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و  یفیک لیتحلبه روش دختر و پسر  دانشجويان پیامدهای روابط دوستانهی واکاو

 ((ره) دانشگاه آيت اله بروجردی) مطالعه موردی دانشجويان  ادیداده بن
 5/8/0460: تاریخ پذیرش نهایی مقاله       60/60/0460: تاریخ دریافت مقاله

 0حدیث سیف ، 2ناهید زینی حسنوند ،*0کرم اله جوانمرد
 له پژوهشیمقا

     چکیده

 این تحقیق هدف آورند.افراد به دالیل متفاوتی به برقراری رابطه با جنس مخالف روی می :مقدمه
بده روش پدژوهش کیفدی و داده بنیداد     پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر  واکاوی

 .انجام شد ()مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیت اله بروجردی )ره(
گیری نفر به روش نمونه 39از میان دانشجویان دارای ارتباط دوستانه با جنس مخالف تعداد  ش:رو

هدا  مصداحبه  .ای یا گلوله برفی انتخاب و با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته مطالعه شددند زنجیره
 ضبط، دستنویس و تحلیل شدند. 

سخت شدن شرایط ازدواج  ت و مالقات،تسهیل ارتباطانشان داد که شرایط سنی،  هایافته ها:یافته
 ارزشدی ندو وهدور،   هدای  دیدگاه های دینی و سنتی وبه عنوان بستر حاکم و کمرنگ شدن ارزش

با جنس مخالف ارتباط  ،و شناختی با قرار گرفتن در هاله عاطفی این افراد بودند.گر شرایط مداخله
نی، آسیب در نظام خانواده، هنجدار  ت و خشونت، شک و بدگمااز قبیل خصوم مشکالتی. اندداشته

روانی، آسیب جسمی، آسیب جنسدی،  -شکنی، رکود علمی و استعداد، فریب رابطه، آسیب عاطفی
تدرین  از مهممشاوره رفتن، تجربه اندوزی، پشیمانی و سرخوردگی، حس نوستالژیک و باز اندیشی 

 د.با جنس مخالف بورابطه  پیامدهای
به ویژه نسبت بده   روابط دوستانه بین دو جنسبینش نسبت به با شناخت و کسب  گیری:نتیجه

های توان، مقدماتی برای طراحی برنامهمی پدیده اصلیگیری ساز در شکلگر و زمینهعوامل مداخله
 .کرد ریزیبرنامه دو جنس یروابط آسیب زاآموزشی، پیشگیرانه و درمانی در عدم گرایش به 

  .داده بنیاددختر و پسر، روش  جو، رابطه دوستانهدانش ی،فیک تحلیل کلیدی: کلما  
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Original Artical 
 Abstract    
Introduction: People turn to the opposite sex for a variety of 
reasons. The aim of this study was to investigate the 
consequences of friendly relations between male and female 
students using qualitative research and data foundation (case 
study of students of Ayatollah Boroujerdi University). 
Method: The present study has been conducted in a 
qualitative and grand theoretical manner. Data and the 
statistical population of this study were all male and female 
undergraduate and graduate students in the year 98-99 of 
Ayatollah Boroujerdi University in the age group of 18-29 
who have experienced a friendship with the opposite sex. 
Thirty students were selected by chain sampling or snowball 
sampling and studied by semi-structured interview method 
Results: The findings showed that age conditions, facilitation 
of communication and meeting, hardening of marriage 
conditions as a ruling bed, and diminishing religious and 
traditional values and emerging value views were the 
intervening conditions. These people have been in a 
relationship with the opposite sex by being in an emotional 
and cognitive aura. Consequences such as hostility and 
violence, suspicion and suspicion, damage to the family 
system, norm-breaking, academic stagnation and talent, 
relationship deception, emotional-psychological damage, 
physical damage, sexual damage, counseling, 
experimentation, regret and frustration, sense Nostalgia and 
rethinking have been the most important problems in 
relationships with the opposite sex. 
Conclusion: Gaining insight into the cycle of formation of 
friendly relations between male and female students, 
especially into the interfering and underlying factors in the 
formation of the core theme can contribute to developing and 
implementing educational, preventive, and constructive 
treatment programs to address these factors that facilitate 
friendly relations between male and female students.  
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  مقدمه
بوه تعوداد    يفرهنگ ها، مفهووم دوسوت   يبرخ در. افراد است نیمتقابل ب زیرابطه محبت آم يدوست
از  يوجود دارد کوه برخو   ياز دوست یادیشود. اگرچه انواع زمي محدود قیعم اریاز روابط بس يکم

 وندهایپ نیاز ا یاریدر بس يخاصهای يژگیمتفاوت باشد، و گرید یبه جا یيآنها ممکن است از جا
 کوه بوا هوم    يلذت بردن از زموان  گر،یکدمتقابل ی عبارتند از انتخابهایي يژگیو نیوجود دارد. چن

 (. 2211)آکسفورد،  گریکدی یبرا يتیشدن در نقش مثبت و حما ریگذرانند، و قادر به درگمي
 يتدوس (.2212، 1و همکاران ي)بوثب زمان و تالش است ازمندیاغلب نها يو حفظ دوست جادیا

و  يو به سوالمت روانو   کنديرا فراهم م يعاطف تیحما نیمحبت و همچن ،يهمراه ،يدر بزرگسال
 .(622: 2222، 2)شولتز کنديکمک م يبهبود سالمت جسم

(. مطالعوات متعودد   2211،  3لزی)و دارند يمیبزرگساالن به طور متوسط دو دوست صم تیاکثر
 شوود موي  عزت نفو   شیباعث افزا يتیوابط حمار ریو ساها يدهد که دوستمي بزرگساالن نشان

  (.2222،  6)برنت
 ،ياجتمواع  يروانشناس ،يمانند ارتباطات، جامعه شناس يدانشگاهمختلف های در رشته يدوست
 هینظر :از جمله يمختلف کیآکادمهای هیو فلسفه مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر يانسان شناس
ارائه شوده   يدر مورد دوست يدلبستگهای رابطه و سبک کیالکتید ،یبرابر هینظر ،يتبادل اجتماع
 تیو و حما یفورد  نیدر کودکان بر ارتباطات ب دختر بادختر  انهتعامالت دوست ،يبه طور کل است،.
متمرکوز اسوت. در    ياجتمواع  تیو بر موقع شتریپسر ب بادر مقابل، تعامل پسر  متمرکز است؛متقابل 
 (. 2222، 5)هری  کنند یخوددار يعاطف یازهاین انیاز بممکن است فعاالنه پسرها  جه،ینت

 يو دلبسوتگ  ،ياخالقو  ای يحسن عموم ،ياسیس يشباهت، وابستگ ،يکیبا نزد" يدر کل دوست

مشخص شده هایي اغلب به روش یيدسته نها یشده است. به استثنا فیتعر " ياحساس ای يعاطف
ماننود   یارهوا یکوه مع  يکسوان  یلب فقط براصرفا ً در دسترس مردان است و اغ ایاست که عمدتاً 
 (.2222، 2 شنوواجاالیو و ی)لوکر را دارند قابل اطالق است نژاد ایطبقه، مذهب 
و  يتلفنو هوای  با تعوداد تمواس   يدوست ،کندمي به آن اشاره (2212)7که دوچارم یدر مطالعه ا

 يه سالمت و تندرسوت کنند ينیب شیپ يساختار شبکه اجتماع وقابل سنجش است،  يمتنهای امیپ
  است.
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کنود  موي  جادیاها انسان یامکان را برا نیبر اعتماد ا يو مبتن داریپاهای يدوست جادیا یيتوانا
و در موورد   يدر مورد تکامل اجتمواع  ریاخ اتیدهند. ادب لیرا تشک يبزرگ و منسجمهای که گروه
که  رنددا یاهیبزرگ ساختار ال يانسان یهاکه گروه دهدينشان م يجوامع انسان یهاشبکه یيایپو

در سوبک   يتیجنسو  یهوا تفواوت  نی. همچنشوديم جادیا يعاطف تیبا حما يتوسط روابط اجتماع
 تیو فیو ک تیو کم نیبو  يبزرگساالن وجود دارد که ممکن است شامل مبوادالت متفواوت   ياجتماع
بوا   مانهیرند بر روابط صوم دا لیکه زنان تمادر حالي اند عده ایي بیان داشتهباشد. اگرچه  هايدوست

وجوود   سوازند، يم یشتریب يتر و سلسله مراتببزرگ یهاتمرکز کنند، مردان ائتالف گریدچند زن 
 ابیو کمدر این مورد مربوط به بزرگساالن یهامورد مناقشه است و داده يتیجنس یهاتفاوت نیچن
 (.2215و همکاران،  1)بارت تاس

اظهوار  را مشوهور  ایون جملوه  دانبار، انسان شوناس،   نیراب(، با نقل قول از 2221) 2جني گراس
گونه قادر بوه حفوظ آن اسوت بوه انودازه قشور        کیکه  يمیصمهای يکه تعداد دوست ه استداشت

داشوتن   قادر بوه ها که انسان دیرس جهینت نیبه ا 1222در دهه دانبار  دارد، ينئوکورتک  آن بستگ

 شود.مي شناخته "دانبارعدد  "ز به عنوان که هنو یهستند، تعداد کیدوست نزد 152حدود 
و  ینظور هوای  دگاهیو مربووط بوه د   اتیو ادب لیو تحل هیتجز(، با 2222و همکاران ) 3نیک مایر

 اتیو ادب ي. بررسو پرداختندزنان  يدر زندگها يدوست تیاهم و بر رفاه زنان يدوست ریبه تأث يخیتار
روابوط قورار    نیو ا ریمثبت تحت تأث ورانند به طتومي دارند يدوست گریکه با زنان د يزنان دادنشان 
 ،يرفواه ههنو   شیاغلب منجر به افزا يد که روابط دوستیرسمي نگر، به نظر يکل ي. در نگاهرندیگ
و  يافسوردگ  ،یيبوا تنهوا   يکوه فقودان دوسوت    يشوود، در حوال  موي  يو جامعه شناخت يکیولوژیزیف
 مرتبط است.  يروان تنهای یماریب

زنوان بووده اسوت. بوه      یبورا  ژهیبه و ،یبارور تیبقاء و موفق یدر ارتقا ریفراگ یيروین يدوست
جون  مواده    ياجتمواع  یوندهایدهد که پمي نشان رانسانیدر پستانداران غ قاتیعنوان مثال، تحق

، 6يچیو فوورو  اموا یجون  نور )توکو   یاز جمله محافظت در برابور پرخاشوگر   یادیز یایمزا یدارا
زنانوه   یهوا يها، دوستدر انسانشود. مي (2227 ،5کاردوبع )اسکات و لبر منا شتریکنترل ب (،2212
 يمشوارکت  ي. به عنوان مثوال، روابوط اجتمواع   در بر دارد یبارور تیبقا و موفق یبرا يمهم یایمزا

   (.2213، 2)آیلر و شایک شودمي يمثل فرزندان و رفاه کل دیبازده تول شیزنان باعث افزا
مورد   بوا مرد های يبدانند. دوست رتریتر و دلپذ يمیبا زنان را معنادارتر، صم يستدارند که دو لیمردان تما
اسوت. در   يبر دلبسوتگ  يمبتن شتریمرد ب بازن های يکه دوست ياتحاد است، در حال هیشب شتریب يبه طور کل
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 يعواطف  زن از نظور  بوا زن  یهايمرد نسبت به دوست بامرد  یهايدوست انیبدان معناست که پا نیا جه،ینت
 (.  2215و همکاران،  2؛ بارت2213، 1)کمبل کننده است کمتر ناراحت
 يرا در رابطوه بوا دوسوت    یو ثبات کمتور  دارند شدن ياحساس اضطراب، حسادت و قربان شتریدخنران ب
کننود. بوا   مي را گزارش يکیزیشدن ف ياز قربان یپسران سطوح باالتر گر،ید یدهند. از سومي خود گزارش

، 3)زالزو نداز روابط دوستانه خوود هسوت   ينسب تیبه گزارش سطوح رضا لی، دختران و پسران متماوجود نیا
2213.) 
. بوه عنووان   ردیو گمي شهیآنان ر قیو عال تیبا مردان از شخص يزنان به دوست شیاز عوامل گرا يبرخ
)بوو    کننود يم يابیتر ارزهخود را مردان گذراننديمعمول مردانه م یهاتیکه وقت خود را در فعال يمثال، زنان
 يگشوودگ  يژگو یو یدارا هکو  ي؛(، وزنوان 2222، 7لنتون و وبر 2،2223دریر ،2222، 5نی؛ کالم1276، 6و ه 
؛ 2222، 2بوود )آلوتمن   شوتر یبها از جن  مخالف هر آن يدر تجربه کردن بودند احتمال داشتن دوستان یيباال

 یونودها یبوا پ  یوي و بورون گرا  یریتوافق پذ ی. افراد دارا(2212و همکاران،  2؛ الکاسوو2222آلتمن و را ، 
   .(2212ند) الکاسوو و همکاران، هستتر مرتبط  يسنت يدوست

بر زنان  دوستي مردان دادن حیمهم در ترج یمؤلفه رشد کیدهد که مي نشان گرید قاتیتحق
 ر موورد عالقوه هوم   کمت ينوجوان لیکه در اوا يوجود دارد. به عنوان مثال، کساندر برخي از زنان 

و  12يدارنود )بوکوفسوک   بیشوتری بوا جون  مخوالف     یهوا يدوسوت  رند،یگيخود قرار م یهاجن 
 رشیپوذ  اغلب بودندجن  دو بینروابط دوستانه  یکه دارا ينوجواناندر مطالعه (. 1222همکاران، 
 رشیکوه پوذ   يد در حوال ادنو دموي  خوود گوزارش  هم جن   همساالن یرا از سو یکمتر ياجتماع
پسر نوجوانان مخالف در هردو گروه  بین دو جن  يدوست یریاالن به طور مشابه بر شکل گهمس
از همساالن هموراه   شتریدر دختران )نه پسران( با طرد شدن ب زودرسگذارد، بلوغ مي ریتأث و دختر

روابط دوستانه بوین  از  یشترینسبت باین گروه از دختران  لذا( و 2212و همکاران،  11است )کارتر
همچنین ها کنند، یافتهمي رسند را تجربهمي به بلوغکه بعداً  ينسبت به دخترانرا  و جن  مخالفد

رشود   ریاز دختوران را در مسو   يممکون اسوت برخو    مخوالف جون   با  يکه دوستحاکي از آن بود 
 يدخترانو محبوبیت  ن،ی(. عالوه بر ا2227، 13و پدرسن نی؛ پول2226، 12ساز قرار دهد )کاوانامشکل
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 نولدزیهمساالنشان همراه است )ر انیدر م پخش شایعات شتری، با خطر برسندمي به بلوغزودتر  که
 .(2211، 1نناوویو 

که دوستان مرد )در مقابول   يزنان( با انجام چند مطالعه نشان دادند، 2222)2بردشاو و همکاران
به دوستان زن اعتمواد  را گزارش کردند، در رابطه جنسي  یشتریب تیدهند، موفقمي حیزن( را ترج
 در زنوان  دوستان مرددادن  حیداشتند. ترج یشتریخصومت ب گریداشتند و نسبت به زنان د یکمتر

 گور یو زنان د شد،يم ينیبشیو عدم اعتماد به آنها پ گریزنان د یادراک شده از سو یبا پرخاشگر
هوا  از آنرا  يمنفو  یهايژگیوو  بودند اعتماديب دادنديم حیکه دوستان مرد را ترج ينسبت به زنان
 کردند.مي استنباط
را بوا خطور   هوا  که دوستان همجن  ندارنود، داشوتن دوسوتان از جون  مخوالف آن      يدختران

دو جون    نیبو  یهايسازد. در مجموع، دوستمي ( مواجه1222و همکاران،  ي)بوکوفسک يستیبهز
 یدختران ممکون اسوت بورا    يلدختران داشته باشد، و یبرا يمنف ياجتماع یامدهایممکن است پ

 دایو پ شیبا جن  مخالف گورا  يبه سمت دوست يدرون جنس یپرخاشگر رمحافظت از خود در براب
 (.2222، 3و همکاران کنند )کالنبرگ
 شود،يم دهینام «چالش مخاطب»با جن  مخالف با آنچه  يکه دوست دهدينشان م قاتیتحق
،  6)او مورا  کننديادراک م يرا در دوست يآزار جنسقصد  گرانیکه د یطوربه  ،کندمي سروکار پیدا
 شیکه ب یشود، به طورمي داده مشهور نشانهای (. چالش مخاطب به طور مرتب در رسانه1222
حودس و   یدو جون  درافوراد مشوهور حواو     نیبو هوای  يمربوط به دوسوت  یها تیاز روا يمیاز ن
(. تورس از  2212، 5نل و مهتاوت )مک درابطه عاشقانه اس یریاحتمال شکل گ در موردهایي گمان
 یریو موانع در شکل گترین یاز قو يکی ،يجنس تیدوجن  با ماه نیبهای ينادرست دوست ریتعب
 يکسوان  انیو در م ژهیبه و را و اجتناب از آن ،(2222، 2و پپلو لسردو جن  است) ا نیبهای يدوست

 سوازد موي  کنند دشووار مي   مخالفاز جن یبا افراد يخود را صرف دوستوقت از  یادیکه زمان ز
  (.2216، 7وانی)شونور و مک ا
در  يعنو یدارد.  يمخاطوب بسوتگ   تیچالش مخاطب بوه جنسو   ياست که بزرگ نینکته مهم ا

 فقط با هم دوست باشوند  تواننديکه مردان و زنان نم دهندينشان م شتریبا مردان، زنان ب سهیمقا
دوجن  بوه   نیکه زنان در روابط دوستانه ب دهنديش مگزار اغلبو  (2212و همکاران،  2ي)فلم ل

                                                 
1  . Reynolds & Juvonen 

2  . Bradshaw, et al 

3 . Kahlenberg 

4 .O’Meara 

5 .McDonnell & Mehta 

6 .Elsesser, Kim.,  Peplau 

7 .Schoonover, KATIE. & McEwan 

8 .Felmlee. 

https://www.researchgate.net/profile/Letitia-Peplau?_sg%5B0%5D=41edOhVrOTTjjQrupFoSUPvhqvpXYq-fUw0-AwvljKyOzWQBXjGo6Bd4VqtaP3Twm6JUVLA.f4ypQ7AmIIbikjgKhtio0dPMxuHPC4qjSOgGwIE5o_z0OaATb6xkLzBC7H5WSJzB0aY3asNvx8dPsFEUM15SAA&_sg%5B1%5D=JvjrXo1X0ZWzDsoDV280JjkXK5XD6BRHhiSQl1EP98k3QmNTSo3aIWWJN6-84UAwdxW1d-s.6CRwC2elAIsmLBtXOPgMwK_k583zYRX2KwBZudAqk41TdtTN2ZowajlKxMQ9siTwDIoyP0PKv-pfIw0ACxaL6w
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 نیو (. سوء ظن در ا2212و همکاران،  )هارت شوندمي مندبه دوست پسر خود عالقه  انهیمخف رطو
 یخود را خواهر و برادر يدهند که دوستمي اگرچه زنان گزارش راینباشد، ز جایمورد ممکن است ب

داشته برایشان  با جن  مخالف يکه در دوست یا دهیز فاا شیخود را ب يجنس تیجذاب يولنندیبمي
 2221و باس ) چکیر-ي(. در مطالعه بلسک 2221، 1و باس چکیر-يدانند )بلسکمي نهیباشد، هز
قورار گرفوت. در    سوه یمورد مقا يجنس-ياجتماع یریجهت گ از نظردو جن   یفردهای (، تفاوت
شروع  یبرا يمهمّ لیرا به عنوان دل يابطه جنسبه ر لیو م يجنس تیبا زنان، مردان جذاب سهیمقا

انحوالل   یبرا لیدلمهمترین را  يکردند، و عدم رابطه جنس يابیبا جن  مخالف ارز انهرابطه دوست
شوروع   یبورا  يمهمّو  لیرا دل يکیزیکردند. زنان حفاظت ف يابیرابطه دوستانه با جن  مخالف ارز

کردند. در مطالعوه   يابیآن رابطه ارز يفروپاش لیدل نیارتباط با جن  مخالف و فقدان آن را مهمتر
روزموره زنوان و    اتیو تجرب يتصورات ههن (، نشان داده شد که2212و همکاران ) چکیر-يبلسک
 2از دختوران دانشوجو دگورجن  گورا     يمو ین باًیبا جن  مخالف متفاوت است. تقر يدردوست مردان

روابط بسیار نزدیک بین )يوست پسر افالطوند کیبودند. آنان گزارش دادند که به طور متوسط به 
 . اندمند شدهعالقه (خبری نیست جنسي نزدیکي زن و مرد است که در آن از روابط عاطفي شدید و

کنوار   گور ید زنان اشاره به دختراني دارد که با، «3نما دختران پسر» ،رورکیویدر ن یاطبق مقاله
گونوه  « نمادختر پسر» (.2212، 6)مرکادو داننديم« از حد حساس و حسود شیب»و آنها را  ندیآينم
 هایپسور  تدوسو  تیو که در نها ندیآيمذکر آنقدر راحت کنار م تیاز دختران است که با جنس ایي
 یادیو تعوداد ز  ل،یدل نیشوند و به هممي پسرها قیجذب عال يعیبه طور طب ؛دندارزیادی  يمیصم

وسوتان برادرشوان بوزرگ    ران و یا ددبراکنند. آنها ممکن است در محاصره مي دوست پسر را جمع
را  پسرن با دوستا تباطار شانیهاو خصلت قیکه داشته باشند، عال يهر سبک زندگو با شده باشند 
کوه   یزیو اموا چ . کننديتر درک م . آنها پسرها را راحتهمجن  شان تا با دوستان کنديتر مآسان
، 5) دانکننود   يطو  دیو باهوا  خانم نیاست که ا يکند، مشکالت يک  در مورد آن صحبت نم چیه

ن ؛ آلتم2222)آلتمن،  يتیشخص مختلف یهايژگیگذشته و قاتیبرگرفته تحق یهاگزارش .(2216
نشووان داده هووا را در آن يتیجنسوو یهووايژگووی( و و2217و همکوواران،  2؛ الکاسوووو2222ورا ، 
 . (2223 در،ی؛ ر2222؛ لنتون و وبر، 2222)آلتمن و را ، است
در  يرا به طور تصوادف دانشگاه  انیدانشجو (،2222)7و همکاران بوداآزمایشي،  مداخله یکدر 
. نود کرد میکوچک تقس یهادر دانشگاه به گروه حضورروز نیدو ماه قبل از اول يمقدمات دادیرو کی

                                                 
1 .Bleske-Rechek, A. L., & Buss 

2 .heterosexual 

3  . Guy's Girls 

4 .Mercado 

5.  Don 

6 .Laakasuo et al 

7 .Boda, Elmer, Vörös & Stadtfeld 

https://www.wikiravan.com/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.readunwritten.com/author/kadaffodil/
https://www.readunwritten.com/author/kadaffodil/
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. دو مواه پو  از   بوود شوده   يطراحو  مخالفتماس با جن  های فرصت شیافزا یبراها گروه نیا
 کیو کوه بوه    جویانيمختلط در جفت دانشهای يدوستان مشترک و دوست ،يدوست زانیمداخله، م
هوای  از گروههایي بودند نسبت به جفتده ش اختصاص دادهدر زماني طوالني مدّت دو ماهه  گروه
 نشوان  همچنوین مطالعه شده بود.  شتریب مختلف که در زماني کوتاه مدت با یکدیگر بودند، جنسي
بور   میرمسوتق یمدت مشخص و اثرات بلندمدت غاثر کوتاه توانديساده م یاکه مداخالت شبکه داد

 داشته باشد. یيدانشجوهای جمعیّتتکامل و ساختار 
مطالعات انجام شده در خارج از کشور به موارد مهمّي در مورد علول روابوط دوسوتي    بررسي  با

دختوران و   يتعوامالت دوسوت  بین دو جن  اشاره شد. با توجه به منابع موجود در مطالعات داخلوي  
ممکن است گسست  زین يدر جامعه در حال گذار وگاه یينوگرا ندیاز فرا يبخش امدیپ دیپسران شا
 ایوران  جامعوه  در(. 1326و همکواران:   انی)اسود  گوردد  يما تلق ينیو د يدار مل شهیرهای از سنت

دوستي یا رابطه عاطفي بین دختران و پسران، شکل گیری زودهنگوام و پویش از موعود روابطوي     
گیورد.  موي  مورد احترام خانواده و جامعه شوکل های دیني و ارزشهای است که خارج از چهارچوب

الزم هوای  یری پیش از موعد روابط یعني زماني که هنوز شورایط و پویش شورط   منظور از شکل گ
برای شکل گیری روابط سازنده و موثر به وجود نیامده و به همین دلیول هوم افوراد را در معور      

عقالني، عاطفي، اجتماعي برای قرار گورفتن در  -دهد. بلوغ شناختيمي آسیب زا قرارهای موقعیت
(. در یک جامعوه دینوي روابوط و    1327)صادقي و موتابي،  بسیار مهمّ استارتباط با جن  مخالف 

دیني است. در جامعه ایران بنوا بور نووع    های و آموزهها با یکدیگر برگرفته از ارزشها تعامل انسان
هوای  تنها راه قابل قبول ارتباط دو جن  جهت پاسخ گوویي بوه نیواز    ،آن مذهب و فرهنگ خاص
ناظر به  که اسالم دگاهیددر (. 1321)زارع شاه آبادی، سلیماني، دواج استعاطفي و جنسي خود، از

و منوع هرگونوه    تیشده اسوت و نوه محودود    رفتهیمطلق و رها پذ یاست، نه آزاد ياعتدال دگاهید
شوده اسوت. ارتبواط     فیو چهارچوب مشخص تعر کیدو جن  مخالف در  نیبلکه ارتباط ب ؛رابطه

باشود و   يو عواطف  یآن، حداقل و به دور از هرگونه انگیزه شهو است که روابط در يمجاز، ارتباط
 (. 1322 ،یو سجاد الی. )جهان شيباشد و نه جنسیت ينگاه دو جن  به هم، نگاه انسان

دوستانه بین دو  گسترش روابط و شیدایعوامل پدر مورد داخل کشور  انجام شدههای پژوهش
 يموال  ،يجنس ،يعاطف یازهاین نیازدواج، تام ل بهمیدختران در  من جمله: متفاوتي مواردبه  جن 
 يو شرع یيهکا)انداختن ازدواج  ریو به تاخ يوعاطف يجنسهای ازین نیتامي و در پسران و سرگرم
)خرمایي و زارعوي منوجوان،    های شخصیتي، عوامل تربیتي و عوامل اجتماعيویژگي(، 1325،نژاد
باالرفتن سن ازدواج،  ي و مشکالت اقتصادی،، ادامه تحصیل به خصوص در سطح دانشگاه(1322

 ،يجنسو  تیو اختالل در هو ت،یبحران هو ،یيحاکمیت روحیه فردگرا ،يارتباط جمع لیتوسعه وسا
شده اشاره  (1322ی، و سجاد الیجهان ش) نیازها و عواطف زوجین یدر ارضاها خانواده یناکارآمد
تا بوه   جام شده در داخل و خارج از کشورانهای و هم چنین پژوهش موجود منابع در بررسياست. 

را به طوور   پیامدهای روابط دوستي دختران و پسرانه بتواند کجامعي و پژوهش  امروز هیچ نظریه
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بیشوتری بورای   هوای  شدهد که باید پوژوه  بنابراین نتایج نشان مي ،کامل تبیین کند، وجود ندارد
سیمای های شنتایج چند سال متوالي پژوهدر ایران بر اساس  .سازی این مفهوم انجام شود روشن

مشوخص شود کوه درصود قابول تووجهي از        (1622نیوا و همکواران،    صفاری)زندگي دانشجویان 
)ره( دانشوگاه آیوت الوه بروجوردی      دختر و پسوردر و همچنین دانشجویان  ،دانشگاه ها دانشجویان

 وابط دوسوتانه بوین دانشوجویان   باال بودن آمار ررا تجربه کرده اند. با جن  مخالف روابط دوستانه 
کوه بوه روش کیفوي و    هوایي  از طرفي کم بودن پژوهشو  دانشگاه آیت اله بروجردی دختر و پسر

اخته انود، ضورورت و اهمیّوت     پرد روابط دوستانه پسر و دخترمبتني بر نظریه داده بنیاد به بررسي 
روابوط   یامودها یپالعوه  مطبوا هودف    تحقیق حاضور  لذا. ه است و چندان ساختدپژوهش حاضر را 
در  )ره( یالوه بروجورد   تیو دانشوگاه آ  انیدانشجو یدختر و پسر) مطالعه مورد انیدوستانه دانشجو
 است. صورت گرفته به روش کیفي و داده بنیاد  شهر بروجرد

 رفتاری است که فرایندی را طي مي دختر و پسرروابط دوستانه شناسي،  ر اساس مدل سببب
نووع روابوط   و  طوي محیشخصویتي، عوامول   ، عوامول  و جنسویتتي  کبیولوژی کند که در اثر عوامل

انتخاب متقابول بوین فوردی     گیرد که به همراه شکل مي در آن ، فرایندهای روانشناختياجتماعي
بوا دانشوجویان فراینودهای     شگردد که در ایون پوژوه   مي دوستانه بین دو جن سبب بروز رفتار 
عوه قورار گرفتوه    طالموورد م  بین دو جن  و پیامودهای آن  رابطه دوستانهگیری  روانشناختي شکل

 .است

 

 وش  ر
اسوت.   ) داده بنیواد( انجوام شوده   گرندد تئوریبر اساس طرح است که  روش پژوهش حاضر کیفي

هوای  کد. موال ه انو دانشجویان دانشگاه آیت اله العظمي بروجردی بوود  پژوهش مشارکت کنندگان
، شکست عاطفي در رابطه با جن  مخوالف ، ا جن  مخالفرابطه دوستانه بدانشجو، سابقه (ورود) 

دیگور و تمایول بوه مشوارکت در      مواني یا در و ، برنامه آموزشيشعدم مشارکت همزمان در پژوه
  بوده است.عدم همکاری(  مصاحبه و االتجامع به سواخ عدم پاس)خروج های الکو م ش(پژوه

 بوا دانشوجویان  ه ای بووده اسوت و  ریو زنج ای يگلوله برف پژوهش بر اساس روش نمونه گیری
  ه است.دارای سابقه روابط دوستانه با جن  مخالف مصاحبه شدانتحاب شده 

 

 ابزار پژوهش
ت ال. جهت تنظویم سوؤا  گردیده استاز مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده ها برای جمع آوری داده

نظرات اساتید راهنما و مشاور و بندی  مصاحبه و برای اطمینان از روایي محتوایي آنها ابتدا با جمع
تهیه چهارچوب کلي مصواحبه   رابطه دوستانه با جن  مخالفهمچنین کارشناسان آگاه به موضوع 

هووای عیووارمآوری شووده بووا اسووتفاده از   عووات جمووع السوواختاریافته اقوودام شوود. اط  - نیمووه
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 انتقالو  6پذیری یناناطم ،3تأییدپذیری، 2؛ شامل معیارهای باورپذیری1اعتماد قابلیت/اعتمادپذیری
 احراز شد.  5پذیری

هوا  دقیقه بود. تمام مصواحبه  22تیا  65مدت زمان هر مصاحبه با توجه به شرایط هر فرد، بین 
 پو  از پیواده   .کنندگان ضبط و سپ  برای انجام تحلیل روی کاغذ پیاده شدند با رضایت شرکت

 .صورت گرفت بعدیهای ها، مصاحبه سازی و کدگذاری مصاحبه

 

 روش اجرا
جموالت   انجام شده اسوت و  يو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار يط جمع آوری اطالعات

بوا   تیو در نها ،شودند موي  لیو مقووالت و طبقوات تبود    يمفهووم  یبه کودها  هیاولهای دادهخام و
 علومدر  يلیتحل وهیش هینظر نی. اگردیدمطرح  ادیداده بن هینظر میدر مدل پارادا یمحور یکدگذار
نهوا بوه   ل آیو تحلها داده یبلکه پ  از گردآور کند يمطرح نم هینظر شیشاپیاست که پ ياجتماع
معنا و مفهوم در ارتباط  هنگام استخراج کدهای اولیه، آنهایي که با .(1327کاستلز، )رسدمي هینظر

بود، شکل دهنود.   برخوردار االتریانتزاع ب طحبودند، کنار هم قرار گرفتند تا طبقه مفهومي که از س
، کمشوتر هوای  هیم اولیه، طبقات بدست آمده مقایسه و بر اسواس ویژگوي  اپ  از شکل گیری مف

بندی شودند. بوا    طبقه کمشرهای ، مفاهیم بر حسب ویژگير ت بندی شدند. در ارزیابي کلي دسته
تعیوین  بورای   شوود.  هر مفهووم مشوخص  های ش بر این بود تا ابعاد و ویژگيالتها ادامه مصاحبه
 خود به چوه های و پژوهشگر در تحلیل داده ه استای از رویکرد پارادایم استفاده شد عوامل زمینه

ازآنجایي » ت کننده مانندداللهای و به برخي از واژهاز کي؟  ؟مدّتيچیز؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ و چه 
نهوایي،   شبخو  .و... توجیوه داشوت   «چوون »، « که وقتي» ،«که به دلیل این»، «در مدت»، «که

 ليیاستقرای تحل بر مبتني لیعبارت از تحل کیتمات لیتحل يطور کل به .سازی طبقات بود یکپارچه
 کیو  به دروندادهای و بروندادهای ابيیو الگوها داده بندی طبقه قیاست که طي آن محقق از طر

هوا  داده هدف که نیبا اها داده لیو تحل کدگذاری عمل يعنی ابد؛ی دست مي ليیشناسي تحل سنخ
بوه  هوا  از داده يی. زماني که الگوو هاست داده در ابيیبه دنبال الگو لینوع تحل ونی. اندیگو مي چه

 .(1322)محمدپور، بگیردموضوعي از آن صورت  تیحما دیدست آمد، با
گیوری پدیوده   باعث شکل: 2(شرایط علّي1 :عبارتند از در پژوهش حاضرمحورهای تعیین شده 

داری رفتارهوا و تعوامالت هودف    :7(راهبردهوا 2دهود.  را تحت تأثیر قرار مي شوند و آنمحوری مي

                                                 
1 .Trustworthiness 

2 .Credibility 

3 .Validation 

4 .Dependability 

5 .Transformability 

6  . Casual Conditions 

7 .Actions & Interactions 



  1041چهل و هفتم، پاییز  اجتماعی، شمارهشناسی های روانپژوهش

11 

 

 

-: شرایط زمینوه 1(زمینه ها3شوند. گر و بستر حاکم حاصل ميهستند که تحت تأثیر شرایط مداخله

ای از متغیرهوای  : مجموعوه 2گور (شرایط مداخله6گذارند. ای خاصي که بر اتخاه راهبردها تأثیر مي
: نتایجي 3(پیامدها5کنند. راهبردها که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود ميمیانجي مؤثر بر 

 نمونوه گیوری بوه صوورت     در تحقیقوات کیفوي   .آیندهستند که در اثر اتخاه راهبردها به وجود مي
کنود بوا اسوتفاده از یوک     موي  استفاده نظریه زمینه ای وهشگری که ازژپ. گیردمي هدفمند صورت
یوک گوروه نوا     کرد و پ  از آنکه مدل اولیه را ایجاد ،کندمي وهش خود را اغازژپ نظریه متجان 
 تایید و یوا عودم تاییود   با  نا متجان  منطق مطالعه این گروه .کندمي و مطالعه را انتخاب متجان 

نمونوه   که مدل در کدام شرایط ادامه یابد و یا اینکوه رد شوود.   شود،مي مشخص شرایط زمینه ای
و  شودمي گنجانده تعداد مصاحبه با هر فرد و که در آن تعداد شرکت کنندگان دی استفراین گیری

 شووند اداموه  موي  اشوباع هوا  مقولوه  تا زماني که دادها نظریه سازی به هنگام قاعده کلي این است
 یابد.مي

 
 هافتهیا 
 نفر مرد 16 ( و53/2) نفر زن 12 متغیرجنسیت در، پژوهش نشان داد که جمعیّت شناختيهای داده
نفور دانشوجوی    5( و 23/2) نفور دانشوجوی کارشناسوي    25( و در بخش مقطوع تحصویلي   67/2)

 ./.( بوده اند. 17) کارشناسي ارشد

 های تحلیلیافتهها و یداده
 نیو استفاده شده است، در ا یيمبنا هینظر ای یاز روش گرانددتئورها داده لیو تحل هیمنظور تجز به

مرحلوه   درشوده   یگردآورهای که مصاحبه ،يو انتخاب یباز، محور یذارسه مرحله کدگ يروش ط
 میمفاه یمحور یشود. در کدگذارمي داده لیتقل میبه صورت مفاه هیلاوهای داده ازباز  یکدگذار
 دهیو و اسوتخراج گرد  لیتبداند در سطح باالتر انتزاع که مقوالت بوده يمیشده و مفاه بیباهم ترک

 بوه  يانتخواب  ایو  ينشیگز یتحت عنوان مقوله هسته در مرحله کدگذار یوله امق نیاست. بعد از ا
 است.  آمده
مقولوه   27مفهوم شناسایي شدند کوه در   122در مجموع  ی بازگذارکد مرحلهطورکلي، در  به 

  بعد شرایطي ، بعد راهبردها و بعد پیامدها قرار داده شدند. سه بعد اصلي: مربوط به
-نیواز عواطفي  ند از: بود که عبارتمقوله  11مفهوم در قالب  35 شامل بعد شرایط عمده  الف.
، گروه دوستان، فضای دانشگاه، فضای مجازی، محیط بیرون، شرایط سنّي، طووالني شودن   رواني

  .سنتيهای کمرنگ شدن ارزشرابطه، تسهیل ارتباط و مالقات، 

                                                 
1  . Context 

2 .Intervening Conditions 

3 .Consequences 
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ابراز عالقه  ي،عاطف یهاله ز : مقوله که عبارت بودند ا 6مفهوم در  22 ب. بعد راهبردها شامل
 . و ترس فرد در رابطه دیتهد، ازدواج زهیانگ، به فرد يافراط

شوک  ، خصومت و خشونتمقوله که عبارت بودند از:  13مفهوم در  137 ج. بعد پیامدها شامل
 بیآسو  ه،رابطو  بیو فر، و اسوتعداد  يرکوود علمو  ي، هنجار شوکن ، خانواده ، آسیب نظاميو بد گمان
ي، و سرخوردگ يمانیپش ی،تجربه اندوز ، مشاوره رفتن،يجنس بیآسي، جسم بیآسي، نروا-يعاطف

 يشیباز اند، کیح  نوستالژ
 

 ها مفاهیم اولیه و مقوله. 0جدول 

 کد انتخابی کد محوری کد باز
تنهایي، نیاز به آرامش، دوست داشتن، عالقوه، نیواز بوه ازدواج،    

 لذت گرایي، نیاز به محبت، نیاز به همدم
  رواني -عاطفي یازن

 

 
 بعووودهوووای مقولوووه
   :شرایطي

علّووي، زمینووه ایووي،   
 مداخله گر

 گروه دوستان آشنایي به واسطه دوستان، تاثیر پذیری از دوستان

 فضای دانشگاه آشنایي در دانشگاه

 فضای مجازی آشنایي در تلگرام، آشنایي در فضای مجازی، آشنایي در اینستا

 محیط بیرون ي در اتوبوس، آشنایي در پارکآشنای در خیابان، آشنای

 يشرایط سنّ سالگي 22.... 12، 15شروع رابطه در سنین 

 طوالني شدن رابطه طول کشیدن رابطه، صرف وقت زیاد در رابطه، دغدغه فکری

 تسهیل ارتباط و مالقات عمومي و تفریحي، فضای مجازی، تلفن، اینستاهای دیدار در مکان

 دینيهای کمرنگ شدن ارزش دینيهای دیني، پایبندی متوسط به ارزشهای به ارزش پایبندی کم

هوای  سنتي، پایبند نبوودن بوه ارزش  های پایبندی کم به ارزش
 سنتي

هووای کمرنووگ شوودن ارزش 
 سنتي

خوب دانستن روابط، تغییر سبک ازدواج، رابطه دوستي به قصود  
ر ل اخالقي دازدواج، مشخص شدن هدف از رابطه، رعایت اصو

 رابطه، وجود داشتن روابط دوستي

 ارزشي نوظهورهای دیدگاه

 ياحساسوات  ،یخوب، احسواس شواد  های احساس آرامش، ح 
ي، هزینوه موالي،   تماس جسم ت،یمیصم، داشتن جانیشدن، ه

دوست داشتن، وابسوتگي، همراهوي و معاشورت بودون ازدواج،     
نواراحتي  مکمل بودن، وابستگي، دغدغه ههني، حوواس پرتوي،   

گي، فوورد، بووي توووجهي بووه خووانواده، درک نشوودن فوورد، شوویفت
 استرس، تهمت زدن، پیگیر نشدن

 راهبردها هاله ی عاطفي

 عالقه فرد عالقه، دوست داشتن

 انگیزه و وعده ازدواج انگیزه ازدواج

 تهدید فرد در رابطه تهدید شدن
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 کد انتخابی کد محوری کد باز

مقصر دانستن فرد، شک داشوتن، تهموت زدن، تورس از فواش     
ها، تقاضای تماس جنسوي،  به خواسته  يتوجه يرابطه، ب شدن

تعدد دوستي در جن  مخالف، تعصبي شدن، سوءتفاهم، عذاب 
، نکتوک خوورد   وجدان، به تعویق انوداختن قورار ازدواج، دعووا،   

عصبانیت، نداشتن شرایط ازدواج، بدبیني، بي توجهي به جون   
نت مخالف، داشتن رابطه دیگر در جن  مخالف، برخوورد خشوو  

 آمیز

  خصومت و خشونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامد ها

در جن  مخالف، داشتن  يتعدد دوستدروغ گویي،  ،یظاهرساز
 در جن  مخالف گریرابطه د

 شک و بد گماني

بدبیني، ترک دانشگاه، ازدواج اجبواری، ناراحوت شودن از فورد،     
خانووه نشوویني، دیوود منفووي خووانواده نسووبت بووه رابطووه، ایجوواد 

قتل، درک نکردن فرد، دعووا،  تهدید به ک زدن، محدودیت، کت
تمایل به تجرد، رد کوردن خواسوتگاری فورد دیگور، رد کوردن      
خواستگار، بي اعتمادی، بدبیني، نداشتن شرایط ازدواج، منوزوی  
شدن، شک داشتن، نصیحت کردن، فاصله در روابط با خانواده، 
عصبي شدن، بي حوصلگي، ناراحتي درون خانواده، بي تووجهي  

 به خانواده

 آسیب نظام خانواده

ترس از فاش شدن رابطه، برخورد مراجع قانوني، عودم رعایوت   
 قوانین دانشگاه، دعوای خیاباني، دید منفي افراد نسبت به رابطه

 هنجار شکني

ضوعیف شوودن درس، حوذف توورم، غیبوت، درس افتوواده، عوودم    
 ز، توجه به جن  مخالف، مشروط شدنتمرک

 درکود علمي و استعدا

بهانه آوردن، لوذت گرایوي، سوءاسوتفاده، ظاهرسوازی، داشوتن      
جون  مخوالف، عودم ارضوای نیازهوای جون         بارابطه دیگر 

مخالف، کنار کشیدن جن  مخوالف، تقاضوای رابطوه جنسوي،     
نپذیرفتن خانواده، همراهي و معاشورت بودون ازدواج، نداشوتن    
ویي، شرایط ازدواج، مغرور بودن، داشتن سابقه کیفری، دروغ گو 

د بدبیني، احساس عمل نکوردن، کنوار آمودن بوا واقعیوت، تعودّ      
دوستي در جن  مخالف، بي توجهي به فرد، شک داشوتن، بوه   

، توالش بورای نگوه داشوتن جون       تعویق انداختن قرار ازدواج
 مخالف

 فریب رابطه

خرد شدن، دغدغوه فکوری، گریوه کوردن، درون گرایوي، بوي       
احساس حماقت، عصوبي  اعتمادی، منزوی شدن، خانه نشیني، 

شدن، ناراحت شدن از برخورد بوا او، غمگوین بوودن، قضواوت     
شوودن، نوواراحتي عوواطفي، دغدغووه ههنووي، تهمووت خوووردن،    
عصبانیت، تهدیود، ناامیودی، بوي خووابي، پشویماني از صورف       
احساسات، بي احساس شدن، شکست خوردن، احسواس پایوان   

 یافتن زندگي، ناراحتي روحي

 رواني-آسیب عاطفي
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 کد انتخابی کد محوری کد باز

اراحتي قلبوي، نواراحتي معوده، ضوعیف شودن چشوم، سویگار        ن
 کشیدن، افت فشار، کتک خوردن، خودکشي

 آسیب جسمي

 آسیب جنسي تجاوز جنسي

 مشاوره رفتن مشاوره رفتن

 تجربه اندوزی تجربه اندوزی

سرخوردگي، پشیماني، توجه نکردن بوه حورف افوراد، احسواس     
 ه فکریحماقت، بي اعتمادی، شکست خوردن، دغدغ

 پشیماني و سرخوردگي

خوب، احساس آرامش، نواراحتي فورد،   های احساس لذت، ح 
 احساس خوشبختي، دوست داشتن، دلتنگي

 ح  نوستالژیک

روابط اجتماعي داشتن، بوي اعتموادی، دلبسوته نشودن، صوبور      
شدن، نزدیکي به خدا، آسویب پوذیری دختور در رابطوه، سواده      

ستن رابطه، رابطه پوو،، قضواوت   نبودن، عمل گرایي، اشتباه دان
نکردن، مغرور بودن، دفاع از حق خود، رابطه ی خوب، تصومیم  
عاقالنه، انگیزه شهوت در مرد، احساسي عمل نکردن، شوناخت  
نسبت به جن  مخالف، توجه به حرف افراد، اعتمواد بوه نفو     
داشتن، نداشتن شرایط ازدواج، آسان نبوودن زنودگي، احساسوي    

اشوتن یوک طرفوه،    بودن رابطوه در دوسوت د  بودن زن، اشتباه 
 شناخت نسبت به خود

 باز اندیشي

 
 طیشورا  ،یمحوور  دهیو پد ،يعلّو  طیشوامل شورا   یگراندد تئور يمیعمده در قالب مدل پاراداهای مقوله

هوا  مصواحبه  لیو در ارتباط باهم قرار گرفته انود. پو  از تحل   امدهایمداخله گر، راهبردها و پ طیشرا ،یا نهیزم
دختور و پسور    يدوسوت  رابطه دهیکه پد یمطرح شده است. به طور یگرانددتئور میدر قالب پارادا يکل جهینت

 محور قرار گرفته است. نیحول اها بخش ریانتخاب و سا یمحور دهیبه عنوان پد
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 گرندد تئورینظری مبتنی برمدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل پارادایمی 
 دانشجویان دختر و پسربین  دوستانهپیامدهای روابط مدل نظری . 0تصویر 

 
 شرایط علّی 

دهند و بوه وقووع یوا گسوترش     مي شرایط علي شرایطي هستند که مقوله اصلي را تحت تاثیر قرار
شود شرایط علي مربوط به مي انجامد. همانگونه که در مدل پارادایمي مشاهدهمي پدیده مورد نظر

 بارتنداز:پدیده ورود به روابط دوستانه دختر و پسر ع
مقوله نیاز عاطفي از ترکیوب مفواهیم تنهوایي، نیواز بوه آراموش، دوسوت        (نیاز عاطفی؛ الف

  .داشتن، عالقه، انگیزه ازدواج، لذت گرایي و ... بدست آمده است

مقوله گروه دوستان در این پژوهش از ترکیب مفاهیم تواثیر پوذیری از    ( گروه دوستان؛ب
ن بدست آمده است. زماني کوه یوک الگووی رفتواری در میوان      دوستان و آشنایي به واسطه دوستا

افتد فرد برای اینکه خود را از جمع دوستانش دور نبیند و به نوعي برای ح  مي دوستان فرد رایج
آید که آن رفتار را تجربه کند و خود را همرنگ گروه دوسوتانش  مي کنجکاوی که در فرد به وجود

 .رساند و احساس کهتری نکند سازد به نوعي خود را به سطح آنها

 پیامد ها:
خصومت و خشونت        -
ماني             شک و بد گ-
آسیب نظام خانواده        -
 هنجار شکني-
رکود علمي و استعداد       -
فریب رابطه               -
رواني       -آسیب عاطفي -
 آسیب جسمي-
آسیب جنسي           -
مشاوره رفتن               -
تجربه اندوزی            -
پشیماني و  -

 سرخوردگي
      ح  نوستالژیک     -
 باز اندیشي -

 راهبردها:
هاله ی -

 عاطفي
ابراز  -

عالقه 
افراطي به 

 فرد
انگیزه -

 ازدواج
تهدید و -

ترس فرد 
 در رابطه

 شرایط مداخله گر:
کمرنگ شدن ارزش های -

 دیني و سنّتي
دیدگاه های ارزشي نو  -

 ظهور
طوالني شدن مدّت رابطه  -

 و وعده های کاهب
 

 پدیده اصلي:
 روابط دوستي
 دختر و پسر

 شرایط علّي:
رواني           -نیازعاطفي-
 گروه دوستان         -
 فضای دانشگاه -
فضای مجازی             -
 محیط بیرون-

 شرایط زمینه ای:

 شرایط سني-
 تسهیل ارتباطات و مالقات-
سخت شدن شرایط ازدواج برای  -

 جوانان
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محیط دانشگاه از لحاظ علمي و اختالط دختر و پسر محیطوي بوازتر    ( فضای دانشگاه؛پ
است و متفاوت از محیط مدرسه که در آن تفکیک جنسیتي وجود دارد. در فضای دانشگاه با توجوه  

تمایل ر کسي نتواند اگگیرد. مي دختر و پسر صورتها و معاشرتها به شرایط موجود در آن برخورد
 به جن  مخالف را کنترل کند و این شان  و احتمال بیشتر است که رابطه دوستي برقرار کنند. 

امروزه گسترش ارتباطات مجازی باعوث ایجواد تغییورات در تعوامالت      ( فضای مجازی؛ت
و ارتبواطي ماننود اینسوتاگرام    هوای  قشر جوان شده است. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شوبکه 

شوود و شوکل گیوری روابوط     مي مجازی سپریهای وقت بیشتری در شبکه تلگرام، واتساپ، و ...
دوستانه و عاشقانه در این فضا نیز رشد فزاینده ای داشته است که افوراد در فضوای مجوازی ایون     

یابند که برای سرگرمي، دوستي اجتماعي یا عشق و مکمل خود برای ازدواج با جن  مي فرصت را
ارتباط برقرار کنند یا ممکن است برخي افراد به صورت اتفاقي با شخصي آشنا شوده و بوه    مخالف

 مرور زمان به او عالقمند شده فرد را شخص دلخواه خود بدانند. 

های بعضي از روابط دوستي بدون هیچ آشنایي در یک برخورد در محیط ( محیط بیرون؛ث
به شکلي اتفاقي یا با هدفي از قبول طراحوي شود از     گیرندمي مانند خیابان، پارک یا اتوبوس شکل

طرف یکي از افراد برای فریب جن  مخالفش وارد رابطه شوده و بوه بهانوه دوسوتي معموولي یوا       
  گیرد.مي شناخت برای ازدواج رابطه شکل

 
 ایشرایط زمینه

بسوتر نشوانگر    کنود. موي  ویژه ی است که به پدیده مورد نظر داللوت های بستر یا زمینه مجموعه مشخصه
پذیرد یعني محول حوواد  و   مي کنش و واکنش صورتهای مجموعه شرایط خاصي است که در آن راهبرد

وقایع متعلق به پدیده روابط دوستي دختر و پسر، که شامل متغیرهوای زمینوه ای همچوون شورایط سوني و      
 است. و سخت شدن شرایط ازدواج برای جوانان تسهیل ارتباطات و مالقات

شروع رابطه دوستي با جن   سالگي را 22تا  12از سن  افراد پاسخ گو شرایط سنی؛( الف
مخالفشان را هکر کرداند. نوجوانان و جوانان در این سونین بوه علوت شوکوفایي غرایوز و افوزایش       

کننود. و علول اقتصوادی، اجتمواعي و     موي  حاالت هیجاني گرایش شدیدی به جن  مخالف پیودا 
ده سن ازدواج باال رود و جوانان کمتر تشکیل خانواده بدهند بوه روابوط   فرهنگي در جامعه باعث ش

 کنند تا نیازهای عاطفي احساسي و جنسي خود را تامین کنند. مي دوستي گرایش پیدا

یکي از تغییرات مهمي که در الگوی زندگي مردم ایران  ( تسهیل ارتباطات و مالقات؛ب
اخیور  هوای  لت روابط دختران و پسران در سالبخصوص در کالن شهرها صورت گرفته است سهو

است از جمله مظاهر این سهولت، کثرت و توسعه اماکني است که اساسا برای بهوره منودی نسول    
هوا  و کوافي نوت  هوا  جوان ایجاد شده اند. دانشگاه ها، سینماها، فرهنگسراها، پارک ها، کافي شاپ

ران به شدت تسهیل شده است. در سالهای اماکني هستند که در آنها ارتباط حضوری دختران و پس
گذشته توسعه وسایل ارتباط جمعي به خصوص تلفون هموراه و اینترنوت، حجوم و کیفیوت روابوط       

تلفن همراه در  کابرانانساني را تحت تاثیر خود قرار داده است. اکثر استفاده کنندگان از اینترنت و 
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گفتگوو و  باالیي در افزایش زی کارکردهای و توسعه امکانات در فضاهای مجا هستندایران جوانان 
 از جن  مخالف را به همراه داشته است.  دوست یابي

 :گر شرایط مداخله
کنند مي بخشند یا محدودمي شرایطي هستند که راهبردهای اتخاه شده توسط فرد را سهولت 

نوظهوور و   ارزشوي هوای  دیني و سنتي، دیدگاههای کمرنگ شدن ارزشکه این شرایط عبارتند از: 
 کاهب..های طوالني شدن مدت رابط و وعده

ههني خود، های جوان به دلیل توانمندیدینی و سنتی، های (کمرنگ شدن ارزشالف
دین صرفا تقلیدی را برنمي تابد. او باورهای دیني را که از دوران کودکي به صورت تقلیدی بوه او  

که با سطح تفکر او متناسب است. اموا بسویاری از   خواهد دیني را بپذیرد مي زند ومي القا شده کنار
 شود برایش قانع کننده نیسوت. از سووی دیگور، جووان    مي اوقات آنچه به عنوان دین به او عرضه

دیني در قالب های کند اگر آموزهمي دیني را با عقل خود بسنجد. او فکرهای خواهد همه آموزهمي
(. امروزه 1322و باید کنار گذاشته شود)عباسي، فکری او بگنجد صحیح است وگرنه درست نیست 

کنیم که آداب سنن یا کمرنگ و فراموش شوده یوا بوه گونوه ای دسوتخوش تغییور و       مي مشاهده
 دگرگوني قرار گرفته است.

ساختي ها جامعه ایران در سالهای گذشته همگام با دگرگونيارزشی نوظهور: های ( دیدگاهب
نوین در گستره جهاني، بوا  های ه جهاني و همچنین آشنایي با سامانه ارزشو فني و پیوند گسترده با جامع

هوای  دربواره نهواده خوانواده، ازدواج و شویوه    هوا  و نگرشها مهمي روبرو بوده است، ارزشهای دگرگوني
تووان  موي  بوده است که دچار دگرگوني گسترده ای شده است؛ تا جوای کوه  های همسر گزیني، از زمینه

فرهنگي ایرانیان در حال ساخت و نوزایي است. روابط آزادانه ای دختور و پسور پویش از    ی هاگفت ارزش
ازدواج در جامعه ما پدیده ای است نو که در هیچ دوره ای در کشور موا بودین گسوتردگي چوه در سوطح      
رفتاری چه در سطح نگرشي دیده نشده است. چرا که این روابط در فرهنگ، هنجارهوا، آداب و رسووم و   

 (.1325، و همکاران جامعه ایراني جایگاهي نداشته است) موحدهای زشار

کشد مي هرچه رابطه به بلند مدت کاذب:های طوالنی مدت شدن رابطه و وعده( پ
توانسوتند صورف   موي  رود، کوه مي عالوه بر اینک زماني از عمر جوانان بیهود تلف شده و از دست

خود را تحقق ببخشند با درگیر شدن بیشتر های د و قابلیتآنها شوهای و توانایيها پرورش استعداد
شوود و بوه رابطوه    مي و انجام درست کارهای آنهاها در رابطه عالوه بر دغدغه فکری مانع فعالیت

 بیشتر وابسته شده و آنها را در بالتکلیفي قرار داده است. 
 

 راهبردها
کنود و تحوت   موي  یده اصلي آنهارا اتخواه ظهور و بروز پد واسطه هستند که فرد بههایي ستراتژیا

در راسوتای رابطوه    که دخترها و پسرهاهایي استراتژی. گر هستند تأثیربستر حاکم و شرایط مداخله
عبارتند از: هاله ی عاطفي، عالقه فرد، انگیزه و وعوده  اند دوستي با جن  مخالف از خود بروز داده

 ازدواج و تهدید فرد در رابطه.



 ادیو داده بن یفیک لیتحلواکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش 

18 

 

 

کوه  هوای  دو جن  مخالف بعد از برقراری رابطه با کونش و واکونش  طفی: (هاله ی عاالف
-گیرد و با توجه به پیشبرد رابطه به جلو یک فضوای عواطفي  مي میان آنها در طول رابطه صورت
عاطفي که دارند و کشوش   -روانيشود. با توجه به غریزه، نیازهای مي احساسي در این میان ایجاد
هالوه  » خوالف بوه صوورت احساسوي عمول کورده و در فضوای آن        دروني افراد نسبت به جن  م

گردند. منظور از این مفهوم این است که هاله یي است کوه درون  مي ایجاد شده محصور« عاطفي
خوب، احساس شادی که افراد در این فضوای  های آن آکنده از احساسات و عواطف، آرامش، ح 

توانند مي کنندمي احساس کنند، کهمي م پیداو صمیمیت بیشتری با ه ایجاد شده هیجان زده شده
خود را برطرف کنند. نزدیکي و تماس آنها کم کم به تماس جسمي ماننود بوسویدن و در   های نیاز

فرد را درگیر خود سازند. بوا عودم شوناخت    رود و آغوش کشیدن و شاید تا حد تماس جنسي پیش 
عالقه کاهب و زودرس و وابستگي کوه حتوي   با همراه عمیق و واقع بینانه و عدم کنترل احساسات 

که  آیدمي این احتمال وخوشبیني در آنها بوجود ،کنندمي نسبت به طرف مقابل پیدا تا حد شیفتگي
  خواهد داشت.را برایشان در پي  نتایجي مانند ازدواج این روابط

د است که شامل ابراز عالقه افراطي به فرها یکي از راهبردافراطی به فرد:  ( ابراز عالقهب
 عالقه و دوست داشتن است که فرد در طول رابطوه نسوبت بوه جون  مخوالف پیودا و ابوراز        مفاهیم
بیند کوه  مي کند و کارهای و رفتارهای از اومي کند و با اینکه طرف مقابل نسبت به او بي توجهيمي

نوعي وابستگي پیدا کرده است گیرد و به طرف مقابل به مي با او همخواني ندارد ولي باز آنها را نادیده
و شاید شبیه یک عادت شده است که نمي تواند بدون فرد باشد، بخاطر نیازهوای کوه در فورد وجوود     
هوای  دارد که یکي را دوست داشته باشد یا طرف مقابل نسبت به او اظهار دوست داشتن کند و خوالء 

 دهد.  مي بطه ادامهاو را پر کند برای همین نمي تواند رابطه را قطع کند و به را
افراد بیشتر بخاطر عشق و احساسي که بین دو طرف بود است و بخاطر (انگیزه ازدواج: پ

اکثر افراد با وجود مسائل و مشوکالتي هوم کوه در رابطوه     د. ازدواج بوده که به رابطه ادامه داده ان
 به هم برسند.  یکه روزاند وجود داشته ولي بازهم این امید را داشته

تواند بوه عنووان ابوزاری از    مي تهدید در روابط دوستيدید و ترس فرد در رابطه: (تهت
آنها عمل کند. تهدید به فاش کوردن  های سوی افراد برای پیش بردن رابطه و دستیابي به خواسته

 رابطه و ایجاد آبروریزی سبب ایجاد اضطراب و تشویش و احساس نگرانوي در دختوران و پسوران   
ترس از عواقب وحشتناک آن و تاثیر گوذاری آن بور زنودگي مشوترک فورد در      شود. استرس و مي

توان بیشتر برای دختران در پي داشوته  مي جسمي، عاطفي و رواني کههای آینده، مخصوصا آسیب
کند برای برآوردن نیازهوای طورف   مي باشدو دختران در این بخش آسیب پذیرتر هستند. فرد سعي

 شود.  اهیّتادامه داده تا کمتر تهدید و مقابل تالش کند و رابطه را 
 
 پیامدها  

افزایش اعتمواد بوه نفو  و    ، دوستي دختر و پسر شاید باعث باالبردن سطح روابط اجتماعي روابط
برآوردن بعضي نیازها ماننود احسواس آراموش،     ،خود باوری، شناخت بیشتر نسبت به جن  مخالف
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 قورار جودّی  هوای  افراد را معور  آسویب  در نهایت  اما ،رفع تنهایي، لذت گرایي و ... در آنها شود
مانند: خصومت و خشونت، شک و بد گمواني، آسویب نظوام خوانواده، هنجوار       يدهد و پیامدهایمي

رواني، آسیب جسومي، آسویب جنسوي،    -شکني، رکود علمي و استعداد، فریب رابطه، آسیب عاطفي
    را در بر دارد. نوستالژیک و باز اندیشيمشاوره رفتن، تجربه اندوزی، پشیماني و سرخوردگي، ح  

در رابطه دوستي دختر و پسر با توجه به ماهیوت نووع رابطوه و    (خصومت و خشونت: الف
بوا توجوه   هوا  و سووءتفاهم های عدم تعهدی که در رابطه است ما بین طرفین ممکن است ناراحتي

ادامه پیدا کند و ها ود آید. بحثدر رابطه هست بوجهای برآورده نشدن انتظارات افراد و بي توجهي
برخي از پاسوخ گویوان بیشوتر سووءتفاهم،     های کار به خصومت و خشونت کشیده شود. طبق گفته

ناراحتي و دعواهای آنها بر سر مسائلي مانند تقاضای تماس جنسوي، مقصور دانسوتن فورد، شوک      
تعدد دوستي در جون   داشتن، تهمت زدن، ترس از فاش شدن رابطه، بي توجهي به خواسته ها، ، 

مخالف، تعصبي شدن، تقاضای تماس جسمي، به تعویق انداختن قرار ازدواج، بي توجهي بوه فورد،   
کتک خوردن، بي توجهي به خواسته ها، عصبانیت ، نداشتن شرایط ازدواج، داشتن رابطه دیگور در  

شتن در فضوای  جن  مخالف ... و افکاری مانند احساس گناه و عذاب وجدان جو بدبیني و شک دا
 رابطه آنها بوجود آمده است. 

در روابط دوستي برای اینکه طرف مقابول را جوذب کننود و در نظور      (شک و بدگمانی:ب
 و یوا مطوابق میول دیگوری رفتوار      خوب جلوه کنند به رفتارهوای سواختگي و تصونعي روی آورده   

و بوه   دارندمي مخفي نگه شود رامي را باعث از دست دادن فرد يکنند. برخي رفتارها و کارهایمي
ولي این رفتارها و نقش بازی کردن مدت زیادی نمي تواند اداموه پیودا    آورند؛مي دروغ گویي روی

دهد. ممکن است بخواطر عالقوه شودیدی کوه بوه      مي کند و فرد کم کم خود واقعي اش را نشان
ازی، دروغ گوویي،  ظاهرس و بدگماني در او ایجاد شود. هجن  مخالف دارد نسبت به او حساس شد

تعدد دوستي در جن  مخالف، داشتن رابطه دیگر در جن  مخالف از مواردی پاسخ گویوان اشواره   
 کردن که باعث بي اعتمادی و شک نسبت به جن  مخالف داشته اند.

برای تولد و پورورش فرزنودان    لین و مهمترین نهادخانواده که اوّ (آسیب نظام خانواده:پ
و برقراری رابطه سالم و موثر با نسل بعدی دچار ها تربیت و انتقال ارزش شود، در امرمي محسوب

بوه عنووان یوک معضول جهواني از سووی برخوي        هوا  مشکالت متعددی شده است. گسست نسل
شود پاسوخگویان  مي کارشناسان داخلي به عنوان مشکل پیش روی جامعه و خانواده ایراني مطرح

کردند با عواقبي مانند بدبیني، مي ده از رابطه آنها اطالع پیداکنند که در صورتي که خانوامي اظهار
ترک دانشگاه، ازدواج اجباری، ناراحت شدن از فرد، خانه نشیني، دید منفي خانواده نسبت به رابطه، 

به . از موارد دیگری که شدندمي دعوا روبروو  ایجاد محدودیت، کتک زدن، قتل، درک نکردن فرد،
و پیامودهای آن   روابط فرد و خانواده اش تاثیر داشته اسوت بر  با جن  مخالفرابطه دوستي  دلیل

منزوی شدن، شک داشتن، نصیحت کردن، فاصله در روابط با خوانواده، عصوبي    هستند عبارتند از:
 پاسوخگویان دختور  همچنوین  هي به خوانواده.  شدن، بي حوصلگي، ناراحتي درون خانواده، بي توجّ
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و پسرها گفتند از رفتن  دکردنمي ردهایشان را  خواستگار با جن  مخالف، به دلیل رابطه گویندمي
 .کردندمي به خواستگاری فرد دیگر خود داری

روابط دوستي دختر و پسر در جامعه ایران با هنجارهای دینوي و سونتي    هنجار شکنی: (ت
گویند مي سخ گویان. برخي از پاآیدمي و نوعي ناهنجاری به شمار همخواني ندارد و در تضاد است

اشتند که دور ذگمي در طول رابطه سعي در پنهان نگه داشتن آن داشتن و مکانهای را قرار مالقات
از چشم خانواده ها، اطرافیان و پلی  باشد که ترس از فاش شدن رابطه در آنها بود است، برخي از 

گاه بخاطر، عودم رعایوت قووانین    آنها با برخورد مراجع قانوني مانند پلی  مواجه شده اند، در دانش
دانشگاه به حراست دانشگاه کشیده شده اند، در فضای محیط بیرون پسرها بخاطر غیرتي شدند بوا  

 دعوای خیاباني اتفاق افتاده است. اند افرادی که مزاحمت ایجاد کرده

داشتن تمرکز فکری الزمه تحصیل درس و دانش اسوت اموا   رکود علمی و استعداد:  (ث
شوند مدام در فکر همدیگر هستند فقط به دیدارها و زمواني  مي ه دختر و پسر با هم دوستوقتي ک

 گذارند و اتفاقات آن توجه دارند که در نتیجه باعث ضعیف شودن درس آنهوا  مي را که برای رابطه
گویند شده که روز قبل از امتحان بجای اینکوه وقتشوان را بورای درس    مي شود. افراد پاسخگومي
درسوي را  هوای  ند سعي کردند وقت دیدار با طرف مقابلشان را از دست ندهند. نتوانستن واحدبگذار

حذف ترم کردن، نرفتن به کالس و غیبت آنها، درس افتواده، عودم   اند نمره بگیرند و مشروط شده
 .تمرکز در درس و توجه به جن  مخالف از مواردی هست که آنها هکر کردند

ستي معموال با انگیزه خوشگذراني و سرگرمي، دوستي اجتمواعي  روابط دوفریب رابطه:  (ج
 در نهایوت و شوود مي ی و اعتماد افراد سوءاستفادهرگیرد و در خالل آن از زودباومي و ازدواج شکل
زمواني کوه   مانود.  مي ن جن  مخالف و تالش برای نگه داشتن طرف بي نتیجهدترس از دست دا

. یابود موي  رابطه خاتموه  دهند و ظاهرسازی دیگر کار ساز نیستمي افراد رفتار واقعي شان را نشان
آن از  عدم ارضای نیازهای جن  مخالف، کنار کشیدن جن  مخالف، تقاضای رابطه جنسوي و ردّ 

طرف فرد، نپذیرفتن فرد از طرف خانواده برای ازدواج، نداشتن شرایط ازدواج، دروغ گویي، بدبیني، 
به فرد، شک داشتن، به تعویق انداختن قرار ازدواج و ... از عواملي  هيکنار آمدن با واقعیت، بي توجّ
که رابطه آنها به نحوی بواسطه آنها پ  از مدتي رو  اهعان داشتنددیگری هستند که پاسخ گویان 

. پسرها در روابط دوستي خود به امیال و غریزه جنسي خود بیشوتر  گذاشته استبه سردی و افوال 
 دهند . مي اهمیت
پیامدهای دیگر روابط دوستي دختر و پسر مقوالتي است که با توجه به اظهار نظر برخوي از  از 

 ،آسویب جنسوي    ، آسیب جسمي ،رواني -آسیب عاطفي :مصاحبه شدگان در زیر عنوان شده است
 مشاوره رفتن 

رواني مانند خرد شدن، دغدغه فکری، گریوه کوردن، درون گرایوي، بوي      -عاطفيهای آسیب 
منزوی شدن، خانه نشیني، احساس حماقت، عصبي شدن، ناراحت شدن از برخورد بوا او،   اعتمادی،

جسمي های کنند. برخي از پاسخ گویان از آسیبمي غمگین بودن و ... که افراد مصاحبه کنند بیان
مانند ناراحتي قلبي، ناراحتي معده، ضعیف شدن چشم، سیگار کشیدن، افت فشوار، کتوک خووردن،    
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گوینود. آسویب جنسوي    مي هستنها رای آنها اتفاق افتاده است و درگیر این ناراحتيخودکشي که ب
هم از پیامدهای منفي روابط دوستي است که برخي از دختران در این روابط دوستي موورد تجواوز   

گیرند، در اغلب این روابط شهوت، نیاز و تمایالت جنسي هدف افراد است، برخوي از  مي جنسي قرا
که خوود مشکالتشوان را حول کننود و از بوروز آن خوود داری        دگویند سعي کردنيم پاسخ گویان

 . دردنکمي برند و از مشورت کردن با افراد دیگر خود داریمي و به درون گرایي پناهاند کرده
 عودّه افراد مورد مطالعه مشخص شود،  های در بررسي پاسخ: پشیمانی و سرخوردگی( چ
ند، ناراحت از اینکه وقت و فکر خود را پوای ایون رابطوه گذاشوتند و     بیشتر ضربه خوردها ای از آن

دادند، خوود را  مي انجامنباید  کردند و یکسری رفتارها و کارها رامي نباید به طرف مقابلشان اعتماد
 ند.نستدامي در این رابطه فردی شکست خورده

عنوان تجربه به رابطه کنند به مي گویند سعيمي برخي از پاسخ گویانتجربه اندوزی: ( ح
نگاه کنند. رابطه دوستي با جن  مخالف موجب شوده اسوت آنهوا دربواره جون       اند ای که داشته

 مخالف و زندگي تجربیاتي کسب کنند.
من از این رابطه با اینکه این همه اهیت شدم انگوار یوک داسوتان بوود درس     » گویدمي سحر
 جاهای بدتر از این بودم، حرف دلم را راحت به هرکسياین اتفاق نمي افتاد شاید برایم گرفتم، اگر 

 «.کنم یک نکته مثبت بگیرممي هر اتفاق بد زندگیم سعي از گفتم و تجربه شد برام،مي
نوستالژی احساسي است که هنگام فکر کردن به گذشوته بوه فورد     حس نوستالژیک:( خ
 افتنود و خواطراتش زنوده   موي  هگویند وقتي به یادگذشوت مي دهد. بعضي از افراد پاسخگومي دست
است، احساس خوشوبختي و  برایشان بوده دوراني لذت بخش  .کنندمي شود احساس خوبي پیدامي

که در نبود آنهوا و یوادآوری گذشوته در افوراد     های دهد و ناراحتيمي احساس آرامش به آنها دست
بوه میوان آورده و   انود  تهکوه داشو  های شود. حرف از دوستش داشتن او را با همه نارحتيمي ایجاد

 کنند.مي اشارهاند احساس دلتنگي دارند و به خاطرات شیریني که داشته

که بیشتر پاسخ گویوان در موورد تجربوه رابطوه      دادنشان ها تحلیل مصاحبهبازاندیشی: ( د
بورای آنهوا    يکنند و معتقدند که رابطه آنها موجب پیامودهای مي دوستي با جن  مخالف بازاندیشي

برند. آنها عوالوه بور   مي ه است. بنابراین در رفتار خود با جن  مخالف راهبرد دیگری را به کارشد
تغییراتي را در ودستیابي به شناخت بیشتر نسبت به جن  مخالف نسبت به خود شناخت پیدا کرده 

 خود شکل دهند. مقوله بازاندیشي در اینجا شامل مفاهیم روابط اجتمواعي داشوتن، بوي اعتموادی،    
دلبسته نشدن، صبور شدن، نزدیکي به خدا، آسیب پوذیری دختور در رابطوه، سواده نبوودن، عمول       

تصومیم عاقالنوه، انگیوزه     ، قضاوت نکردن، مغرور بودن،ي رابطهگرایي، اشتباه دانستن رابطه، پوچ
شهوت در مرد، احساسي عمل نکردن، شناخت نسبت به جن  مخوالف احساسوي بوودن زن و ...    

 است.
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 گیریو نتیجهبحث 
سراسر با ساختارهای ارتباطي پیوند خورده است، امروزه با گسترش فن آوری نوین ها زندگي انسان

عمومي و های عرصه تماماجتماع های به همراه تحوالت در دیگر عرصهط و تسهیل ارتبا يارتباط
ئل امسو جوزء  قبال که های پدیدهیکي از است.  گرفتهخصوصي زندگي افراد جامعه تحت تاثیر قرار 

 شوده اسوت،  اجتمواعي تبودیل   ای  به مسوئله ها امروزه در برخي فرهنگ ست ولياجتماعي نبوده ا
رابطه دوستي دختر و پسر است. در جامعه ایران رابطه دوستي دختر و پسر با هنجارهای فرهنگوي  

ع بوه  در تضاد است. امروزه ایون موضوو   مذهبي و سنتيهای و همچنین نگرش و اجتماعي جامعه
مانند دانشگاه ها، سینماها، پارک ها، خیابوان هوا، فضوای مجوازی و ... نموود      هایي ویژه در محیط

 ده است. کردو چندان را  سي و آسیب شناسي آنرضرورت بحث و برو لذا  بیشتری یافته است
)روابوط دوسوتي بوین دانشوجویان      در پژوهش حاضر با توجه به در نظر گرفتن پدیده محوری

به دست آمد، که قادر به تبیین فرآینود   مدل نظری با تکیه بر ابعاد مختلف این پدیده پسر(دختر و 
  شکل گیری این روابط و پیامدهای آسیب زای آن به خصوص برای جن  دختر است.

با توجه به دو مشخصه زمینه ایي مهمّ مستعد تون دادن   نشان داد که این افرادها نتایج تحلیل
از یک طرف شورایط سونّي دوره جوواني و     ابطه دوستانه با جن  مخالف هستند.به راهبرد ایجاد ر

بوا   در ابتداء نیاز به ازدواج و از طرف دیگر، سخت شدن شرایط ازدواج در این دوره سنّي. این افراد
 احسواس و غلبوه بور    عواطفي نیازنیازهای روان شناختي یعني ارضاء ترین تامین یکي از مهمّ هدف
وارد  نیواز بوه همودم    ولذت گرایوي،   و تامین به ازدواج میل، نیاز به محبّترامش، آ کسبتنهایي، 

کوه   گروه دوسوتان شوند. از طرفي الگو گیری و تاثیر پذیری از مي رابطه دوستانه با جن  مخالف
بوا   دوستانه در ارتباط تسهیل گرینقش مشوّق و اند رابطه دوستانه با جن  مخالف را تجربه کرده

 کند. عالوه بر دو مورد قبل امکان مالقات با جن  مخوالف بوا تحصویل در   مي ایفاء فجن  مخال
شرایط محیطي الزم برای ایجاد روابط دوستانه را بوه  محیط بیرون وفضای مجازی ، فضای دانشگاه
نظری و تجربي های شود. تاکید بر نقش این عوامل زمینه ایي و علّي در پیشینهمي سهولت فراهم
  د قرار گرفته است.مورد تاکی

 تیو حما نیمحبوت و همچنو   ،يهمراه ،يدر بزرگسال ي(، دوست2222) شولتز دگاهیبر اساس د
ارتبواط آنقودر    .کنديکمک م يو بهبود سالمت جسم يو به سالمت روان کنديرا فراهم م يعاطف

 یورضور  یانسوان، و امور   ياساسو  ازین کیپردازان آن را به عنوان  هیاز نظر يمهم است که برخ
و  یچو گمن،یسل، نریدا ؛1221 ،2انیو را ي؛ دس1225 ،1یری)باومستر و لاند کرده فیرفاه تعر یبرا
، ایثوواری و شووریفي سوواعي  ،آزاد ارمکووي(. 2222،  6دیو برشوو نزیکووول  ،یوو؛ ر2212 ،3يشوویاو

خود دریافتند که مواردی چون احساس نیاز، حو  کنجکواوی و کسوب     پژوهش( در 1322)طالبي

                                                 
1  . Baumeister R.F., Leary M.R 

2 .Deci E.L., Ryan R.M 

3 .Diener E., Seligman M.E.P., Choi H., Oishi S. 

4 .Reis H.T., Collins W.A., Berscheid E 
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دوستي سوژه، بیکاری و شرایط اقتصادی، فشار فرهنگي، های بکه روابط اجتماعي و گروهتجربه، ش
جدید فرهنگوي در  های ارتباطي نوین و پیدایش ارزشهای افزایش سن ازدواج، افزایش تکنولوژی

محمدی سیف و  عوامل پیدایش و گسترش روابط پیش از ازدواج هستند.ترین جامعه، از جمله مهم
نداشتن شغل، مشوکل موالي و تورس از آینوده،      کهاند داده در تحقیقات خود نشان(، 1325) عارف

نداشتن مسکن، و باال بودن اجاره بهای آن، ادامه تحصیل، اعتقاد به داشوتن زنودگي آزاد، احتیواط    
بیش از حد در انتخاب همسر، مشکل همسر یابي برای دختوران، فوراهم بوودن ارضوای نامشوروع      

در هوا  جوانان، دخالت زیواد خوانواده  های و نیازها از خواستهها امناسب خانوادهمیلي جنسي، درک ن
غیور منطقوي مهمتورین عوامول فوردی،      هوای  گزینش همسربرای جوانان، تامین جهیزیه و سونت 

نوری  هخانوادگي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي تاخیر در سن ازدواج جوانان ایراني بوده اند. خواج
اطالعاتي و های ر تحقیقي به این نتایج دست یافتند که میزان استفاده از فناوری( د1321و دالور)

 وان دارند. اارتباطي و شیوه زندگي نوین بر گرایش جوانان به دوستي با جن  مخالف تاثیر فر
برخوي عوامول وجوود    جدای از عوامل علّي و زمینه ساز در ایجاد رابطه دوستي بین دو جن ، 

طوي تحلیول   غیر مستقیم و واسطه ایي در شکل گیری این پدیده دخالت دارنود.  دارند که به طور 
 نوظهور يارزشهای دگاهی( د2، يتسنّ و ينیدهای کمرنگ شدن ارزش (1:شوندگان بیانات مصاحبه

صوورت   کد باز به عنووان عوواملي کوه بوه     13با کاهبهای شدن مدّت رابطه و وعده ي( طوالن3و
 .دارند، شناسایي شدند ابطه دوستانه بین دو جن  دخالترگیری  در شکلهای طهواس

 يجیتودر  يفرهنگو  ي، دگرگون(1325) هارتلاینگ يفرهنگ يارزش يدگرگون هینظربا توجه به 
مختلوف شوکل داده   هوای  است که به نسل یسازنده اهای در تجربه ياست؛ و آن بازتاب دگرگون

در ابطه بین دوجون  مخوالف در قالوب ازدواج    مانند ر يسنت یو هنجارهاها رو ارزش نیاست، از ا
در  یادیو تا حود ز  دیجدهای شیکه در گرا ي. در حالتر استگذشته کامالً گسترده های نسل انیم
مسون تور،   های نسل یجوانتر به جاهای شدن نسل نیجوانتر نفوه داشته، با جانشهای نسل انیم

ارزشي جوانان نسبت بوه  های تغییر دیدگاه با جوامع دگرگون شده است. نیمتداول در ا ينیجهان ب
به قصد  يسبک ازدواج، رابطه دوست رییخوب دانستن روابط، تغ روابطه میان دوجن  مخالف مانند

( يدر رابطه، وجود داشتن روابط دوست ياصول اخالق تیازدواج، مشخص شدن هدف از رابطه، رعا
کوه کمرنوگ    ،انجامود ها موي نسل انیمدر هایي رخ دهد به تفاوت يمهم يفرهنگ يدگرگون يوقت

 انیو ب هارتلنگی. ان خود استیشدن ارزشهای سنتي و مذهبي در میان جوانان نسبت به نسل پیش
 يو موذهب  يفرهنگو هوای  کوه از هنجوار   گرینسل به نسل د کیاز  يل ارزشدارد چنانچه تحوّمي

 انیو را در م یشوتر یب يهبموذ  ریو غهای است که نگرش نیما ا تظارداده باشد، ان یفاصله دارد رو
دانشجویان  ندکهنشان داد ي(، در تحقیق1326عظیمي هاشمي و همکاران). میمشاهده کنها جوانتر

به طور مشهود تمایل دارند همسرشان را خودشان انتخاب کنند. نزدیک به یک سوم نسول جووان   
درصود   57\3بور  دوستي دو جن  مخالف را نمي پذیرند که این نسبت در نسل قبل حودودا دو برا 

، پذیرنود موي  آنان( است. نیمي از جوانان با شرایط خاص و بقیه به راحتي این روابط راهای خانواده
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درصد از جوانان دانشجو، عوالوه بور نگورش مثبوت بوه       62. حدود عمیق تر نشان دادهای سيربر
 دوستي با جن  مخالف، این دوستي را در عمل تجربه کرده اند.

هسوتند  هایي ستراتژیدوستي با جن  مخالف، ا دهیشده به موجب ظهور پد اتخاه یراهبردها
کند و تحت تأثیربستر حواکم و شورایط   مي ظهور و بروز پدیده اصلي آنهارا اتخاه واسطه که فرد به
در راستای رابطه دوستي با جن  مخالف از  که دخترها و پسرهاهایي استراتژیگر هستند.  مداخله

 پوژوهش از آن  نیو که در ا است یدی، مفهوم جد "يعاطف یهاله "( 1عبارتند از:  اندخود بروز داده
و  یمتفاوت تووام بوا مشوکالت فکور    های جانیاز عواطف و ه يو موارد متفاوت استفاده شده است

 ،یخووب، احسواس شواد   هوای  احساس آراموش، حو    . موادردی از قبیل:ردیگمي را در بر يههن
 ،يدوست داشتن، وابسوتگ  ،يمال نهیهز ،يتماس جسم ت،یمیصم داشتن، جانیشدن، ه ياحساسات
حوواس   ،یدغدغوه فکور   ،يدغدغه ههن ،يو معاشرت بدون ازدواج، مکمل بودن، وابستگ يهمراه
 ریو گیاسترس، تهمت زدن، پ ،يفتگیبه خانواده، درک نشدن فرد، ش يتوجه يفرد، ب يناراحت ،يپرت
انگیوزه  )( انگیوزه و وعوده ازدواج   3دوسوت داشوتن(،    افراطي به فرد)عالقوه،  ابرازعالقه( 2 .نشدن
 تهدید شدن و ایجاد ترس(. )( تهدید در رابطه 6و  ازدواج(

از  نیو تحسو  يقودردان  یادیو اوقات ما مقودار ز  ي( گاه2221، 1ی) به نقل ازچرّ نیاز نظر روب
 میبور مي تکه از گذراندن وقت با آن شخص لذ یيبه گونه ا م،یکنمي را تجربه گرید یفردطرف 
بلکوه، از آن بوه عنووان     سوت، یعشوق ن  طیلزوماً واجد شورا  نیاما ا م،یدر کنار او باش میخواهمي و

(، در  2222 ،یو همکارانش) بوه نقول از چورّ    لدیهتف نیبه گفته ال کرد. ادیتوان مي دوست داشتن
پرشوور   دیق شود و ثبات دلسوزانه را با عش تیهستند که امن يمردم خواهان روابط شتریکه ب يحال
( در پژوهشوي  1325) عوارف محمودی سویف و  افتد. مي بندرت اتفاقموضوع  نیاولي کند،  بیترک

رابطه با جن  مخالف را به اشکال مختلوف ماننود درگیوری    های نوجوانان پیامد کهاند بیان داشته
کننوود. قووادر زاده و  مووي فضوواهای ههنووي، لووذت عوواطفي، لووذت جنسووي، وابسووتگي تجربووه    

که باعوث شوده جوانوان     يیکي از راهبردهای کهاند (، در پژوهش خود بیان کرده1322)همکارانش
 بوده است.« روابط عاشقانه»روابط خود با جن  مخالف تداوم ببخشند

شوامل:   پیامدهای ناشي از راهبردهوای اتخواه شوده   به دست آمده، های بنا بر تحلیل مصاحبه
 ،رکود علمي و اسوتعداد  ،هنجار شکني ،خانوادهآسیب نظام  ،شک و بد گماني ،خصومت و خشونت

پشویماني و   مشواوره رفوتن، تجربوه انودوزی،     ،آسویب جنسوي  ، رواني-آسیب عاطفي ،فریب رابطه
 در مورد روابط دوستانه با جن  مخالف بوده است.  باز اندیشي و نوستالژیک ح  ،سرخوردگي

 دامن زدن بوه جامعه است و  یاروابط دوستي دختر و پسر در جامعه ایران متناقض با هنجاره
یک نوع ناهنجاری و کج رفتاری است. برخورد مراجوع قوانوني، عودم رعایوت قووانین       ،این روابط

دانشگاه، دعوای خیاباني و در این میان سرکوفت زدن اعضای خانواده به دختر، بي اعتموادی، آزار  
محدودیت در زندگي، فاصله در  توسط پدر و برادر متعصب، کنترل و نظارت شدید بر رفتار و ایجاد

                                                 
1 .Cherry 
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د. در صورت برمال شودن دوسوتي و ارتبواط بوا جون  مخوالف       آورمي به وجودرا  روابط با خانواده
خانواده ناراحت شده بحث و شاید دعوا در میان آنها بوجود آید. نصیحت کردن سورزنش موداوم، و   

اری، منوزوی شودن فورد در    محروم کردن فرزند از بیرون رفتن و حتي ترک دانشوگاه، ازدواج اجبو  
که این روابوط   استخانواده و اعمال تنبیهات مانند کتک زدن تا کشتن فرد جزو سرنوشت افرادی 

 . ندرا برقرار کرده ا
که بیشتر پاسخ گویان عالوه بر دستیابي به شناخت بیشتر نسوبت   نشان دادها تحلیل مصاحبه

 ه تغییراتوي را در خوود شوکل دهنود ماننود     کو اند به جن  مخالف نسبت به خود شناخت پیدا کرده
روابط اجتماعي، بي اعتمادی نسبت به جن  مخالف، دلبسته نشدن، صبور شدن، نزدیکوي  داشتن 

به خدا، آسیب پذیری دختر در رابطه، ساده نبودن، عمل گرایي، اشتباه دانستن رابطه، رابطوه پوو،،   
ساسي عمل نکردن، شناخت نسوبت بوه   قضاوت نکردن، تصمیم عاقالنه، انگیزه شهوت در مرد، اح

 گوردد آن زموان متوجوه   موي  در نتیجه وقتي فرد با واقعیت رابطوه روبورو   جن  مخالف و ... است.
در ظاهر جلووه   ، آن چهشود مسیری را که طي کرده است جز سراب عاشقانه چیز دیگری نبودهمي

 بوه  نتوایج  تطییوق  .است نبودهفریب رابطه دوستي و عالقه کاهب  چیزی جزگره عشق بوده است 
 ،1227 ،1222 ) 1اسوترنبرگ  نظریوه  خصووص  بوه  موجوود  هوای نظریه با پژوهش این آمده دست
 عشوق  وجوود  فاقد روابط این ،عمل در که دهدمي نشان فردی، بین عاطفي روابط درمورد (1222
 بوه  هتوجّو  بوا  و انود؛  بووده  اسوت،  شوده  تشوکیل  تعهود  و اشتیاق صمیمیت، مولّفه سه از که کامل
 دیگور  و عواطفي  نیازهوای  رفع در روابط این ،مخالف جن  دو در دوستانه روابط ایجاد هایانگیزه
 مودّت  کوتواه  و فوری کننده ارضاء پیامدهای و نبوده موثر آن حقیقي معنای به ارتباطي هایانگیزه
دو  نیب یهايدر مجموع، دوست کرد. نخواهد جبران را آن زای آسیب و منفي هایهزینه هرگز آن

دختران ممکون اسوت    يدختران داشته باشد، ول یبرا يمنف ياجتماع یامدهایجن  ممکن است پ
 شیبا جن  مخالف گورا  يبه سمت دوست يدرون جنس یمحافظت از خود در برابر پرخاشگر یبرا
و  شدن ياحساس اضطراب، حسادت و قربان شتریدخنران ب (.2222و همکاران،  کنند )کالنبرگ دایپ

از  یپسران سطوح بواالتر  گر،ید یدهند. از سومي خود گزارش يرا در رابطه با دوست یکمتر ثبات
به گزارش سوطوح   لیوجود، دختران و پسران متما نیکنند. با امي را گزارش يکیزیشدن ف يقربان
و ؛ (2226)کاوانوا  هوای  بنا بر پژوهش. (2213، 2) زالزونداز روابط دوستانه خود هست ينسب تیرضا
رشود   ریاز دختوران را در مسو   يممکن است برخ مخالفجن  با  يدوست( 2227، )و پدرسن نیولپ

را ها که دوستان همجن  ندارند، داشتن دوستان از جن  مخالف آن يدختران .ساز قرار دهدمشکل
دو  نیبو  یهايسازد. در مجموع، دوستمي ( مواجه1222و همکاران،  ي)بوکوفسک يستیبا خطر بهز
دختران ممکون اسوت    يدختران داشته باشد، ول یبرا يمنف ياجتماع یامدهایکن است پجن  مم
 شیبا جن  مخالف گورا  يبه سمت دوست يدرون جنس یپرخاشگر رمحافظت از خود در براب یبرا

                                                 
1 .Sternberg 

2 .Zelazo  
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بوا جون  مخوالف بوا      يکه دوست دهدينشان م قاتیتحق (.2222و همکاران،  کنند )کالنبرگ دایپ
 يقصد آزار جنس گرانیکه د یطوربه  ،کندمي سروکار پیدا شود،يم دهینام «چالش مخاطب»آنچه 

 (.1222،  1)او مرا کننديادراک م يرا در دوست
 :نتیجه گرفت که راتوان این  شده مي بر اساس الگوی مدل طراحي

دارای فراینودی پیچیوده و    پدیده محوری ارتباط دوستانه بوا جون  مخوالف    شکل گییری. 1 
 (پیامودها )و  (هوا  شواکون )، (ساز زمینه – شرایط علي)، (گر شرایط مداخله)شامل؛ درهم تنیده ای 

تواند از تسوریع   در شناسایي و هم در مداخله مؤثر و به موقع استفاده از این مدل مي . هم2است. 
بوه   رابطه گورا پیشگیری کند به این صورت که در کار با دانشجویان ف الپدیده ارتباط با جن  مخ

با شوناخت و کسوب    عمیق و ساختاریافته تمرکز شود.های شناسي بر مصاحبه بر نشانه جای تکیه
تووان بور    و مراحل فوق موي  روند فکر ارتباط با جن  مخالفل گیری کنسبت به چرخه ش شبین

ایون  . 3. در هر مرحله را شناسوایي کورد   طرلیست افراد در معر  خک پرسشنامه یا چ کاساس ی
در مقابله با شکل گیوری افکوار    انيآموزشي، پیشگیرانه و درمهای برنامه مدل مي تواند در طراحي

 مبنای ایون مودل موي تووان بسوته     . بر6. مورد استفاده قرار گیردمربوط به رابطه با جن  مخالف 
نمود و با آمووزش  طراحي  رابطه محور با جن  مخالف رای ویژه دانشجویان دارای افکار اله مداخ

 کگیری این افکار در دانشجویان کمو  شکل شکز مشاوره دانشجویي در کاهآن به درمانگران مرا
 رابطوه دوسوتانه محوور بوا    دانشجویان دارای افکوار  های و نشانه الئمعترین جمله شایع از .5کرد. 

شود مراکز  بنابراین پیشنهاد مينیاز به وابستگي به دیگران است؛ احساس تنهایي و  جن  مخالف،
معنامحور بهره گرفتوه  هستي گرایانه و کار با این دانشجویان از رویکردهای  مشاوره دانشجویي در

  دلبستگي او را به زنودگي توا   ح، این گونه روابطتمایل فرد به ش و با بهبود این ابعاد ضمن کاه
ارتباط دوستانه بوا جون    نشان داد که شروع فرایند ها .تحلیل مصاحبه 7حد زیادی تقویت نمایند. 

شود که واحد  از سنین نوجواني آغاز شده است، بنابراین پیشنهاد مي الانشجویان معمودر د مخالف
تواب  هوای  هایي برای ارتقای مهارت مشاوره آموزش و پرورش در این زمینه غربالگری و پروتکل

ی سوازنده و  ا سازی راهکارهوای مقابلوه   آموزشي سازنده جهت درونهای آوری، استفاده از برنامه
در مقابل وسوسه ارتبواط بوا   آوری و توان مقابله آنها را  آموزان و دانشجویان، تابش دانکارآمد در 

را آسویب زای ارتبواطي   های رفتاربه  شل احتمال گرایدین شکدهد و ب مي شافزایجن  مخالف 
با توجوه بوه اهودافي کوه از برقوراری آن ارتبواط        مدیریّت روابط بین فردی دو جن ، داد.اهش ک

گرفته شده است، فوارغ از تموایالت و احساسوات انجوام      لي، اقتصادی، و ...( در نظر)کاری، تحصی
هوای  موذهبي، ارزش هوای  شود و دو انسان بالغ و عاقل با در نظر گورفتن اصوول اخالقوي، ارزش   

بهنجار اجتماعي، اصل عزّت نف ، خود باوری و کرامت انساني بر رابطه خود تسلّط الزم و کوافي  
در پوژوهش خرموایي و زارعوي     طي سالم با تعاملي سوازنده و مثبوت را رقوم زننود.    را داشته و رواب
های شخصیتي، عوامل تربیتي و اجتماعي در کیفیوت  ویژگي ( نیز بیان شده بود که1322) منوجان

                                                 
1 .O’Meara 
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گیری رابطه با دوست غیرهمجن  مؤثرند و پیامدهایي را برای این روابط برشومردند کوه بوا    شکل
 .ناپذیر این نوع روابط کاسته خواهد شدز پیامدهای جبرانآموزش به نوجوانان ا

روابط پر آسیب بین گیری  ای شکل افراد به مفهوم هستههای شیکي از واکنکه ایي ج از آن
شوود روانشناسوان در جهوت     یي و انزوای عمیق است، پیشنهاد ميااس تنهس، احدو جن  مخالف
حساسویت بیشوتری    طور عي افراد در معر  خو ارتقای حمایت اجتماشبه سوگ س ارفع این احس
از یوک  کننوده   شووندگان و مصواحبه   این بود که مصاحبهش پژوههای از محدودیت. داشته باشند
پرداخوت  موي  دختر و پسور  يرابطه دوستمطالعه  تابو بودن موضوع پژوهش که بهبودند و  دانشگاه
بنابراین  ه باشند؛ه همکاری نداشتتمایل ب ،شوندگان به دلیل ترس بسیاری از مصاحبه شدمي باعث

دانشگاه ک از ی افراد مورد مطالعهکان پژوهشگر و االمآتي، حتي های ششود در پژوه پیشنهاد مي
رد موو  نمونه بودن محدود .دنرا در اختیار پژوهشگر قرار ده اطالعات الزم راحت ترها آن تانباشند. 

هوای  ز دیگر محودودیت اره  یبروجرد يه العظمال تیدختر و پسر دانشگاه آ انیمطالعه به دانشجو
 .دپذیرصورت  اطیبا احتها ردانشگاهیبه سا جینتا میالزم است تعم و لذا ،این پژوهش بوده است

 

 مالحظات اخالقی
این مقاله بر گرفته از پایوان ناموه کارشناسوي ارشود رشوته       پیروی از اصول اخالق پژوهش:

ه، فراد نمونو ا الًمامانند رضایت کخالقي سایر مالحظات ادر این پژوهش جامعه شناسي بوده است 
 .رازداری و محرمانه ماندن اطالعات نیز در نظر گرفته شده است ولعایت اصر
 

 تقدیر و تشکر
ن همکاری نمودند، تشکر و قدرداني پژوهشگرابا  شوسیله از کساني که در انجام این پژوه بدین 
 .شود مي

 

 تضاد منافع
 تعار  منافعي ندارند. چگونهیه شژوهپ نیا سندگانینو

 

 منابع
(. بررسي نگرش بوه دوسوتي بوا جون      1326اسدیان، داود، محمدزاده، علي؛ نجفي، محمود ) -

 .1-12(، 61) 3،  تحقیقات علوم رفتاری مخالف در بین دانشجویان دختر و پسر،
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