان نحوه رابطه دو جنس از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رد

. از نظر سازمان جهانی بهداشت نگرش فرد به مسائل جنسی بطور عمده متاثر خود گرفته استای بهویژه

باشد )معتمدی، مرقاتی، شهبازی، رحیمی و صالحی،  از هنجارهای اجتماعی و ارزشهای خانوادگی می

2106.) 

های انسانی هر اشد، و زنان به عنوان سرمایههای اساسی رفاه اجتماعی می بامنیت یكی از مولفه

ای، نقشی موثر در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند؛ این مهم جز با احساس امنیت آنها در جامعه

به عنوان یكی از  3. بنابراین احساس امنیت اجتماعیپذیر نخواهد شدهای اجتماعی امكانعرصه

پذیرترین اقشار هر آسیب اززنان تبط با زنان می باشد، چرا که فاکتورهای مهم زندگی اجتماعی به ویژه مر

 (.0390)احمدی و کلدی،  جامعه در رابطه با موضوع امنیت هستند

 هاىبه گونه مختلف افراد وعی اجتما با شرایط ارتباط در و است امنیت مفهوم چند بعدى احساس

 مختلف جامعه و گروههاى افراد براى زنی امنیت احساس کننده یابد. منابع تأمینمی ظهور متفاوت

طوریكه با زوال  رود، بههای اساسی انسان به شمار می امنیت از نیازها و انگیزه. است همدیگر متفاوت از

مرتفع شدن  .گیردرود و تشویش، اضطراب و ناآرامی جای آن را میآن آرامش خاطر انسان از بین می

چلبی استدالل میكند که در بعد ذهنی مراد از . امنیت است بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تأمین

                                                
1 Heterosexual inclination 

2 American Psychiatric Society 

3 Sense of social security 
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های دور و نزدیك فرد از سوی محیط ،امنیت، احساس آرامش یا عدم احساس تهدید و ترس ناشی از آن

ت و گستره متفاوتی های اجتماعی مختلف، حدّاحساس امنیت در گروه .(0392)احمدی و کلدی،  است

درسه، دانشگاه، محیط کار، مكانهای عمومی، خیابان و غیره امنیت نداشته دارد. زنان، تا زمانی که در م

باشند، مسلماً احساس آرامش نیز نخواهند کرد. پس نگرانی از تجاوز جنسی، آزار و اذیت در محیط کار، 

توانند در احساس امنیت اجتماعی زنان مؤثر احساس خطر در رفت و آمد در سطح شهر و غیره همگی می

  .(0390)احمدی و کلدی،  ندواقع شو

نیروی  دین به عنوان یك منبع و. اندلدخی اجتماعیشماری در ایجاد احساس امنیت عوامل بی

ها فراهم آورده و زمینه را برای رشد ابعاد فردی و اجتماعی انسان ی راهكارهای مناسبارائه با آسمانی

از برخی  (.0394)بابایی و حسینی، کند ی تواند از هرگونه انحراف و ناامنی در جامعه جلوگیرمی

و یا آنها را  نمایددفع  های حاصل را از آدمیتواند ناراحتیکه می عاملی مهمترین روانشناسان معتقدند که

ت است، زیرا تنها ایمان به خدا و اعتقاد به یك مبدأ حقیقت و یك قدرت مافوق انسانیّ خنثی کند داشتن

توجه به مذهب یك رویكرد جدید نیست . الت فائق شود نیروی الهی استتواند بر مشكنیرویی که می

امری است که سالیان دراز توجه دانشمندان مختلف را چه در جهت تجزیه و تحلیل دالیل روی ،بلكه

)صدری و جعفری، آوری به مذهب و چه در جهت و نحوه تآثیر آن بر رفتار به خود جلب کرده است 

های قوی فرهنگی و سنتی که در آن دین نقش مهمی در است با بنیان ایهامعجامعه ایرانی ج(. 0389

توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد؛ یكی بعد عقاید و باورهای دین را می کند.زندگی مردم ایفا می

شود و دیگری جنبه عملی این عقاید است که همان تعهدات را شامل می 0مذهبی است که نگرش مذهبی

های دینی پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخالقیات پایبندی به ارزش. باشدمی 2ندی مذهبییا پایب

 رعایت از این مجموعه بداند ت وای که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیّواحكام دینی است به گونه

 (.0394)بابایی و حسینی، 

بی با نگرش به ارتباط با جنس ی بین نگرش و پایبندی مذهلذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه

 ی مشخصی از دختران )دانشجویان( انجام شد.مخالف و همچنین با احساس امنیت اجتماعی در جامعه

 بیان مساله -6-2

های جامعه و سازندگان فردای هر کشوری محسوب می شوند، و در ترین گروهدانشجویان از حساس

های آینده نقش به سزایی تربیت نسلجامعه بوده و در  این میان گروه دختران جوان که مادران فردای

                                                
1 Religious attitude 

2 Religious commitment 
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ناپذیری را در محیط فردی و اجتنابتواند تاثیر در این قشر مهم جامعه، می اختاللدارند، هر گونه 

افزایش تمایل دختران به ادامه  اب های اخیردر سال. (0392 ،یحونیجخانی) اجتماعی بر جای گذارد

بدلیل همچنین و  ویژه افزایش نسبت آنان به دانشجویان پسر در دانشگاهو به تحصیالت دانشگاهی

 کاهشای حظهازدواج بطور قابل مال امكانمشكالت اقتصادی مرتبط با ازدواج مانند افزایش نرخ بیكاری، 

ایجاد  اقدام به ،لذا بیشتر دانشجویان برای پاسخ به نیاز غریزی خود نسبت به جنس مخالف .یافته است

را  دانشجویانمسائلی که مهمترین كی از یکنند. با این حال، میارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج 

دهد، از در تضاد و تنش قرار میو او را  کندمی در رابطه با جنس مخالف یدچار نوعی سرگردانی و پریشان

ای اسالمی با فرهنگ و رسوم ایرانی است و از سوی دیگر رویارویی و ارتباط با سویی زندگی در جامعه

در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان باشد. می ای و اینترنتهای ماهوارهها از طریق شبكهتمدن

داند با این موضوع نمی ی مابه ویژه دختران جامعه نسل جوان ،آزادی رابطه دختر و پسر مشهود است

تا عالوه بر پاسخ درست به این نیازها و امیال طبیعی و دستیابی به آرامش درونی، از  چگونه برخورد کند

ایران طبق  در(. 0389های روانی و اجتماعی محتمل نیز در امان باشد )میرزایی و برغمدی، آسیب

جوانان به نوعی با مساله درصد  71تا  31 دعمل آمده مشخص شده است که حدوچندین تحقیق به 

های اجتماعی این از جمله آسیب (.0391فراهانی و مهریار، آبادی)خلجدرگیرند  0دوستی با جنس مخالف

د توان به افزایش آمار طالق، سن ازدواج، روابط نامشروع جنسی که منجر به افزایش تولّها میگونه دوستی

 شود، و نیز سستی بنیان خانواده اشاره کرد.فرزندان نامشروع می

های مختلف اجتماعی برای زنان و دختران و به ویژه دانشجویان مستلزم وجود حضور در عرصه

اهمیت مسئله توان به احساس امنیت اجتماعی اشاره کرد. ها میشرایطی می باشد که از مهمترین آن

ها در ای است که در صورت فقدان احساس امنیت، انسانها به اندازهانسانامنیت در زندگی اجتماعی 

وابط اجتماعی با دیگران پرهیز شوند و از برقراری رروابط اجتماعی خود با دیگران دچار شك و تردید می

)احمدی  گذارددر درازمدت پیامدهای منفی بسیاری بر جامعه انسانی می تداوم چنین شرایطی. کنندمی

عینی و احساس امنیت مفهومی  نظران برآنند که امنیت مفهومی بیرونی واکثر صاحب (.0390کلدی، و 

. امنیت یعنی فقدان عوامل تهدیدکننده فرد و احساس امنیت به معنای عدم وجود است درونی و ذهنی

واقعی تناسب تواند با امنیت توان گفت که احساس امنیت میاحساس درونی ناامنی است. دراین زمینه می

داشته باشد یا تناسب نداشته باشد. یعنی در شرایطی که امنیت عینی وجود نداشته باشد، فرد ممكن 

وجود داشته اما فرد احساس  است که احساس امنیت داشته باشد، یا اینكه عوامل ایجاد کننده امنیت واقعا

                                                
1 Heterosexual friendship 



5 

 

 این است که گیرى کردان نتیجهتومیآنچه  (.0390ی، موسوو  انیبگ ,یمحمد) امنیت نداشته باشد

 تهدید، صدمه، از ت و ارزش هاى خودهویّ امان حس کردن جان، مال، در امان بودن یا احساس امنیت در

احساس (. 0391)دالور و جهانتاب،  باشدمى تأمین نیازهاى معقول حال وآینده دغدغه نبود آسیب و

باشد. این احساس ناشی از تجربهیعاد گوناگونی ماجتماعی است که دارای اب _ امنیت پدیده روانشناختی

اوضاع محیط پیرامون است. با وجود احساس امنیت، فرد از  های مستقیم وغیرمستقیم افراد از شرایط و

در تعامل با محیط اجتماعی خود از سوی  نگران نمی شود و زندگی در محیط اجتماعی خود هراسان و

 (.0394ی و حسینی، )بابای دیگران احساس ایمنی می کند

-شود و افراد را به رعایت قوانین اجتماعی متعهد میاجتماعی می مشكالتیكی از مواردی که مانع از 

معتقدند که انسانها دارای سیستم  2و رایزمن 0فرویدهای اخالقی و اعتقادی است. کند، وجود پایبندی

های مذهبی اعضای جامعه . اگر پایبندیارنددکنترل درونی هستند که ایشان را از کارهای نامشروع بازمی

. نمایندرا به طور درونی کنترل میروند و خود ی کارهای نامشروع میها کمتر به سوقوی باشد، انسان

نگرش مذهبی  .نمایدو همكاران معتقدند که دین به عنوان حفاظی در برابر جرم و بزه عمل می 3استارك

یافته، از موثرترین های اختصاصی و تعمیمبایدها و نبایدها و نیز ارزش ای از اعتقادات،به عنوان مجموعه

های تبیینی، فرد را از تعلیق و گاهآوری تكیهرود و در شرایط خاص با فراهمهای روانی به شمار میگاهتكیه

فادن، کیمبل و مك) دقدرت تعدیل هیجانات را دار و (0391 ،یمامازندکرمانی)دهد میمعنایی نجات بی

2112.) 

وص روابط بین دو جنس حد اعتدالل را توصیه نموده است ولی، دوستی دختر و پسر اسالم در خص

خصوص معیار شوند. بهدر جامعه منع می ،هاطبق تلقی کنونی از این گونه دوستی ،چه علنی و چه پنهانی

 که هوی و هوس باشد نشانه نادرستیدر صورتی؛ هاستها انگیزه در این گونه دوستیتفكیك این دوستی

صمیمانه و دوستانه بین دو جنس را از طریق رابطه  عمل توسط اسالم است. بنابراین اسالم تنها رابطه

افزایش  نشان داد که ینتایج پژوهش (.0391آبادی و مهریار، )خلج داندت و همسری مجاز میزوجیّ

بر انحرافات اخالقی ی محكم در براتواند به عنوان سدّدات دینی و اعتقادات مذهبی در خانواده میتقیّ

پژوهش  (.0392، زادهشهابی و  آیتی، دهقان) عمل کند هاهای خارج از شرع و عرف آنو ارتباط جوانان

صورت های مذهبی با ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان گیریهدف بررسی رابطه بین جهت دیگری با

بخش و یك ند به عنوان یك اصل وحدتتوامذهب می بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش. گرفت

                                                
1 Freud 

2 Riesman 

3 Stark 
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)شیخ محمودی، یگانه و کاظمی  یافتگی عاطفی و اجتماعی عمل نمایدنیروی عظیم در جهت سازش

 (.0392مجرد، 

احساس  ات او آمیخته شده است. در ایجاداحساس امنیت یكی از نیازهای فطری انسان بوده و با ذ

آن سطح امنیت را افزایش داده و فقدان آن برقراری امنیت عوامل گوناگونی دخالت دارند که وجود 

داری است که احساس امنیت را کند کرده یا مانع از تحقق آن شده است. یكی از این عوامل مبحث دین

منیت را یكى از اكتب اسالم م(. 0393های امنیت تأثیرگذار است )پورمند، همتی و کاملی، بر روی مولفه

مواهب  و مزایا ورى ازهبهر عنصرى ضرورى در در زندگى جمعى و ناپذیراصول زندگى و حالتى اجتناب

ترین سمقدّ عنوان یكى از امنیت به اسالم نماید. درارتقاء بشر تلقى مى تكامل و ساززمینه نیز حیات و

تبع ، بنابراین با هر عمل یا رفتاری که سبب سلب آن از جامعه و به الهى یاد شده است هاى بشرى وآرمان

(. لذا از دالیل 0391)دالور و جهانتاب،  باشدآن ایجاد احساس ناامنی در افراد جامعه شود، مخالف می

محدود ساختن رابطه افراد با جنس مخالف در چارچوب ازدواج و مخالفت با هر گونه رابطه دوستی بین 

برای رشد ابعاد مختلف  عالوه بر حفظ بنیان خانواده و ایجاد محیط مساعد این است که پسر و دختر،

در تحقیقی که توسط احمدی  شخصیتی و اخالقی افراد جامعه، ابعاد احساسی افراد نیز پاسداری گردد.

نگرش مثبت به حجاب و استفاده از پوشش مناسب در مكانهای عمومی و انجام شد، نتایج نشان داد که 

پژوهشی دیگر که به  (.0389یلی، )احمدی و اسمع جمعی رابطه مثبتی با احساس امنیت زنان دارد

ی بین مذهبی بودن و میزان احساس امنیت اجتماعی صورت گرفت، نشان داد که منظور بررسی رابطه

میزان  ( 36/20ت )میانگین مذهبی بودن دهندگان باالسهرچند میزان مذهبی بودن در بین پاسخ

(. بنابراین 14/9س امنیت اجتماعی احساس امنیت اجتماعی در میان آنها پایین است )میانگین احسا

را بین میزان احساس امنیت اجتماعی و میزان مذهبی بودن )با  مستقیمی معنادار و وجود یك رابطه

 (.0390فر، دهقانی و اکبرزاده، ی ابعاد آن( نشان دادند )هاشمیانهمه

ی مذهبی با نگرش به تحقیق حاضر بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بین نگرش و پایبند

 دار وجود دارد؟ارتباط با جنس مخالف و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر ارتباط معنی

 ضرورت و اهمیت پژوهش -6-9

ف هنجارهای های دوستی و پیشرفته قبل از ازدواج با جنس مخالف برخالعلی رغم اینكه ارتباط

نظر قانونی نیز منع شده، اما بر اساس شواهد موجود، ی ایران است و از سنتی، مذهبی و فرهنگی جامعه

ی زیادی از نوجوانان با یك یا چند نفر از اعضا جنس مخالف اغلب به طور پنهانی و در سالهای اخیر عده

از سوی دیگر، همزمان با روند  .کنند تر برقرار میبدون رضایت خانواده ارتباط عاطفی و گاه ارتباط پیشرفته
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ها نیز سیر های قبل از ازدواج با جنس مخالف، میزان ناکامی و شكست در ازدواجرتافزایشی معاش

شناسان را برانگیخته و آنها را بر آن گذاران فرهنگی و جامعهاین امر نگرانی سیاست. صعودی یافته است

 (. 0390فراهانی، آبادی)خلج های این معضل بپردازندداشته تا به بررسی ریشه

های مذهبی در بین جوانان ما شده است، تر شدن پایبندیرنگغربی در کشور سبب کمرواج فرهنگ 

ی زیادی از آنها حفظ شده باشد. متأسفانه یكی از های مذهبی در عدّهبا این حال ممكن است هنوز نگرش

رج ی دوستی بین دو جنس مخالف خارفتارهایی که از فرهنگ غربی به کشور ما سرایت کرده است، رابطه

ی ما قطعاً بی پیامد نخواهد بود. روابط متعدّد و خارج از از چارچوب ازدواج است. رواج این رفتار در جامعه

بندو باری در میان جوانان ترویج بی تواند باعثعرف و فرهنگ با جنس مخالف غیر از محدوده ازدواج می

مخالف خارج از چارچوب ازدواج سبب بندوباری و روابط آزاد بین دو جنس شود. شكی نیست که رواج بی

که پایبندی مذهبی دارند. تغییر نگرش افراد به اجتماع و روابط اجتماعی خواهد شد، به ویژه در کسانی

یكی از پیامدهای آن ممكن است تأثیری باشد که بر روی احساس امنیت اجتماعی جوانان بخصوص 

اند، باشد. تشویش از تعدّی به حریم در جامعه دههای مذهبی خود را حفظ کردخترانی که هنوز پایبندی

تواند باشد. هرچقدر روابط از سوی افراد و بدبینی نسبت به جنس مخالف از عواقب این رفتار در جامعه می

ی ازدواج خارج شود به افزایش این بی بندوباری و به تبع آن احساس ناامنی با جنس مخالف از محدوده

رود افرادی که نگرش مثبت به ارتباط با جنس مخالف داشته باشند از نظر میدامن خواهد زد. انتظار 

پایبندی مذهبی ضعیف بوده و از وجود و گسترش روابط بین دو جنس خارج از چارچوب ازدواج دچار 

که عكس این حالت برای افرادی که پایبندی مذهبی دارند احساس ناامنی در جامعه نشوند در حالی

د. هر چند برخی مطالعات حاکی از آن است دخترانی که به قوانین مذهبی پایبند بوده و شوبینی میپیش

شوند. نگرش مذهبی شوند در جامعه کمتر دچار احساس ناامنی میبا پوشش مناسب در اجتماع ظاهر می

ر میی ابعاد زندگی را در بای صحیح که همهبینی عمیق و برنامهو پایبندی به آن با ایجاد یك جهان

گیرد، فرد را از هرگونه انحراف و اعمال ضداجتماعی که بنیان تكامل فرد و اجتماع را به مخاطره می 

 .نمایدسیستم روانی فرد را از هر گونه پراکندگی و ناآرامی حفظ میدارد و اندازد باز می

د و در نتیجه گیرنهای خاص، مورد تعدّی قرار میی جوامع، دختران به دلیل داشتن ظرافتدر همه

شود ولی اگر افراد به ویژه دختران ما به قوانین مذهبی پایبند باشند و احساس امنیت آنها دچار آسیب می

آلود دیگران در امان های هوسپوشش مورد تایید اسالم را به تن کنند، به همان اندازه از تجاوز و نگاه

کنند احساس آرامش و امنیت خواهند کرد. اما خواهند ماند و در نتیجه زمانی که در جامعه فعالیت می

انگیز به منظور جلب نظر جنس مخالف در جامعه اگر دختران جوامع گوناگون به شكل نامناسب و هوس
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ی جنسی در جامعه شده و احساس امنیت دختران و زنان را ظاهر شوند، باعث فعال شدن دائمی غریزه

های ناامنی ایجاد ای با انواع اختالالت جنسی و احساسآن جامعهبطور کلی از بین خواهند برد و به دنبال 

 خواهند کرد.

ی بین نگرش و پایبندی مذهبی و نگرش به ارتباط با جنس مطالعه حاضر بر آن است تا وجود رابطه

مخالف خارج از چارچوب ازدواج را مورد بررسی قرار دهند و همچنین همبستگی بین این متغیّرها را با 

 امنیت اجتماعی تعیین نماید. احساس

ی ما، چگونگی پاسخگویی به نیاز به ارتباط با جنس یكی از دغدغه های اساسی جوانان در جامعه

باشد. باال رفتن سن ازدواج از یك طرف و فعال بودن میل به ارتباط با جنس مخالف از طرف مخالف می

رتباط با جنس مخالف شكسته شود و افراد به ی عرفی، فرهنگی و دینی ادیگر باعث شده است تا محدوده

تواند ای از رابطه با جنس مخالف پیش از ازدواج روی بیاورند. افزایش این هنجارشكنی میطیف گسترده

ی ما باشد. با این وجود، نگرش ی آسیب به احساس امنیت اجتماعی دختران جامعهپیش بینی کننده

ای با نگرش مذهبی و پایبندی به ارتباط چگونه است و چه رابطهی ما به این ی جامعهکردهقشر تحصیل

مذهب آنها دارد و آیا نوع نگرش به ارتباط با جنس مخالف پیش از ازدواج می تواند میزان احساس امنیت 

 ؟بینی کنداجتماعی آنان را پیش

 اهداف پژوهش -6-4

اط با جنس مخالف و احساس امنیت ی بین نگرش و پایبندی مذهبی با نگرش به ارتبتعیین رابطه. 0

 اجتماعی در دختران دانشجو

نگرش به ارتباط با جنس مخالف و احساس در پیش بینی  یمذهب یبندینگرش و پا نقش نییتع. 2

 در دختران دانشجو یاجتماع تیامن

 اختصاصیاهداف  -6-4-6

 تران دانشجودر دخنگرش به ارتباط با جنس مخالف  . تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با0

 در دختران دانشجونگرش به ارتباط با جنس مخالف  تعیین رابطه بین پایبندی مذهبی با .2

 در دختران دانشجو اجتماعیاحساس امنیت  . تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با3

 در دختران دانشجو اجتماعیاحساس امنیت  تعیین رابطه بین پایبندی مذهبی با .4

 ا جنس مخالف در دختران دانشجو بر اساس متغیّرهای نگرش و پایبندی مذهبیبینی ارتباط ب. پیش5

 یبینی احساس امنیت اجتماعی در دختران دانشجو بر اساس متغیّرهای نگرش و پایبندی مذهب. پیش6
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 هافرضیه -6-5

 .وجود دارد رابطهنگرش به ارتباط با جنس مخالف در دختران دانشجو  بابین نگرش مذهبی . 0

 .رابطه وجود داردجو تباط با جنس مخالف در دختران دانشنگرش به ار بابین پایبندی مذهبی . 2

 .رابطه وجود دارداجتماعی در دختران دانشجو احساس امنیت  بابین نگرش مذهبی . 3

 .رابطه وجود دارداجتماعی در دختران دانشجو احساس امنیت  بابین پایبندی مذهبی . 4

 

 یسواالت پژوهش -6-1

ارتباط با جنس مخالف در دخترران دانشرجو   ( کدامیك از متغیّرهای نگرش و پایبندی مذهبی می تواند 0

 بینی کند؟پیشرا 

( کدامیك از متغیّرهای نگرش و پایبندی مذهبی می تواند احساس امنیت اجتماعی در دختران دانشرجو  2

 بینی کند؟را پیش

 

 متغیرها تعاریف نظری و عملیاتی -6-7

 ساس امنیت اجتماعیاح. 6

رد حملره قررار   های انسانی مواجتماعی به فقدان هراس از اینكه ارزش یتحساس امنا: تعریف مفهومی

این مفهوم بره  . یفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع استبگیرد یا به مخاطره 

هرای  و ارزش رامش قلب دارند که حقروق این نكته توجه دارد که زنان چه مقدار احساس آرامش خاطر و آ

 .(0389 ی)احمد گیرندمینآنان رعایت میشود و به طور نسبی، احتماالً مورد حمله قرار  انسانی

. آورنرد دست میبه احساس امنیت اجتماعی ملكی یپرسشنامه ازها ای که آزمودنینمرهتعریف عملیاتی : 

 استای فاصلهو مقیاس آن 

 

 ارتباط با جنس مخالف. 2

ی معاشرت و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج به معنری رابطره  منظور از ارتباط، : تعریف مفهومی

شرود. معاشررت   عاطفی با قصد یا بدون قصد ازدواج است که روابط اجتماعی با جنس مخالف را شامل نمی

خالف قبل از ازدواج به معنی هر گونه تماس فیزیكی نزدیرك یرا جنسری برا     ی پیشرفته با جنس میا رابطه

 .(0392 ی)فراهاندوست یا فردی از جنس مخالف که قبل از هر گونه پیوند نكاحی و ازدواج رخ داده باشد
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کسرب   کردلرو  نگرش به ارتباط با جنس مخرالف ی  ها در پرسشنامهای که آزمودنینمره: تعریف عملیاتی

 است ایفاصله میكنند. و مقیاس آن

 

 . نگرش مذهبی  9

معره بشرری بره    ترین و مهمترین نهادهایی اسرت کره جا  دین و مذهب یكی از اساسی :تعریف مفهومی

گاه بشر خارج از این پدیده زیست نكرده و دامرن از آن برنكشریده اسرت.    طوری که هیچخود دیده است به

زعم یونگ دین حالتی خاص از روح انسان است که برطبق معنی اصلی کلمه دین عبارت است از حالرت  به

 .کنرد رت قاهره را به آن اطالق مری مراقبت و تذکر و توجه دقیق به بعضی از عوامل موثر که بشر عنوان قد

باشرد: از نظرر اعتقرادی    ی ابعاد مختلفی چون اعتقادی، رفتاری و تعاملی )ارتباطی( میمذهب دربرگیرنده

یك فرد مذهبی به آفریننده، خالق و ناظمی ورای این جهان مادی به نام خدا اعتقراد داشرته، پیرامبران را    

بشر دانسته، جهران را دارای هردف و غایرت مشرخص و معینری      آوران این خالق هستی جهت هدایت پیام

 (0377باشد. )آرین، دانسته و به روز جزا معتقد می

کسب میكنند. و مقیراس   نگرش مذهبی خدایاریی ها در پرسشنامهای که آزمودنینمره: تعریف عملیاتی

 .است ایفاصله آن
 

 . پایبندی مذهبی4

ی رفتار او و نوع عملكردش در شرایط مختلرف  ه مذهب، در نحوهپایبندی فرد ب میزان :تعریف مفهومی

یابد. از نظر رفتاری یك فررد مرذهبی مطرابق دسرتورات پیرامبران و شررایع مرذهبی بره         زندگی تجلی می

 .(0380 ،اثوندی)غنماید واجبات دینی عمل نموده و از محرمات آن پرهیز می

ی پایبندی مذهبی جران بزرگری کسرب میكننرد. و     ها در پرسشنامهای که آزمودنینمره: تعریف عملیاتی

 ای است.مقیاس آن فاصله

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفصل دو  

 ینظر یمبان

 پژوهش
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 مه مقدّ -2-6

ی و نگرش مذهب ،نگرش به ارتباط با جنس مخالفاحساس امنیت اجتماعی،  متغیرهایفصل  این در

 به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پایبندی مذهبی

 

 احساس امنیت اجتماعی -2-2

ضروری برای آشنایی با مفهوم احساس امنیت اجتماعی شناخت مفاهیم امنیت و امنیت اجتماعی 

 بیم و فقدانو  آرامش خاطر اشاره به و امن، در اصلاست رفته شده گ 2امن از 0امنیت یژهوا باشد.می

فقدان تهدید امنیت در مفهوم عینی آن . شتن دلهره و دغدغه استدر لغت به معنای ندا و داردهراس 

هایی مورد حمله قرار که چنین ارزشدر مفهوم ذهنی آن فقدان احساس ترس از این و ها استعلیه ارزش

اشاره مفهوم امنیت به مصونیت از تعرض و تصرف و در مورد افراد، به نبود هراس و  .(2118، 3بوزان) گیرد

هاست. از نگاه جان نی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادیبیم نسبت به حقوق و آزادی

مانند جان  تواند شامل ارزشهای عینیمیو این تهدیدات  ،بخشتهدیدات زیان از امنیت یعنی رهاییمورز، 

-رود، بههای اساسی انسان به شمار میامنیت از نیازها و انگیزه. های ذهنی مانند هویت باشدو ارزش

گیرد و جای آن را می رود و تشویش، اضطراب و ناآرامیطوریكه با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین می

 .(0390 ،ی)محمد مرتفع شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تأمین امنیت است

ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، اولویت اول خود را به برقراری امنیت در امنیت مقوله

ای چند بعدی است و مطالعه میزان آن در یك جامعه از جهات امنیت پدیده .دهندیجامعه اختصاص م

توانایی جامعه  5امنیت اجتماعی .(2110، 4گیدنز)مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امكان پذیر است 

                                                
1 Security 

2 Secure 

3 Buzan 

4 Giddens 

5 Social security 
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ت. عدم های اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی اس در دفاع از خصوصیات و ویژگی

 ،)عظیمی کنند هویتشان در خطر است شود که جوامع احساس میامنیت اجتماعی زمانی مطرح می 

جامعه، افراد گر یشود که در ارتباط با دیم افراد مربوط میاز حر ییبه قلمروها یت اجتماعیامن .(0384

د یا عدم احساس تهدیت، احساس آرامش یاز امنمراد  یذهن . در بعد(0،2110مولر)سازمانها و دولت است 

امنیت اجتماعی به  .(0390 ی)محمد ك فرد استیدور و نزد یهاطیمح یاز آن از سو یو ترس ناش

هایی اشاره دارد که براساس آن، افراد خود را به عنوان عضو یك گروه اجتماعی قلمداد حفظ ویژگی

 .(0998، 2بوزان و ویور)کنند می

 تفاوت احساس امنیت با امنیت -2-2-6

، یكی از مفاهیم مرتبط با امنیت است که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که 3احساس امنیت

 ییهشود و بر پایزی میرگیرد و این احساس در خانواده، پیهویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می

یت دارای امن احساس .دارد مادر ویژه به والدین؛ دریغبی محبت و لطف در ریشه بنیادینی، اعتماد

 ت:های زیر اسویژگی

 است 4احساس امنیت، ذهنی 

  احساس امنیت به خودی خود، قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر، قابلیت تعریف

 یابدمی

 ك فرایند است، در طول زمان جریان دارد و در هر لحظه براساس برآورد خطر امنیت یاحساس

 پذیردتغییر می

 است آن 5عینی یبهاین وجه ذهنی امنیت مهمتر از جن 

 بخشد و پایه و ها، هستی شناختی فرد را سامان میاحساس امنیت، ضمن اطمینان به شناخت

 .(0394 ،یری)باپد نوردبنیان وجود آدمی را در می

 

های گوناگون و یا وقتی انسان با شنیدن خبری در زمینه و احساس امنیت موضوعی روانشناختی است

مشاهده رفتار یا رخدادی که مستقیم یا غیرمستقیم با تعلقات و منافع مادی و معنوی وی در تضاد بوده و 

ذهن او را  تأثیر قرار داده و و بی او را تحتقل نوعی خاطرجمعی، اطمینان، ایمنی، آسودگی و آرامشبه

                                                
1 Møller 

2 Wæver 

3 Sense of security 

4 Subjective 

5 Objective  
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داد به عبارت دیگر  امنی به وی دست خواهدشود در چنین شرایطی احساس نادرگیر کرده، روبرو می

آزادی نسبی از خطر که این وضع خوشایندی در افراد جامعه ایجاد و  احساس امنیت عبارت از احساس

ازها، یدر سلسله مراتب ن 0مازلو. (0391)ساروخانی، د نکروحی میاحساس آرامش جمعی و  فرد در آن

  .(0392 ،)احمدیدهد یه قرار میاول یازهاین یت را بالفاصله پس از ارضایاحساس امن

 چارچوب نظری مربوط به احساس امنیت اجتماعی -2-2-2

ای است که در صورت فقدان احساس ها به اندازهاهمیت مسئله امنیت در زندگی اجتماعی انسان

شوند و از برقراری روابط ها در روابط اجتماعی خود با دیگران دچار شك و تردید میامنیت، انسان

رود و در کنند. بر اثر تداوم چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی رو به زوال میپرهیز می اجتماعی با دیگران

 .(0392 ،)احمدیگذارد میدرازمدت پیامدهای منفی بسیاری بر جامعه انسانی 

گرچه طرح این  پیشینه بس طوالنی برخوردار است. بحث درباره امنیت اجتماعی و احساس امنیت از

های خاص نبوده است، اما بدون مباحث در میان اندیشمندان باستان چندان تخصصی و محدود به زمینه

های طون، ارسطو و بعدتر در اندیشهتوان در مباحث افالدر رابطه با امنیت اجتماعی را میتردید آغاز بحث 

های گیری گفتمانتوان از زمان شكلرا را میتوماس هابز و ژان ژاك روسو و باالخره سیر تاریخی آن

 .(0395 ،یگی)شكرب دنبال نمود« رئالیسم سنتی» رویكردپردازان امنیت ملی و ظهور نظریه

دارد یان میکند. او بیم یمعرف افرادم یبر تصم یو مبتن یت را ذهنیامناحساس ن ینقطه آغاز بوزان

ها را به دهیپد یبرخ با رجوع به اجتماعتوانند یم افرادرا یشود، زیت در اجتماع شناخته میکه مسئله امن

هنجارها، قواعد و د بر نقش یو تأک یاجتماع یهادهیبه پد یخیب، نگاه تارین ترتینند. به اید ببیعنوان تهد

 ینیه ارجاع عیشه بر پایت همیشود؛ چرا که آنها معتقدند که امنیدگاه مطرح مین دیز در ایفرهنگ ن

 ،)ابراهیمیاست رگذار یت مهم و تأثیامن احساس نیو نقش هنجارها در تأم یست و ارتباط انسانین

0386). 

و  2کلسر. گذارندیمجامعه صحه  خود و یت اجتماعین امنیبر لزوم مشارکت افراد در تأم بوزانو  وریو

 یبرا یکه کنترل خارج ین معنیجامعه منحرف هستند، به ا هایی ازهمكاران معتقدند که مردم در بخش

از  یاریرساز بسین آنها علل زیست. همچنیرومند نین یبه اندازه کاف یزه رفتار انحرافیمقابله با انگ

معطوف به  یدانند و معتقدند که رفتارهایت اقشار جامعه میرا احساس امن یاجتماع یهایناهنجار

 .(0392 ،)احمدی های زندگی استزاییده امنیت محیط شتریب یمنیاحساس ا

                                                
1 Abraham H. Maslow 

2 Rekls 
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پذیر ساخته و تر را امكانالارضای نیاز ایمنی، حرکت به سمت ارضای نیازهای بااعتقاد دارد که  مازلو

انگیزد. در حالی که با در معرض خطر قرار ها و تسلط بر شرایط برمیفرد را به ظاهر شدن و کسب مهارت

 عالئمای برای بر آن عدم امنیت، پایه الوهعردد. گگرفتن امنیت، شخص به نیازهای سطح پایین باز می

های های مبهم از مصیبتخوابی، لرزش و ترسقراری، بیمعینی مانند تنش مداوم، هراس عمومی، بی

 .(0394 ،یری)باپاحتمالی است 

توجه  های عینیارزشکه به  رویكردی قابل تفكیك است: عمده رویكرددو در مباحث پیرامون امنیت 

 ت.اسمعطوف  های ذهنیارزشدارد و دیگری که به 

 مشهور محورمحور و قدرتدولت ویكردربه  دهندهای عینی بها مینظری که بیشتر به ارزش رویكرددو 

نمود: وضعیتی که توسط قدرت ید تصور و تحد ینتوان چنرا می "امنیت"رویكردها،  ینهستند. مطابق ا

 بر یطورکلامنیتی به ینچن برقرارییت مسئول .گرددنت مردم در قبال تهدیدات بیرونی ایجاد میصیابرای 

 یمستقغیرمقضایی( و  هایس و دستگاهیپل )مانند عهده دولت است. در واقع دولت با دو روش مستقیم

چنین  ینبنابرا .کندآموزش و پرورش( امنیت اجتماعی را در جامعه برقرار می یق)خانواده و عمدتاً از طر

داری وجود دارد و بر این اساس اجتماعی رابطه معنی یتقدرت دولت و برقراری امن ینرسد که بنظر میبه

جامعه برقرار کند.  را در یتتواند امنتوان خاطرنشان نمود که هرچه قدرت دولت بیشتر باشد، بهتر میمی

در همین . دشبامیاجتماعی برای افراد جامعه  یتمنبع تحقق احساس امنین به عبارت دیگر دولت مهمتر

 .نمود که رویكرد دولت محور و قدرت محور مبتنی بر تفكرات توماس هابز است راستا بایست خاطرنشان

. در این تعریف انسان تنها 0باشند و انسان گرگ انسان استها دارای ذاتی شرور میهابز معتقد بود انسان

که  گیرد. در این راستا آنچههای انسانی کمتر مورد توجه قرار میدر پی کسب منافع خویش است و ارزش

ها و برقراری نظم اجتماعی نیازمند دولتی قوی و وجود ابزار از اهمیت برخوردار است این که کنترل انسان

د پلیس به عنوان رو نگرش به عملكرو از این (0380 ،ی)افتخار کنترل بیرونی امنیت اجتماعی است

 .ویژه بانوان به همراه آوردو امنیت روانی را برای افراد به تواند احساس ذهنی آرامشنماینده دولت می

رهیافت جامعه محور و هویت دهد، به میهای ذهنی وگروهی بها که بیشتر به ارزشنظری  ویكردر

های های گروهیتها و هواست که تهدیدات، عمدتاً علیه ارزش معتقد ویكردراین  مشهور است. محور

ها بتوانند به ها و خرده فرهنگگردد که گروهاجتماعی است و در نتیجه امنیت اجتماعی زمانی حاصل می

منبع تحقق  ینرتهای خود را مطرح کنند. پس مهمها وارزشخواسته ،نظراتراحتی ابراز وجود نموده و 

 یكاجتماعی  یتگوناگون موجود در آن است. این رویكرد امن یهاخود جامعه وگروه ،یاجتماع منیتا

                                                
1 Homo homini lupus est (Latin): man is a wolf to man 
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از آن با امنیت جهانی  ی فراتررا با امنیت اجتماعی و حت مانند زنان() گروه خاص در درون یك جامعه

 .(0392 ،زاده¬لی)اسماع سازدیزند و امنیت اجتماعی را به فراتر از تعهد دولت معطوف مپیوند می

 ی احساس امنیتگستره -2-2-9

همان طور که چیزى به نام امنیت مطلق وجود ندارد، انتظار احساس امنیت مطلق و رهایى کامل از 

تعارض خصوصیت  و زیرا قدرى اطمینان ؛تشویش، ناممكن و به لحاظ اجتماعى هم مطلوب نمى باشد

به عبارتى میزان بهینه  انسان است. بنابراین میزان احساس امنیت مطلوب واجتماعی ذاتى زندگى 

 .(0391)دالور،  توان مشخص نمودیدر تعامالت م خطرپذیرى را فقط به صورت تجربى و

 عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی-2-2-4

مطالعات زیادی در  .احساس امنیت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با آسایش روانی و ذهنی انسانها دارد

ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی صورت گرفته است و تأثیر متغیرهایی مثل امنیت 

های فرهنگی، پوشش و حجاب مناسب، ماعی، حمایت اجتماعی، رسانهاجت-محل سكونت، پایگاه اقتصادی

پایبندی مذهبی، وضعیت تأهل، عملكرد پلیس، سن، دینداری، درآمد، مشارکت اجتماعی، هویت 

اجتماعی، جنسیت، سطح تحصیالت، هوش هیجانی، کیفیت زندگی، تصور فرد از خود و نگرش به حجاب 

که برخی به طور مستقیم و برخی به طور  (0392 ،احمدی ;0390 ،)کلدیمورد ارزیابی قرار گرفته است 

در  0استانكو غیرمستقیم و با تأثیر بر عوامل مؤثر مستقیم، بر احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذار هستند.  

در زنان )ترس از مورد تجاوز قرار دهد که ترس از وقوع جرم پژوهشی در جامعه ایاالت متحده نشان می

مواردی  با مطالعه زنان استرالیایی معتقد است که زنان به طور عام از 2بل .برابر مردان است سه گرفتن(

های ابتدایی یا انتهایی در سفرهای حمل و نقل عمومی مثل منتظر نظیر بیرون رفتن در شب، موقعیت

از یك ایستگاه به سمت ماشین پارك شده، استفاده از  رویماندن در یك ایستگاه اتوبوس یا پیاده

ای و های مرکز شهر به ویژه در شب و در طبقات، رانندگی تنها در شب، فضاهای باز و حومهپارکینگ

در ایاالت متحده به  (2119 ) 3رینو و الوریهای پژوهشدر دارند.  بست واهمههای بنزیرگذرها و کوچه

ها و عدم شود که این دغدغههای طبقات پایین اشاره میهای زنان در خانوادهگوناگونی نیازها و نگرانی

شود و حتی خوابی و اختالل اجتماعی بیشتری میامنیت در مادران منجر به عصبیت، افسردگی و بی
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معتقدند که زنان و دختران فرانسوی ( 2117) 0پاسكال و بونتی. کندهایی را بین همسران ایجاد میجدال

ها زیاد است و به اسم جرم و ناامنی در آن ،مطابق آمارهای رسمیکه  هاییاز زندگی کردن در مكان

 ویورهای بررسی .ها احساس ناامنی دارندشود در هراسند و نسبت به آنمی دار شناختههای مسئلهمحله

س امنیت زنان در رابطه است و دهد که حمایت اجتماعی با احساایاالت متحده نشان میدر  (2101)

زنانی که در خانواده خود مورد توجه همسر و حتی فرزندان خود هستند، احساس آرامش و امنیت 

 .(0390 ،)کلدید نماینبیشتری دارند و با شادی و نشاط بیشتر کارهای روزمره خود را پیگیری می

اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در رابطه -دهند که پایگاه اقتصادیمطالعات متعددی نشان می

متغیر حمایت  اجتماعی باالتر باشد، احساس امنیت بیشتر است و بالعكس.-است و هر چه طبقه اقتصادی

رافیان خود اجتماعی تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت اجتماعی زنان دارد و زنانی که مورد حمایت اط

محل سكونت نیز بر امنیت اجتماعی خانواده  .هستند، احساس آرامش و امنیت اجتماعی بیشتری دارند

متغیر پایبندی مذهبی تأثیر منفی و معكوسی بر احساس امنیت . همچنین طبق این مطالعات مؤثر است

 .(0389 ،بادتی؛ ع0388 ،وروزین ؛0387 ،نبوی ؛0385 ،ساروخانی) اجتماعی زنان دارد

کنند که استفاده از وسایل ارتباط فرهنگی و ر پژوهشی در شهر مشهد گزارش مید احمدی و اسمعیلی

های عمومی و جمعی رابطه جمعی و نیز نگرش مثبت به حجاب و استفاده از پوشش مناسب در مكان

های محققان دیگر در نقاط مایت اجتماعی، بر خالف پژوهشدارد اما ح زنانمثبتی با احساس امنیت 

 .(0389 ،ی)احمد مختلف کشور، دارای رابطه معكوسی با احساس امنیت اجتماعی زنان و دختران است

فزایش احساس امنیت اجتماعی به مهمترین پیشنهادات ارائه شده از سوی زنان برای ادر همین پژوهش 

، فرهنگ سازی (درصد 2/23ن )پوشش و آرایش مناسب از سوی زنا : رعایتیب فراوانی عبارت بودند ازترت

، وضع قوانین جدی و شدید برای د(درص 2/06)، برخورد جدی پلیس با عوامل ناامنی زنان (درصد 6/06)

 ،(درصد 0/9)، افزایش گشت نیروی انتظامی د(صدر 01) افزایش آگاهی زنان ،(درصد 6/00)مزاحمین 

، رفتار مناسب (درصد 3/3)روابط خانوادگی مسالمت آمیز  ،(درصد 4/5)افزایش وسایل نقلیه ویژه زنان 

مهمترین (. در تحقیقی مشابه مشخص شد که درصد 7/0)ها و روشنایی کوچه( درصد 9/2)پلیس با زنان 

رتباط جمعی است که بیشترین میزان بتا را داشته است، بعد از آن نیز عامل تأثیر گذار استفاده از وسایل ا

دار بودن و حمایت اجتماعی به ترتیب احی شهری، تصور فرد از خود، خانهمتغیرهای نگرش به حجاب، طر

 . (0389 ،ی)احمد انداس امنیت اجتماعی تأثیرگذار بودهاهمیت بر میزان احس
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 احساس عدم امنیت احساس امنیت و پیامدهای -2-2-5

ها نظام سیاسی و اجتماعی است و دولتبدون تردید احساس امنیت مقدمه الزم برای حیات هر 

س امنیت به مثابه یك آرمان . مقوله احساکنندت وسیعی را برای تأمین آن صرف میهزینه، زمان و امكانا

ای از تعامالت و مجموعه آورداسی مردم مطرح است و در نهایت رهت به عنوان یكی از حقوق اسعیو واق

امروزه با گسترش . (0389 ،ی)احمد باشدبین اجزاء مختلف نظام اجتماعی میعاون و سازگاری نیز ت

. تلقی شده است های اقتصادی و اجتماعی امری ضروریی مردان در فعالیتپاجوامع، مشارکت زنان پابه

 ها احساس امنیتخود تبعات فراوانی به همراه دارد که مهمترین آندر جامعه زنان  حضوراما مسئله 

دهند و وجه به اینكه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشكیل میا تب. (0392 ،)احمدیاست  اجتماعی

های اجتماعی و انسانی از زنان به عنوان سرمایه و ترقی است، پرداختن به مسایل ران هم در حال توسعهای

های مختلف جامعه این ضرورت ترین نیازهای جامعه امروز است. مشارکت و حضور زنان در بخشضروری

 بیشترین گاهیپرداخته و  زنان همپای مردان به کار و فعالیت چرا که سازد.را بیش از پیش آشكار می

ی آنان های اجتماعی برادر نتیجه امكان مواجهه با آسیب .گذرانندوقت خویش را در خارج از خانه می

امنیت اجتماعی زنان بیش از پیش  احساس رسد که بحثرو چنین به نظر میافزایش یافته است. از این

مورد بحث قرار  طور جدیبهاهمیت یافته و به واسطه پایین بودن میزان امنیت زنان نسبت به مردان، 

ت اجتماعی برای کل کشور نشان یدر یك پیمایش ملی، نتایج احساس امن. (0389 ،ی)احمد گیردمی

دارای احساس ناامنی  20متوسط و % 27افراد دارای احساس امنیت اجتماعی زیاد، % 52دهد که %می

 اختاللدهد که احساس عدم امنیت با افسردگی، ینشان م هاپژوهش. (0384 ،)عظیمیهستند اجتماعی 

رنجوری رابطه تمایل به غیرعادی بودن و روانروانی اسكیزوفرنیا، تمایل گفتن احساسات بد در مورد خود، 

ز جمله پیامدهای دیگر احساس عدم امنیت این است که شخص را در حال بسیج ا. (0389 ،یی)رضادارد 

احساس عدم امنیت اگر ادامه یابد فرد را به  .دهدریختگی سوخت و ساز بدن قرار میهمو به تالطم قوا و

 . (0389 ،هادی و)خلیل  های جسمی و روانی سوق خواهد دادسوی بیماری

 

 نگرش به ارتباط با جنس مخالف -2-2-1

و همچنین یكی از نشانه های آن داشتن ارتباط سالم بین فرد و دیگران  0روانی سالمتكی از عوامل ی

توان به می روابط اجتماعی و . از میان انواع روابط مانند رابطه والدین و فرزند، رابطه با همساالناست
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ای از دو جنس نر و ماده یا بر سنت آفرینش هر موجود زنده توجه خاص نمود. بنا 0جنس دوبین رابطه 

شود که هر یك از آن دو برای یافتن کمال نوعی خود به ناچار نیازمند داشتن مونث و مذکر تشكیل می

باشد و به همین دلیل و بنا بر همان سنت، گرایش به سمت جنس رابطه و تعامل با جنس مقابل خود می

 بین رابطه در موجودمندی از فواید اما همانطور که روشن است بهره ت.داده شده اس دیگر در نهاد او قرار

 چراکه، باشدمی ارتباطی صحیح مهارت داشتن البته و مناسب و مساعد شرایط وجود به منوط جنس دو

 به 3اجتماعی و روانی، 2آثار مفید جسمی مخالف جنس با مناسب رابطه یك داشتن که حالی درعین

فی و زیانبار در انسان گردد. تواند موجب بوجود آمدن اثرات من، وجود روابط نابهنجار نیز میدارد همراه

 تواندمی های درست و اخالقی ارضای آنو شیوه مخالف جنسرابطه با  براین عدم شناخت دقیق انگیزهبنا

 عی شوداجتما ایهنابسامانی آن موجب متعاقب و فردی هایکجروی و هاناخرسندی از بسیاری موجب

های گوناگونی مطرح است در مورد نحوه رابطه با جنس مخالف دیدگاه .(2103نیكخو و آوادیس یانس، )

ترین شرایط تا بازترین آن در نوسان است. در ویتنام دختر حق ندارد بدون مالزمت که دامنه آن از بسته

رود غربی نظیر آمریكا از دختران انتظار میهای یك زن کامل و شوهردار از خانه خارج شود، اما در جامعه

توان داشته باشند. در جامعه ایران نیز به نوعی می 4گذارند، قرارهای عشقیوقتی پا به سن نوجوانی می

های شبكههای جهانی نظیر ماهواره، اینترنت و ای تحت تأثیر رسانهاین دو کران را مشاهده کرد. عده

ای نیز شیوه دوم را. در اند و عدهی را پسندیده و سرلوحه خود قرار داده، شیوه آمریكایاجتماعی مجازی

در سال های  .(0382چند دهه اخیر روابط دختران و پسران، یك معضل اجتماعی بوده است )احمدی، 

به  ای افزایش یافته استطور قابل مالحظهبهایران و برخی تظاهرات آن در جامعه  اخیر تجددگرایی

ظر می رسد سنت و فرهنگ جامعه در برخی زمینه ها در حال تأثیر پذیری از سایر فرهنگ طوریكه به ن

می  یا خارج از چارچوب ازدواج از ازدواج قبلها روابط با جنس مخالف ها می باشد. یكی از این زمینه

 .(0389 ،فراهانی)باشد. 

 

 جنس مخالف از دیدگاه دانشمندانط با نگرش به ارتبا -2-2-7

یك تكلیف  5گیری روابط نزدیك و عاشقانهاز نظر برخی از اندیشمندان علوم تربیتی و اجتماعی شكل

رشدی اجتماعی مهم برای نوجوانان است. با ورود کودکان به نوجوانی، زمان گذران با همساالن جنس 
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صورت  به 2گرایانهاز اواسط تا اواخر نوجوانی، این تعامل دگرجنس. (0،0990لمپرز) یابدمیمخالف افزایش 

آور تعجب .(0992، 5و نانقل 4،کریستوفر3هانسن) گیردید و روابط عاشقانه شكل میآمیعالیق عاشقانه در

یابد. در یك نیست که نسبت نوجوانانی که دوست پسر یا دوست دختر دارند نیز در این زمان افزایش می

درصد در  3/34اند از مطالعه مشخص شد که نسبت نوجوانانی که دوست پسر یا دوست دختر داشته

 داشت م افزایشدرصد در کالس دوازده 72درصد در کالس دهم و یازدهم و  6/58کالس هفتم به 

دهد که این قبیل روابط بر مورد اهمیت روابط عاشقانه نشان می های اخیر درپژوهش .(0997الرسن، )

های ط عاشقانه با سطوح باالتر نشانهکارکرد نوجوان اثر مهمی دارند. برای نمونه، درگیری نوجوان در رواب

رسد فروپاشی اینگونه روابط یك عامل پیشبین مهم در افزایش به نظر می. افسردگی ارتباط داشته است

 7سوی دیگر، روابط عاشقانه با احساس خودارزشمندی از. (2111، 6جوینر) های افسردگی باشدنشانه

اند که روابط عاشقانه در زمینه ارتباط نوجوانان با برخی یادآور شده. (0994کانولی، ) استرابطه داشته 

دختران  .(9،2113کولینز) و پایگاه در گروه، نقش محوری دارد 8پذیریساالن بر حسب حس تعلقهم

دهند و دوستی با جنس مخالف در نزد آنان زودتر از پسران به رابطه با جنس مخالف عالقه نشان می

جنسان خود را در زمینه بسیاری از همچنین دختران نوجوان، دوستی با هم .بیشتر از پسران است

کنند و بیشتر به بندی میز پسران رتبههای دوستی )نظیر عاطفه، همنشینی، صمیمیت( باالتر اویژگی

بنابراین، احتماال دختران زودتر از پسران با  .شوندتر میپیوندند و در آنها یكپارچههای اجتماعی میشبكه

ها یا شرکای عشقی های بیشتری در زمینه تغییر دوستیشوند و ممكن است با دشواریگذر مواجه می

 . (0388 ،میرزایی) مواجه شوند

کنند که پاداش آنها را به ، افراد روابطی را ساخته و پرداخته و حفظ می01طبق نظریه مبادله اجتماعی

پردازان اعتقاد برخی از نظریه .(0978، 00کلی) دهدها را به حداقل کاهش میرساند و هزینهحداکثر می

ساالن همجنس دارند که با افزایش زمان گذران نوجوانان با همساالن دگرجنس خود، از مقدار روابط با هم

راسبولت، )گیرد گذاری کمتری روی دوستی با همجنس صورت میسان سرمایهشود و بدینمی کاسته
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وقتی رقابت با  و های نوجوانان باشدنبع فشاری بر دوستیبودن با شرکای عشقی ممكن است م .(0983

های دوستی ، چرا کهشود، به ویژه دختران ممكن است حسود شونددوستان نزدیك بسیار سنگین می

نابراین، نظریه مبادله اجتماعی پیامد منفی را برای . بتر از پسران استتر و انحصارطلبانهدختران صمیمانه

هایی که از اعتقاد دارد مهارت 0سالیوانبرعكس، . (0388 ،میرزایی)کند می بینیروابط عاشقانه پیش

وابط گیری رای برای شكلهیشوند، به عنوان پاطریق دوستی با همجنسان طی دوره کودکی آموخته می

صمیمانه، صمیمیت،  های نزدیك وکنند. جوانان از طریق دوستیده متقابل در زندگی آتی عمل میپاداش

. (0997الرسن، ) گیرندنیز نحوه حل کشمكش، مصالحه، و مذاکره را یاد می وو همدردی  اعتماد، همدلی

های اجتماعی را در ها و توانشهای نزدیك صالحیتمطابق نظریه سالیوان جوانانی که از طریق دوستی

. ساالن همجنس و هم همساالن جنس مخالف نزدیك و صمیمی شونداند، قادرند هم با همخود شكل داده

وانند بین روابط با همجنس و جنس مخالف تکند که نمیی حمایت مییاههای پژوهشین نظریه از یافتها

با توجه به اینكه احتمال بیشتری وجود دارد که نوجوانان . (0388 ،میرزایی)ند به یك ترازمندی برس

کند که دارندگان روابط پیشبینی می سالیواننظریه ، شوند  عاشقانهط دارای مهارت اجتماعی درگیر رواب

های برعكس، تعامل .تری دارندعاشقانه نسبت به فاقدان این روابط با بهترین دوستان خود تعامل مثبت

؛ هاوس، 0988نمان، ) کشمكش و فشار( در میان فاقدان روابط عاشقانه باالتر است منفی )برای نمونه

0955). 

مردم نیازهای اجتماعی متفاوتی دارند که افراد گوناگون از شبكه ، نوسالیوانیانو  سالیوانطبق نظر 

ها به اعی نیز بر این فرض است که دوستیکنند. گرچه نظریه مبادله اجتمبرآورده می شان آنها رااجتماعی

گیرد، روابط عاشقانه از این حیث بودگی( صورت میهای معینی )نظیر همنشینی یا باهمخاطر پاداش

های این رابطه و نه فرد تمرکز آید که روی افزایش پاداششكل منحصر به فردی از روابط به حساب می

کنند که افراد به خاطر همه نیازهای ه اجتماعی استدالل میکند. در نتیجه، طرفداران نظریه مبادلمی

ت خود به شرکای عشقی خود متكی هستند و در سایر روابط این اتكا به خاطر نیازهای معینی اس

کند که افراد به خاطر برخی نیازها به بهترین دوستان بینی مییوان پیشکه سالدر حالی .(0997 الرسن،)

هم نظریه سالیوان و هم  .شوندخود و به خاطر برخی نیازهای دیگر به شرکای عشقی خود متكی می

های اخیر نظریه مبادله اجتماعی تصدیق میكنند که اهمیت روابط مختلف با سن و بالیدگی تغییر انطباق

 . کننددو نظریه تغییر توجه از دوستان به شرکای عشقی را همراه با تغییر سنی پیش بینی می هر .کندمی

تا اواسط  .های همجنس بر عرصه اجتماعی حاکم استهطی دوره کودکی و اوایل نوجوانی، جرگ
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 جنسهای همکنند، جرگهروع میهای عشقی را شها مالقاتنوجوانی، وقتی اعضای سطح باالی این جرگه

های سال از شبكهحال تغییر گروه همساختار درد. دهنگرا تغییر جهت میهای دگرجنسبه جماعت

، 0کانولی) شودگرا موجب تسهیل در پدیدآیی روابط عاشقانه طی نوجوانی میهمجنس به دگرجنس

0994). 

اعتقاد برخی بر این است که ارتباط نزدیك با جنس مخالف تأثیرات مثبتی بر روند رشد شخصیتی در 

، کسب استقالل از خانواده 2گیری هویتی جوانی دارد؛ از جمله، شكلی نوجوانی و آغاز دورهاواخر دوره

گیری مؤثر تصمیم لكرد مؤثر در کالس درس،عم ،4جنسی گیریو جهت 3فرد، تثبیت هویت جنسی

از طرفی اگر چنین روابطی به  .(2106؛ بهرامی و وددهیر،2119روبین، ) فرد 5آکادمیك و تنظیم عواطف

درستی مدیریت نشود و به طور ناهنجاری گسترش یابد و پیشروی کند، آثار سوئی هم برای فرد و هم 

های دوستی و پیشرفته قبل از ازدواج با جنس علی رغم اینكه ارتباطبرای جامعه در پی خواهد داشت. 

ی ایران است و از نظر قانونی نیز منع شده، ف هنجارهای سنتی، مذهبی و فرهنگی جامعهالرخمخالف ب

درصد گروه سنی  61تا  21بین )ی زیادی از نوجوانان اما بر اساس شواهد موجود، در سالهای اخیر عده

نواده ارتباط با یك یا چند نفر از اعضا جنس مخالف اغلب به طور پنهانی و بدون رضایت خا (ساله 08-04

جعفری و همكارانش در . (0392 ،فراهانیآبادیخلج) کنند تر برقرار میعاطفی و گاه ارتباط پیشرفته

 37) های پزشكی و غیرپزشكینفر از دانشجویان پسر رشته 077ت جنسی الپژوهشی به بررسی مشك

درصد افراد بررسی شده،  58پرداختند. این مطالعه نشان داد که  (درصد غیرپزشكی 73درصد پزشكی و 

اند. مطالعه فوق ی جنسی داشتهدختر خود رابطهدرصد با دوست 68دوست دختر داشته و از بین اینها 

ی کوچك و با قدرت نمایانگری کمتر انجام شده، ولی تا حدود زیادی نشان از شیوع مونهگرچه بر روی ن

 . (0384 ،جعفری)ارتباطات دوستی و جنسی در بین دانشجویان دارد 

از ازدواج با جنس مخالف، میزان ناکامی و شكست در های قبل همزمان با روند افزایشی معاشرت

 0به  6ق در کشور النسبت ازدواج به ط 0391طوری که در سال ها نیز سیر صعودی یافته است، بهازدواج

ی در آمار نه ماهه (0392 ،فراهانی آبادی خلج) ؛ )0390 ،سازمان ثبت احوال) بوده است 0به  3و در تهران 

شیوع سبك بوده است(.  4/2و برای تهران  9/3نسبت ازدواج به طالق برای کل کشور  0395سال 

 طالقشرف  ی درکرده ی عاطفی قبل از ازدواج در بین افراد تحصیلهمسرگزینی از طریق دوستی و رابطه
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