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Application of Theory of Planned Behavior in Predicting of
effective Factors on heterosexual relationship in girls
Adolescence of Birjand city
Narges Sarzehi1, Mitra Moodi2, Gholamreza Sharifzadeh1

Background and Aim: Puberty is one of the most critical periods in life that makes individual to feel and
behave in a different way. One of the major issues faced young people is the conflict between spiritual
values, customary and familiar to the freedom or non-freedom of heterosexual relationships and how to deal
with it. Therefore, this study aimed to determine Predicting Factors heterosexual relationship in girls
Adolescence of Birjand city.
Materials and Methods: In this descriptive analytical study, samples were collected from girl students in
high schools in different regions of Birjand in 2015. The survey was carried out via simple random sampling
of 395 students. Data were collected by the validated and reliable questionnaire based on theory of planned
behavior. The gathered data were analyzed using SPSS20 and descriptive statistical tests and Pearson
correlation, logistic regression, t- test and ANOVA tests in significant level less than 0.05...
Results: Among the adolescents participating in this study 43.9% with an average duration was about 15±7
months. Logistic regression analysis showed that attitudes (P≤0.001), intention (P≤0.001), mother's
occupation (p=0.03), family size (p=0.01), birth (p=0.03) and the satellite programs watching (p=0.01)
strong predictor for the heterosexual relationship individuals were studied.
Conclusion: According to the results of this study showed that the attitude and intention for the relationship
with the opposite sex were strong predictors. So the theory of planned behavior can be used as an effective
method for planning and intervention to prevent heterosexual relationship.
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مقاله اصیل پژوهشی

کاربرد مدل رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی عوامل موثر بر رابطه با
جنس مخالف در دختران نوجوان شهر بیرجند
نرگس سرزهی ،1میترا مودي ،2غالمرضا شریف

زاده1

چکیده
زمینه و هدف :دوران بلوغ يکي از حساسترين دورههاي زندگي هر فرد است که باعث ميشود شخص به طرزي متفاوت احساس و
رفتار کند .يکي از مسائل عمدهاي که نوجوانان با آن مواجه هستند ،تعارض ارزشهاي ديني ،عرفي و خانوادگي در خصوص آزادي يا
عدم آزادي رابطه دختر و پسر و چگونگي مواجهه با آن است .اين مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشبیني کننده رابطه با جنس مخالف
در میان نوجوانان شهر بیرجند انجام شد.
روش تحقیق :اين مطالعۀ توصیفي-تحلیلي در بهار سال  4531بر روي  533دانشآموز دختر دوره دوم شهر بیرجند که به روش
تصادفي ساده انتخاب شدند ،انجام شد .اطالعات با استفاده از پرسشنامه منطبق با تئوري رفتار برنامهريزي شده ،که روايي و پايايي آن
تايید شده بود ،جمعآوري شد .دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSويرايش  )22و توسط آزمونهاي آماري  T-Testمستقل ،ضريب
همبستگي پیرسون ،آنالیز واريانس يکطرفه و رگرسیون لجستیک در سطح معنيداري کمتر از  2/23تحلیل گرديد.
يافتهها :در اين مطالعه  %15/3از دختران با میانگین زماني  43±7ماه با جنس مخالف رابطه داشتند .آنالیز رگرسیون لجستیک نشان
داد که نگرش ( ،)P<2/224قصد رفتاري ( ،)P<2/224شغل مادر ( ،)P=2/25بعد خانوار ( ،)P=2/24رتبه تولد ( )P=2/25و داشتن
ماهواره ( )P=2/24پیشبیني کنندههايي قوي براي برقراري رابطه با جنس مخالف در افراد مورد مطالعه بودند.
نتیجهگیري :با در نظر گرفتن قدرت پیشبینيکننده نگرش و قصد رفتاري در ايجاد رابطه با جنس مخالف ،استفاده از تئوري رفتار
برنامهريزي شده ميتواند براي پیشگیري از رابطه با جنس مخالف در نوجوانان کمککننده باشد.
واژههاي كلیدي :نوجوانان ،رابطه با جنس مخالف ،قصد
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند3159 .؛ .111-139 :)4( 31
دريافت3154/33/95 :

پذيرش3159/91/31 :

 4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکي بیرجند ،بیرجند ،ايران.
 2نويسنده مسؤول؛ مرکز تحقیقـات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ،دانشگـاه علوم پزشکـي بیرجند ،بیرجـند ،ايـران.
آدرس :بیرجند -خیابان غفاري -دانشگاه علوم پزشکي بیرجند -دانشکده بهداشت
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ايران ،حاکي از شیوع حدود  27تا  32درصدي اين پديده در
مقدمه
دوران بلوغ و نوجواني ،يکي از حساسترين دورههاي بین قشر نوجوان و جوان اعم از دانشآموز و دانشجو بوده
زندگي هر فرد است که موجب ميشود شخص به طرزي است .شیوههاي فرزندپروري ،جهتگیريهاي مذهبي و
متفاوت احساس و رفتار کند .در اين دوران ،زيربناي زندگي پیوستگي خانواده ،تأثیر دوستان و فیلمهاي مستهجن و نقش
بزرگسالي فرد پيريزي شده و بسیاري از مسائل جسمي -تسهیلگري اينترنت و تلفن همراه در ايجاد فرصت تعامل با
روحي و عاطفي ريشه در اين دوره زندگي فرد دارد ( .)4او بايد جنس مخالف ،وضعیت اقتصادي و جايگاه اجتماعي خانوادهها
بتواند بین عرف ،ارزشهاي مذهبي و سنتي جامعه و خانواده و نیز احساس تنهايي اجتماعي-عاطفي ،از تعیینکنندههاي
همزمان با تفکرّات و تمايالت جديدي که خاص ذهن اصلي در رابطه نوجوانان با جنس مخالف خود ،از دوستي ساده
جستجوگر وي است ،هماهنگي ايجاد کند .اين مسئله ،خود تا تماس جنسي هستند ( .)3-5از طرفي در مطالعه
تعارض و تضاد در ايشان را در پي دارد؛ بهويژه يکي از مسائل زادهمحمدي %32 ،دانشجويان بر لزوم گذراندن دورههاي
عمدهاي که نوجوانان و جوانان با آن روبرو هستند ،تعارض آموزشي خاص مربوط به روابط با جنس مخالف تأکید داشته
ارزشهاي ديني ،عرفي و خانوادگي آنها در خصوص آزادي يا ( )7و در مطالعهاي ديگر بهترين دوران براي آموزش
عدم آزادي رابطه دختر و پسر و چگونگي مواجهه با آن است درخصوص بلوغ و مسائل مربوط به آن را دوره راهنمايي ذکر
کردند (.)2
( . )2
مسلم است که رفتار انسان ناشي از عوامل مختلفي است
در ايران در دهههاي اخیر گسترش رابطه دختر و پسر
بهعنوان رفتاري اجتماعي-فرهنگي امري نسبتأ جديد بوده و و آموزش بهداشت نیز بهعنوان محور اساسي فعالیتها و
ابعاد تازهاي يافته است که تغییر ارزشها و سبک زندگي برنامههاي بهداشتي ،براي اثربخشکردن برنامههاي خود،
نوجوانان و جوانان در به وجود آمدن آن نقشي مهم را ايفا نیازمند شناخت رفتار و عوامل تأثیرگذار بر آن براي تغییر يا
ميکند .اغلب والدين نیز در اين تالش هستند تا پیوسته تعديل رفتارهاي موجود و نیز جايگزيني رفتار جديد است .اين
راههايي که ميتوان تا زمان ازدواج ،اين دو را از هم دور نگه مهم ،نقش مدلها و تئوريهاي مطالعه رفتار در آموزش
داشت را بیابند و در پي آنند که چگونه عمل کنند تا ايشان بهداشت را تعیین ميکند .بنابراين فرآيند پیشگیري از بروز
بهگونهاي نامشروع و بهدور از عرف جامعه ،با هم ارتباط برقرار خطراتي که بلوغ به همراه دارد ،نیازمند کاربرد تئوريهاي
نکنند؟ عالوه بر اين ،اگرچه هم پسران و هم دختران ممکن مختلف در رشتههاي گوناگون و روشها و تکنیکهاي
است در اينگونه روابط به هم آسیب وارد کنند ،شیوع اين کار متنوعي است و نیاز به کسب آگاهي از شرايط موجود و
از جانب پسران بر ضدّ دختران شديدتر است؛ به همین دلیل ،شناخت عوامل مؤثّر بر رابطه با جنس مخالف و میزان شیوع
اين موضوع مورد توجه تمامي ملل بوده و در هر دوره تحت آن در جامعه وجود دارد .در همین راستا يکي از مدلهاي
تأثیر نظريهپردازان و دانشمنداني چون فرويد و  ،...شکلي پرکاربرد براي برنامهريزي مداخالت مؤثّر نظريه رفتار
برنامهريزيشده )(Theory of Planned Behavior: TPB
متفاوت به خود گرفته است (.)2
طرحهاي زيادي در کشورهاي اروپايي و آمريکايي براي ميباشد که يکي از مدلهاي تغییر رفتار است .اين نظريه،
آموزش روابط سالم با عناوين گوناگوني مانند :انتخاب سالمتر ،الگوي شناختي – اجتماعي انتظار ارزش است که قصد را
انتخاب مغرورانهتر ،کاهش خطر اجرا و  ...صورت گرفته است تعیینکننده اصلي رفتار ميداند .قصد ،تحت اثر سه سازه
( .)2مطالعات انجامشده در زمینه رابطه با جنس مخالف در مستقل نگرش ،هنجار انتزاعي و کنترل دركشده ميباشد.
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نگرش ،ارزيابي مثبت يا منفي افراد را از انجام يک رفتار
منعکس ميکند .هنجار انتزاعي نیز اشاره به اين امر دارد که
فشارهاي اجتماعي دركشده ممکن است باعث شود فرد رفتار
بهخصوصي را انجام دهد يا از انجام آن سر باز زند .نهايتأ
کنترل دركشده ،سختي يا آساني تصور شده در خصوص
اجراي يک رفتار خاص است و حدس زده ميشود که بهطور
مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار مؤثّر ميباشد .طبق اين نظريه،
افراد زماني انجام رفتاري را مثبت ارزيابي ميکنند و قصد
انجام آن را خواهند کرد که معتقد باشند افراد مهم و بانفوذ
فکر کنند که آن رفتار بايد انجام شود و هم انجام رفتار تحت
کنترل ايشان است .عالوه بر اين در اين نظريه فرض بر اين
است که نگرش ،هنجار انتزاعي و کنترل دركشده بهوسیله
عقايد زيربنايي اين سازهها تعیین ميشوند ( .)5طبق
بررسيهاي انجامشده ،مطالعهاي بر اساس مدل رفتار
برنامهريزي شده و ساير مدلهاي آموزشي در جهت
پیشگويي فاکتورهاي مؤثّر بر رابطه با جنس مخالف و
همچنین برنامه مداخلهاي تئوري محوري در خصوص
پیشگیري از رفتارهاي پرخطر بهويژه رابطه با جنس مخالف
در نوجوانان و جوانان ايراني يافت نشد .بر همین اساس در
اين مطالعه تالش شده است تا با بهکارگیري تئوري رفتار
برنامهريزيشده بهعنوان چارچوب نظري پژوهش ،فاکتورهاي
پیشبینيکننده رابطه با جنس مخالف در میان نوجوانان مورد
بررسي قرار گیرد .نتايج اين پژوهش ميتواند در برنامهريزي
براي پیشگیري از رابطه با جنس مخالف در نوجوانان مؤثر
باشد.
روش تحقیق
اين مطالعه توصیفي -تحلیلي ،در سال  4531در بین
دانشآموزان دوره دوم متوسطه دختر شهر بیرجند انجام شد.
پس از کسب مجوز از اداره کل آموزش و پرورش ،با مراجعه
به دبیرستانهاي سطح شهر 533 ،دانشآموز بهصورت
تصادفي ساده انتخاب شدند .قابل ذکر است که افراد مورد
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مطالعه در رابطه با هدف از انجام طرح ،محرمانهبودن و عدم
استفاده ابزاري از اطالعات ،توجیه شده و در صورت تمايل و
داشتن رضايت ،وارد مطالعه شدند.
ابزار جمع آوري اطالعات مشتمل بر دو بخش بود .بخش
اول ابزار شامل اطالعات جمعیتشناختي و بخش دوم آن
شامل پرسشنامه خودساخته بود که بر اساس سازههاي مدل
رفتار برنامهريزيشده (با شاخص روايي  2/23و پايايي )2/24
طراحي شده بود .اين پرسشنامه در حیطه نگرش شامل 43
سؤال (رابطه با جنس مخالف ،اعتماد به نفس بیشتري به من
ميدهد و من خودم را بهتر باور ميکنم؛ من داشتن رابطه با
جنس مخالف را به تبعات خانوادگي و اجتماعي آن ترجیح
ميدهم و  3 ،)...سؤال در حیطه هنجار انتزاعي (در خانواده ما
بهخصوص با پدرم ،امکان صحبت درباره مسائل و
مشکالتمان بسیار کم است ،محبت و همدلي در خانواده ما
جايي ندارد و من از بیان احساساتم ميترسم و  3،)...سؤال در
حیطه کنترل رفتاري دركشده (با وجود سختگیريهاي
خانواده و جامعه براي رفع نیازهايم ،باز هم از رابطه با جنس
مخالف خودداري ميکنم ،من ميتوانم با همکاري و مشورت
والدين و معلمانم به رابطه خود با جنس مخالف خاتمه دهم و
 3 ،)...سؤال در حیطه قصد رفتاري (آيا درآينده قصد برقراري
رابطه مخفیانه و دوستانه با جنس مخالف را داريد) و  2سؤال
در حیطه رفتار فرد (من خود از افرادي هستم که به دوستان و
همساالنم توصیه ميکنم که از رابطه با جنس مخالف
خودداري کنند) بود .سؤاالت حیطههاي نگرش ،هنجار
انتزاعي و کنترل رفتاري دركشده ،با مقیاس لیکرت 3تايي
(کامأل موافق ،موافق ،نه موافق-نه مخالف ،مخالف ،کامأل
مخالف) و سؤاالت قصد رفتاري و رفتار با لیکرت  5تايي
(بلي ،32-32،خیر) سنجش شد.
دادهها پس از جمعآوري در نرمافزار ( SPSSويرايش )22
وارد و بهوسیله آزمونهاي آماري توصیفي T-Test ،مستقل،
ضريب همبستگي پیرسون ،آنالیز واريانس يکطرفه و
رگرسیون لجستیک در سطح معنيداري کمتر از  2/23آنالیز
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شد.
یافتهها
در اين مطالعه  533دانشآموز دوره دوم دبیرستان بررسي
شدند .باالترين سطح تحصیالت در پدران سیکل ( 413نفر،
 52/3درصد) و در مادران ابتدايي ( 453نفر53/3 ،درصد) بود.
شغل پدر آزاد ( 477نفر )%13/3 ،و شغل مادر خانهدار (523
نفر )%22 ،بیشترين فراواني را داشتند 427 .نفر ()%55/1
فرزند اول خانواده بودند 521 .نفر ( )%72/1به موبايل
شخصي 222 ،نفر ( )%37/2به اينترنت و  34نفر ( )%45/4به
ماهواره دسترسي داشتند.
از میان  533دانشآموز مورد مطالعه433( %15/3 ،نفر) از
دختران با میانگین زماني  43±7ماه با جنس مخالف رابطه
داشتند که از اين تعداد  %21/2طول مدت رابطه آنها با جنس
مخالف خود ،کمتر از يکسال بود و  %43/2نیز باالتر از  45ماه

رابطه داشتند.آنها نحوه آشنايي خود با جنس مخالف را معرفي
دوست ( ،)%14موبايل ( ،)%27/2مدرسه ( )%25و مهمانيها
( )%2/2اعالم کردند.
همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود ،در بررسي
همبستگي دروني بین سازههاي تئوري ،رابطه معنيداري بین
کلّیه سازههاي اين مدل در رابطه با جنس مخالف وجود داشت
( .)P<2/23بهمنظور تعیین رابطه بین اجزاء مختلف تئوري
رفتار برنامهريزيشده و رابطه با جنس مخالف ،از آنالیز
رگرسیون لجستیک استفاده شد .نتايج به دست آمده نشان داد
که از بین متغیرهاي زمینهاي :شغل مادر ،بعد خانوار ،رتبه تولد
و وجود ماهواره و ديدن برنامههاي ماهوارهاي (جدول  )2و نیز
از بین سازههاي مدل :نگرش (نگرش مثبت نسبت به رابطه با
جنس مخالف) و قصد رفتاري (جدول  ،)5پیشبینيکنندههاي
قويتري در زمینه رابطه با جنس مخالف بودند.

جدول  -1تعیین همبستگی درونی بین سازههاي تئوري رفتار برنامهريزيشده و طول مدت رابطه با جنس مخالف با رابطه با جنس مخالف
ضريب همبستگی

باورهاي
هنجاري

کنترل رفتاري
دركشده

قصد رفتاري

رفتار

طول مدت رابطه

ضريب همبستگي پیرسون

**2/511

*2/422

**25534

2/231

**2/522

سطح معنيداري

2/222

2/223

2/222

2/223

2/222

ضريب همبستگي پیرسون

4

**2/232

**2/434

2/223

**2/452

سطح معنيداري

2/222

2/224

2/322

2/223

ضريب همبستگي پیرسون

4

2/255

2/255

2/244

سطح معنيداري

2/341

2/347

2/222

ضريب همبستگي پیرسون

4

**2/277

**2/373

سطح معنيداري

2/22

2/222

ضريب همبستگي پیرسون

4

*2/441

سازه هاي تئوري
حیطه نگرش

باورهاي هنجاري
کنترل رفتاري
دركشده
قصد رفتاري

رفتار
*P≤2/23

سطح معنيداري

2/225

**P≤2/224
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جدول -2آنالیز رگرسیون براي رابطه بین متغیرهاي زمینهاي و رابطه با جنس مخالف
متغیر

B

SE

OR

P

تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
شغل پدر
شغل مادر
بعد خانوار
رتبه تولد
موبايل شخصي
اينترنت در منزل
ماهواره

2/232
2/443
2/225
2/574
2/573
2/273
2/221
2/422
2/215

2/452
2/411
2/223
2/471
2/413
2/427
2/431
2/214
2/557

4/235
2/234
4/225
2/332
4/123
2/733
2/333
/237
2/525

2/337
2/122
2/732
*2/255
*2/243
*2/252
2/322
2/335
*2/242

*P≤ 2/23

جدول -3آنالیز رگرسیون براي سازههاي تئوري رفتار برنامهريزيشده و رابطه با جنس مخالف

*P≤2/23

متغیّر

B

SE

OR

P

حیطه نگرش
باورهاي هنجاري
کنترل رفتاري دركشده
قصد رفتاري
مقدار ثابت
**P≤2/224

/25
2/253
2/272
2/313
5/375

2/242
2/225
2/253
2/411
2/215

4/227
4/257
2/355
/527
2/243

**2/222
2/422
2/232
**2/222
**2/222

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که داشتن ماهواره با
قصد رابطه با جنس مخالف ( )P=2/224و کنترل رفتاري
درك شده ( )P=2/213رابطه آماري معني داري دارد .آزمون
همبستگي حیطه ها رابطه مثبت و معناداري با مدت رابطه با
جنس مخالف را نشان داد ( )P<2/223بدين معني که هرچه
طول مدت رابطه افراد کوتاهتر؛ نگرش آنها نسبت به برقراري
دوباره و ادامه رابطه با جنس مخالف مثبت تر( ،مشکل تر مي
توانستند به رابطه خود خاتمه دهند) يعني کنترل رفتاري
کمتر ،قصد برقراي و پافشاري بر ادامه رابطه بیشتر از سايرين
بود.
 213نفر ( )%35از دانش آموزان نگرش مثبت 451 ،نفر (
 )%51نگرش متوسط و تنها  42نفر (  ) %5نگرش کامأل
منفي نسبت به رابطه با جنس مخالف داشتند .آزمون
 ANOVAرابطه نگرش با شغل پدر ( )P=2/243و با شغل
مادر ( )P=2/225و قصد رفتاري با شغل مادر ( )P=2/243را
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معني دار نشان داد که بدنبال آن آزمون توکي نشان داد شغل
نظامي پدران در مقايسه با مشاغل آزاد و کارمند رابطه معني
دار داشته ( )P=2/252و خانه داري با شغل آزاد در مادران
درحیطه نگرش ( )P=2/243و بین کارمندي و خانه داري
مادران در حیطه قصد رفتاري ( )P=2/223رابطه معني داري
وجود داشت .باور هنجاري ،کنترل رفتاري درك شده ،قصد
رفتاري و رفتار دانش آموزان با عکس العمل خانواده ها نسبت
به رابطه با جنس مخالف (سختگیر با نوع قاطع) معني دار بود(
 .)P<2/23بدين صورت که والدين در اين خصوص فشار و
سختگیري بیش از اندازه اي اعمال کنند ،نتیجه کمتري
خواهند گرفت .کنترل والدين و نوع تربیت خانواده ها
(سختگیرانه در مقايسه با متعادل) با نوع نگرش (،)P=2/227
باور هنجاري ( ،)P>2/224کنترل رفتاري ( )P=2/227و قصد
رابطه با جنس مخالف ( )P=2/252نیز معني دار بود که
اهمیت تربیت خانواده ها از نوع متعادل را در برخورد با
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نوجوانان نشان مي دهد .از میان دانش آموزان  %73/5آنها ناديده گرفتن نقش افراد در رابطه با اينگونه مسائل است؛
قصد برقراري رابطه در آينده را مثبت اعالم نموده که از اين شايد بدين معني باشد که خانواده ها و سايرين نسبت به گروه
میان  %23/5علت آن را ازدواج %25/3 ،سختگیري بیش از همساالن از منظري ديگر و به گونه اي نه چندان متناسب
حد خانواده و  %42/2بي توجهي خانواده نسبت به آنها و اعمال نظر کرده و به نوعي اين فشارهاي اجتماعي خود نوعي
نیازهايشان دانسته اند.از طرفي نیز نوع پوشش مطلوب دانش مقاومت در ايشان را به وجود آورده است .اما با اين وجود نیاز
آموزان با نگرش ،باورهاي هنجاري ،قصد رفتاري و رفتار به تحقیقات بیشتري در اين خصوص مي باشد .از ديگر
ايشان نسبت به رابطه با جنس مخالف رابطه معنا دار آماري اهداف اين مطالعه سنجش سازه هاي مختلف تئوري رفتار
با( )P<2/222و نیز نقش مذهب در خانواده ها نیز ارتباط برنامه ريزي شده از جمله نگرش دانش آموزان و نگرش
معنادار آماري با نگرش و باورهاي هنجاري ايشان به ترتیب اطرافیان آنها از منظر دانش آموزان (هنجارهاي انتزاعي)
نسبت به رابطه با جنس مخالف بود .در اين خصوص نتايج
( )P=2/222و ( )P=2/21دارد.
اين پژوهش نشان داد درصد قابل توجهي از دختران نسبت به
اينگونه روابط ديدگاه مثبتي دارند که همسو با يافته هاي
بحث
اين مطالعه با هدف پیش بیني عوامل موثر بر رابطه با سايرين که در خصوص عوامل موثر بر رابطه جنس مخالف
جنس مخالف بود که نشان داد نگرش دانش آموز و قصد وي انجام شده ،است ( .)44،7،3،2میزان مدت رابطه ي دانش
براي برقراري ارتباط با غیر همجنس خود به داليل متعدد آموزان با میانگین 43±7ماه با جنس مخالف نشان از بروز هر
پیش بیني کننده هايي بسیار قوي در اين خصوص هستند که چه بیشتر اين پديده در سنین پايین تر دارد که زنگ هشداري
با ساير مطالعاتي که اين تئوري را در مورد ساير رفتارهاي است براي متولیان امر و با توجه به نتايجي که از قصد و
پرخطر در اين سنین به کار برده بودند کامأل همخواني انگیزه دانش آموزان از برقراري رابطه عنوان شد نشان مي
داشت(5و .)42اين نتیجه بیانگر اين مطلب است که براي دهد برخالف انتظار در دانش آموزان دختر نیز هدف اولیه
تغییر در اينگونه رفتارهاي پرخطر ،مداخله هاي مبتني بر تغییر برقراري رابطه تنها ازدواج نیست و تربیت خانواده ها به
نگرش و قصد افراد مي توانند بسیار موثر باشند ،چرا که صورت اصولي و قاطع بسیار نتیجه بخش تر از دو نوع ديگر
انسانها در اين دوران بیشترين تغییرپذيري را در پي کسب است که اين يافته ها با مطالعات سايرين همسو بوده است
استقالل و ساير جنبه هاي اجتماعي شدن از خود بروز مي (.)5،2،44،42
خلج آبادي و سیدان نیز همچون مطالعه حاضر رابطه
دهند .بنابراين مي توان از اين امر به نفع اعمال رفتارهاي
مثبت سود جست .همچنین نتايج مطالعه نشان داد که کنترل معناداري در افراديکه والدينشان از نظر اقتصادي وضع بهتري
رفتاري درك شده پیش گويي کننده اي مناسب براي اين داشته و نگرش سهل گیرانه تري در خصوص رابطه با جنس
رفتار بود هرچند نسبت به ساير مطالعات اثر ضعیف تري مخالف داشته اند را يافته اند ( .)42، 7شیوه فرزند پروري
داشت (5و .)42در هر صورت از آنجايیکه اين سازه نیز يکي از مستبد و سختگیرانه رابطه معناداري در رابطه با جنس مخالف
موارد درون فردي است باز هم مي توان در جهت سوق دادن دارد که با يافته ها نوابي همسو بود اما در مورد شیوه مسامحه
افراد و هم سو سازي رفتارها در جهت هنجارهاي خانوادگي -کار و آسان گیر ناهمسو با يافته هاي وي بود که شايد اين
اجتماعي بهره برد .قابل ذکر است که عدم معني داري اثر عدم همسويي ناشي از تفاوت فرهنگي نواحي مورد مطالعه
پیش گويي کنندگي سازه هنجارهاي انتزاعي نه به معناي باشد ( .)44دينداري خانواده و جهت گیري مذهبي ،گرايش به
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نوع حجاب رابطه معناداري با رابطه با جنس مخالف داشت.
بنابراين هر قدر دختران از سبک زندگي مدرن تري برخوردار
بوده ،داراي سطوح باالتر اقتصادي و سطوح پايین تري از
ارزش ها ،اعتقادات و پايبندي ديني باشند ،نگرش مثبت تري
نسبت به رابطه با جنس مخالف دارند که با مطالعه ساير
پژوهش ها همسو بود ( .)42،7،3،2جهاني شدن و فرايندهاي
مدرنیسم با تحت تأثیر قراردادن فرهنگ ،ارزش ها و نگرش
هاي افراد و تأثیر بر نوع مبادله ايده ها در سراسر دنیا موجب
تغییر رفتار افراد شده و توسعه اقتصادي – اجتماعي افراد
سبب ساز تغییر در فرهنگ به افزايش سطح تحصیالت ،تغییر
نقش ها و حضور پررنگ تر دختران و زنان در اجتماع ،درآمد،
هنجارها و  ...شده است ( .)42از طرف ديگر  %14دختران
نحوه آشنايي خود با جنس مخالفشان را معرفي دوست عنوان
کرده و  %25نیز در راه مدرسه ارتباط برقرار کرده بودند .ازين
رو همچنانکه با افزايش سن منابع جامعه پذيري توسعه مي
يابد؛ عالوه بر تاثیر خانواده در شکل گیري نگرش هاي افراد،
از تاثیر دوستان و همساالن در اين خصوص نبايد غافل شد
که بي ارتباط با عدم معني داري سازه هنجار انتزاعي در پیش
گويي رابطه با جنس مخالف در دختران نبود .همچنین با
دروني کردن ارزشهاي اجتماعي با استفاده از نهادهاي ديني،
تربیتي و ايجاد محیطي گرم و صمیمي و منسجم بین افراد
خانواده در کاهش بحرانهاي بلوغ و ارتباطات زود و نابهنگام
جنسي و سالمت روان فرزندان مي توان بسیار مؤثر واقع شد.
چراکه بسیاري از پژوهش ها همچون مطالعه حاضر نشان
داده که کار بر روي نگرش و بالطبع کنترل رفتاري و قصد
افراد از طريق افزايش اعتقادات و تقیدات مذهبي -ديني و
روابط عاطفي در خانواده ها مي تواند به عنوان مانعي بزرگ
در برابر انحرافات اخالقي اقشار مختلف جامعه بخصوص
جوانان عمل کند .زيرا در اين حالت فرزندان اين خانواده ها
بدون هیچگونه جبر و تقلید به همراه فرصت کشف و جستجو
و پاسخ مناسب والدين در برابر سؤاالت مطرح شده از سوي
آنها ،در مسیر دروني شدن ارزشهاي فرهنگي – مذهبي
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هدايت مي شوند (.)3
نتیجهگیري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که تئوري رفتار برنامه
ريزي شده پیش بیني کننده خوبي براي رفتار رابطه با جنس
مخالف مي باشد؛ لذا استفاده از اين تئوري در برنامه ريزي به
منظور پیشگیري از رابطه با جنس مخالف و بالطبع آثار و
پیامدهاي آن در نوجوان مي تواند به طور مؤثري به کار گرفته
شود .بنابراين مي طلبد که ارگانهاي دخیل و متولي امر
بخصوص آموزش و پرورش با همکاري مراکز تحقیقاتي،
مشاوره و روانشناسي از بي طرفي و ناديده انگاشتن واقعیات
موجود دست برداشته و در اين امر مهم قدم بردارد و نا آگاهي
ها و کاستي هاي خانواده ها را با آموزش به کارکنان ،والدين
و دانش آموزان تقلیل داده تا مشکالت ناشي از اينگونه
مسائل به حداقل ممکن برسد.
نظر به اينکه تجارب رابطه با جنس مخالف قبل ازدواج
ديگر تنها به قصد ازدواج و تشکیل خانواده مطرح نیست و
بدانگونه که در جامعه با افزايش روزافزون آمار خیانت ،طالق
و از هم گسیختگي خانواده ها روبرو هستیم پیشنهاد مي شود
اقدامات فرهنگي در خور و مناسبي از ابتداي دوران بلوغ و
بروز هیجانات اين دوران جهت بازگرداندن خانواده ها به شأن
و منزلت اصلي خود انجام گیرد .در اين راستا والدين ،معلمان
و رسانه ها مي توانند نقشي بسزا ايفا نمايند .همچنین پیشنهاد
مي شود که مطالعات بیشتري در خصوص رابطه با غیر
همجنس در نوجوانان و جوانان مبتني بر مدلهاي آموزشي
صورت پذيرد تا هر چه بهتر و دقیقتر در بازشناسي و حل اين
بحران کمک نمايد.
تقدیر و تشکر
اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با کد  31 /22و کد
اخالقي  ir.bums1394.338مي باشد .نويسندگان مراتب
تقدير و امتنان خود را از معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه
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