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چكيده

ـ ،و پسـران گسـترش روابـط و دوسـتي دختـران    جامعه مـا در ي فرهنگـي و فتـار رنعنـوا ه ب

نتـايج برخـي از  .اي يافته استتازهابعاداخيرهاي سالدركهاست پديده نسبتا جديدي اجتماعي،

ايـن  نوجوانان و جوانـان در بـروز  سبك زندگي وارزش هاتغييراست كه پژوهش ها حاكي از آن

فرهنگـي واجتمـاعي   هـاي  دگرگونيتغييرات ورونداين زمينه در.نمايندميپديده نقش مهمي ايفا

در عين حال كـه از آن متاثرنـد،  در عصر ارتباطات و اطالعات با چنان سرعتي انجام گرفته كه افراد

ي چون سـنجش نگـرش   فاهدااين پژوهش با.با مشكالتي نيز روبريندبا آن،انطباقوگاه در مواجه

انجـام  آنبـر مـوثر تمـاعي اج–هنگي فردختران نسبت به رابطه با جنس مخالف و بررسي عوامل

دانـش آمـوز در مقطـع    دختـران  پـژوهش،  جامعه آماريبا به كارگيري روش پيمايشي،.شده است

نفـراز  381تعـداد را شـامل شـده و   آموزش و پرورش تهران 13منطقه هاي دبيرستان16- 18سني 

تعـداد نگـرش دهدمينشانپژوهشهاي يافته.ه اندآنان به شيوه نمونه گيري سهميه اي انتخاب شد

بينـابين  %3/32،مثبـت بـط ااز دختران دانش آموز نسبت به اين گونـه رو %)7/45(قابل مالحظه اي

ميـان متغيرهـاي مسـتقل نگـرش     دهـد ميفرضيات نشانآزموننتايج .از دختران منفي است%22و

دي اجتمـاعي  پايگـاه اقتصـا  سبك زندگي و،پايبندي دينيوهاارزشاعتقادات،،دوستانوخانواده

حليـل نتـايج ت .داردوجـود معنـادار ايرابطـه ،جـنس مخـالف  رابطه بابه دختران نسبت نگرش با

بـر روي  ديني و نگـرش دوسـتان،  و پايبندي هاارزشسه متغير نگرش خانواده،نشان دادگانهچند

.  ندنكمياز واريانس متغير وابسته را تبيين%45هم

ـالف، نگرش،ارزش ها،اجتماعي،هويت،مدرنيسم:هاكليدواژه ـبك زنـدگي  دوستي با جنس مخ ،س

.دختران
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مقدمه 

زنـدگي متفـاوت و   هـاي  عـادات و سـبك  ،هـا نگـرش ،ها، هنجارهاجوامع مختلف داراي ارزش

از ايـن پديـده   .دونشـ مـي دگرگـون فرهنگيواجتماعيمختلف تغييراتبا بروزكه بودهپايدارينسبتا

خوانـده عصـر اطالعـات و ارتباطـات   كه در عصر حاضر است،ير جوامع مدرنناپذانكارهاي ويژگي

هـاي  بـه رغـم تفـاوت   هاي فرهنگي كشـورهاي در حـال توسـعه   برخي ازتجربهدر اين زمينه .شودمي

كـه  بـا توجـه بـه آن   .هاي كشورهاي توسـعه يافتـه اسـت   فراوان در سطح توسعه يافتگى، مشابه تجربه

مقاومـت در برابـر ايـن    نوردنـد، مرزهـاي زمـاني و مكـاني را درمـي    ينترنـت، اي و اماهوارههاي رسانه

مـي  تغييرات فرهنگي،حتي براي كشورهاي قدرتمندي كه به حفظ زبان و سنن فرهنگي خويش اصرار

).1385:42ذكائى،(نيز بسيار دشوار است ،ورزند

آن اسـاس نيروهـاي   ربكهه شناختي بودزيستيگذشته مفهوم جوانى، مفهومدرشايان ذكر است 

،مفهوم جـواني داراي ابعـادي ويـژه    دنياي جديددراما.باشدميجسماني و غريزي انسان در اوج كمال

ها و روابـط خاصـي را   شده كه در تعامل با ساير مقوالت اجتماعى، نقشاي اجتماعي محسوب مقولهو

بـا تغييـر   هـاي زنـدگي مختلـف،   سـبك وارزش ها تغيير ساختارهاي اجتماعى،كنونا.نمايدايجاد مي

در اين زمينـه  . شده استهمراه ،به ويژه درحوزه ارتباطات اجتماعي،هاي جوانانكنشمفهوم جواني و

هـاي مـدرن ديگـر،   هـا و بسـياري از پديـده   اي شدن خانوادههستهصنعتي شدن،گسترش شهرنشينى،

بسـيار راه گشـا  روابـط حاصـل ا زآن  ي ودوره جـوان هـاي  هايي هستند كه در بررسـي ويژگـي  پديده

ارتباطـات گسـترده و   ،فرهنگي،به دليل تحوالت اجتماعيي نيزجامعه ايراناخيرهاي دههدر.باشندمي

هـاي  ارزشوشـگرفي در زمينـه نگـرش هـا    تغييرات دگرگوني ها وبا ،رسي وسيع به رسانه هادست

از جمله تاثيرات مدرنيتـه نفـي مراجـع    دوران متاخر،كه در با توجه به آن.بوده استروبه رو اجتماعي 

در معـرض تـأثير پـذيري از   ،در چنين شرايطي نوجوانان دختر و پسر بيش از بزرگسـاالن سنتي است،

.زنـدگي دارنـد  نوينهاي ها و سبكنگرشوآمادگي بيشتري براي پذيرشبوده مذكورهاي دگرگوني

تغيير ات روابـط اجتمـاعي ميـان    دگرگوني فرهنگي وتماعى،برخي از انديشمندان علوم اجاين نظر،از

نماينـد مـي سـوي مدرنيتـه تلقـي   هاي جوامع مدرن يا در حـال گـذار بـه   دختران و پسران را از ويژگي
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ـا ايـن پديـده در     خواهبر آنند جوامع كنوني،آنان).1،2008روزنزويگ( ناخواه بايد خود را براي مواجهـه ب

.ل گوناگون آن آماده نمايندسطح گسترده و در اشكا

طرح مسئله

ـان تشـكيل     دوستي و روابط دختران وپسران در ايران موضوعي است كه جمعيت درگيـر آن را جوان

ـته هاي زندگي جوانان ايرانى، ما را به درك عميقفهم عميق واقعيت. دهندمي ، از بـه آن تر موضوعات وابس

ـا پديـده اي جديـد    اين پديده از يك سو،مينه اين زدر.جمله روابط مذكور سوق خواهد داد در جامعـه م

ـا در  وفرهنگي بروز كردهكه تحت تأثير تحوالت اجتماعي وباشدمي از سوي ديگر اين گونه روابط تقريب

ـاس نظـر    .سابقه و جايگاه چندان مطلوبي ندارد،جامعه ايرانيهاي آداب و رسوم و ارزش،فرهنگ بـر اس

وسيله فرهنـگ تعريـف   ه ديگران بروابط بارسوم درآداب ووقواعدها،ارزش،جامعه شناسان هنجارها

ـايي چـون      در.گرددميشده و به افراد منتقل ـاعي از معياره ـائل اجتم : هر جامعه اي بـراي تشـخيص مس

ـالي در جامعـه    نكمياين معيارها مشخص.شودميفرهنگ و اخالق استفادهمذهب، قانون، ند كه چـه اعم

ـار  وهاهنجارچهول وقابل قب ـئله بـوده اعمالي غير قابل پـذيرش و ناهنج ـاعي  ايو مس محسـوب اجتم

ـان بـراي   ،ها تبعيت نكننـد به اين ترتيب اگر افراد از هنجارها و ارزش).1377:11فرجاد،(شودمي رفتارش

ـا  جدر .كنـد مـي بروزمسئله اي اجتماعي بدين گونهجامعه مشكل آفرين خواهد بود و روابـط و  ،امعـه م

ـا  اگرچه در دوران قبل از انقالب،.جديدي استامعاشرت دختران و پسران پديده نسبت ـانه ه ،راديـو (رس

اما هنوز بخش وسيعي از جامعه ما سنتي بوده و كردند،مياين رابطه را تبليغ) سينما و مطبوعات،تلويزيون

ـنش  ها و هنجارهاي سنتي نقش اصلي را در جهت دهي و هـدايت ا ارزش ـاي  فـراد در ك ـا   ه ـان ب متقابلش

فرهنگـي و  دگر گوني در امور اجتماعي،آثار اين تحول و. كردميايفا،خصوصا با جنس مخالف،ديگران

ارزشي در جامعه ما نيز روز به روز در حا ل گسترش بوده ونوجوانان وجوانان را تحت تاثير خود قرار داده 

ـاي  و فاصله گرفتن نسـل امـروز از ارزش  هانسلشكافاين پديده،هاي از جمله پيامد.است ـنتي و ه س

توان اذعان داشت نوجوانان و جوانان ما از تغييرات ارزشي ميكه چنان.مدرن استهاي گرايش به ارزش

1- Rosenzweig
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به ارتباط گرايش  نوجوان امروزدرتاثير گذارناشي از بروز مدرنيسم بي بهره نبوده و ازجمله عوامل مهم و

.تحوالت مذكور استتغيير وف،با جنس مخال

در برابـر مدرنيتـه و   دستخوش تغييرات اجتماعي اسـت كـه  اي جامعه،از آنجا كه جامعه ايرانيبنابراين 

ـاري شخصـي  نوعي يك سومي توان اذعان داشت اين روابط از،كندمظاهر آن مقاومت مي مسئله و گرفت

ـان .رودميشماره آسيب اجتماعي  بواز سوي ديگر نوعي مسئله وبوده  ـا     كـه  چن ـان از يـك سـو ب جوان

ديدگاهي منفي و سـخت  ،هنجارهاي فرهنگي، اجتماعي وخانوادگي مواجه هستند كه نسبت به اين روابط

كه ايـن روابـط را  روبه رويندمدرن هاي ها و گسترش ديدگاهگيرانه دارند و از سوي ديگر با تغييرنگرش

هنجارهاي اجتماعي و فرهنگـي و  (كه تضاد بين اين دو بعد رسدميربنابراين چنين به نظ.كنندميتشويق

به عبارت ديگر .درگم بين سنت و مدرنيته قرار داده استها را در حالتي آنوميك و سرآن،)بروز مدرنيسم

ـام   هاي روند تغييرات و دگرگوني فرهنگي و اجتماعي در عصر ارتباطات و اطالعات با چنان سـرعتي انج

به اين ترتيب روشـن اسـت كـه    .جديد تطبيق دهندهاي افراد نتوانسته اند رفتار خود را با ارزشگرفته كه 

ـاع     روابط ميان دختران و پسران فقط يك مشكل فردي نيسـت،  ـانواده و  (بلكـه سـطوح مختلـف اجتم خ

ـاعي نيـز ت    چنان،زيادي ايجاد كرده استهاي نگرانيبرگرفته ودررا)جامعه ـيب اجتم لقـي كه نـوعي آس

روحي و رواني و جسمي بـراي  نگران پيامدهاي منفي اجتماعي،سويي كه خانواده ها از به طوري.شودمي

گسترش اين روابط در جامعه ما تأثيرات فراواني بر بسياري از نهادهاي از طرف ديگروبوده فرزندان خود 

له اهداف اين پژوهش، سنجش سـطح  از جماز اين رو،.گذاردمينهاد خانواده و ازدواجبه ويژه،اجتماعي

نگرش دختران دانش آموز نسبت به روابط ودوستي دختران و پسران و بررسي برخي از عوامل فرهنگي و 

.اجتماعي موثر برآن است

هاپژوهشمرور 

ـاي  اخير همراه با دگرگونيهاي لدر ساپژوهش ها حاكي از آن است برخي از ـادي ه ـاعي  نه و اجتم

ـان و دختـران در    افزايشباال رفتن سطح سواد و تحصيالت،،صنعتي شدن،شهر نشيني: چون حضـور زن

ـترده   ) اينترنـت ماهواره،(ارتباطي هاي گسترش روز افزون رسانه،تغيير در سبك زندگي،جامعه و نيـز گس

اسـت بـه   ان فزوني يافتـه  و پسرانروابط دختردوستي و،حضور زنان ومردانهاي شدن روز افزون مكان



93...بر نگرش دخترانبررسي عوامل موثر اولشمارة

ـار  1383عبدالهيان (رندادگرايشجوانان و نوجوانان به داشتن چنين روابطياقشاري از ي كه ه انوگ ، جوك

ـاط جمعـي از جملـه مهـم تـرين عوامـل         در ايران تغييرات سبك زندگي و).1383 ـايل ارتب توسـعه وس

مهمي كـه در  از تغييراتكه چنان.بوده استاجتماعي،به ويژه در بعد روابط شخصي افراد،هاي دگرگوني

الگوي زندگي مردم ايران به خصوص در كالن شهر ها صورت گرفتـه است،سـهولت روابـط دختـران و     

نويني چون اينترنت فضاي مجازي و مكاني سيالي براي هويت هاي رسانه. اخير استهاي پسران در سال

ـاربر  چنان.يابي و دوست يابي جوانان ايجاد كرده است ـان   كه درصد قابل تـوجهي از ك ان اينترنـت را جوان

از جوانان تهراني بـه  %70نشان داد كه بيش از )1386(در اين زمينه پژوهش مهدي زاده.دهندميتشكيل

ساعت از اوقات خود را به آن 2به طور متوسط در شبانه روز بيش از اينترنت و ماهواره دسترسي داشته و

ـان گفتگـو،      توسعه امكانات در .دهندميجهت سر گرمي اختصاص ـترش امك ـازي بـه گس ـاهاي مج فض

ـاكي از  .روابط اجتماعي و انتقال اخبار و اطالعات انجاميده استدوست يابي، ـا ح آن برخي از پژوهش ه

تغييرات سبك زندگي و است كه ازجمله عوامل تاثير گذار بر تمايل افراد مذكور به رابطه با جنس مخالف،

ـين      در)1385(چنانكه پژوهش موحد. ارزش ها است ـبت بـه روابـط ب زمينه بررسي نگرش دختـران نس

ـاي  پاي بندي به ارزشديني وهاي باورارزشي،هاي اولويتشخصي بين دو جنس نشان داد ـا  دينـي، ه ب

ـايي همچـون       .نگرش دختران به روابط مذكور معنادار بوده است ـانه ه ـارگيري رس همچنين ميـزان بـه ك

ـتقيم دارد   ... ي وخارجهاي راديواينترنت،،ماهواره ـادار و مس ـايج پـژوهش   .با متغير مذكور رابطـه اي معن نت

ـتر پايبندنـد،     هاي دانش آموزاني كه به ارزشنشان دادنيز)1373(كوثري  ـادات مـذهبي بيش ـنتي و اعتق س

نيز نشان ) 1377(نتايج پژوهش جوادي يگانه.منفي تر است،شان نسبت به رابطه با جنس مخالفنگرش

بيشتر در ارتباط با جنس مخالف قرار دي كه نسبت به فرايض ديني اهتمام و پايبندي كمتري دارند،افراداد

آن اسـت درصـد قابـل تـوجهي از  پسـران      حاكي از،نيز)1385(نتايج پژوهش فراهاني و همكاران .دارند

نظر راني كه ازپس. ساله نسبت به روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج نگرش مثبت دارند15- 18نوجوان 

ـايي چـون اينترنـت   سني بزرگ تر بوده و دست رسي بيشتري به استفاده از ـاهواره و ،رسانه ه دارنـد، ... م

ـاكي از    . شان نسبت به رابطه با جنس مخالف مثبت تر استنگرش ـا در ايـران نيـز ح برخي از پژوهش ه

تحليـل  در ) 1383(ه علي احمديكچنان.تغيير نگرش خانواده ها نسبت به روابط دختران و پسران است

ـات ارزش  ـا و نگـرش  ثانويه اطالع ـان در  ه ـاي ايراني ـال ه ـاي  س ـان داد ،1382و1379ه از % 4/38نش
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رداشـت عمـومي   ب.انـد قبـل از ازدواج موافـق بـوده   پسـران  دوستي دختـران و پاسخگويان با معاشرت و 

غربـي را  هاي ه آن با الگوي روابط در كشورتشابگسترش روابط دختران وپسران  وافرادجامعه ايراني نيز،

نتايج نشان پدر و مادر ايراني  مورد مطالعه واقع شدند،1200كه در پژوهشي كه در آن چنان.كندميتاييد

پدران و .گذشته فزوني يافته استهاي از والد ين معتقدند روابط دختران و پسران نسبت به سال% 88داد 

ـتند   سال40كمتر از مادران جوان در سنين  ـاد داش ـان   (بيشتر به شيوع اين پديـده اعتق ـازمان ملـي جوان ،س

1379(.

ادبيـات مربـوط   ،هاي شرقي، به ويژه ايرانـي فرهنگي جوامع غربي با فرهنگهاي با توجه به تفاوت

كـه به موضوع مقاله در اين جوامع داراي نگرش متفاوتي نسبت به اين پديده با جامعه ما اسـت، چنـان  

صـرفا  هاي اين گونه مطالعات چنين روابطي را طبيعي و مطلوب دانسته و گاه تاكيد بر روابط و دوستي

آغـازين  هـاي  اين پديـده از دهـه  غربي،هاي در كشوراين زمينه،در.نمايدميآسيب زا تلقيدخترانه را

هـا و اشـتغال زنـان و    قرن بيستم و با بروز مظاهر مدرنيسم و گسترش مراكز آموزشي همانند دانشگا ه

عمومي مرسوم شده است و تا قبل از آن به طورعمـده دوسـتي هـا ي زنـان و     هاي ورود آنان به حوزه

در ايـن دوران  .با ايجاد ارتباطات عميق احساسي همراه بـوده اسـت  دختران جوان با همجنسان خود و

ط نزديك و صميميمي زنان، كـه قـبال   دختران جوان و با تاكيد كمتر بر رواببا ايجاد انتظارات مختلف از

مرسوم بود نوعي فرهنگ احساسي ايجاد شد كه در آن بر محدوديت احساسات در ارتباطـات دوسـتي   

طور صريحي ترجيحات فرهنگي براي روابط دوسـتي نـا همجـنس گـرا     ه شد و بميبين دختران تاكيد

. دختران را تشويق نمي نمـود روابط نزديك و صميمي واحساسي بين،كه اين فرهنگچنان.مطرح شد

شدند كه به پارتي ها رفته و با پسران بـه  رقـص وگفـت و    ميبا بروز مدرنيسم ختران نوجوان تشويق

ميـان دانـش آمـوزان    غربي روابط دوسـتي نـاهمجنس گـرا در   هاي بدين ترتيب در كشور.گو بنشينند

فزوني بر روابط آنان با پسران متمركـز  دبيرستاني گسترش يافته و محتواي دوستي دختران به طور روز ا

هـاي  غربي، با تاكيد بر زمينـه هاي مطالعات كنوني در كشوردر اين زمينه،اما).1،2008روزنزويگ(شد

وجـود آزار و تهديـد و   دوسـتي، هـاي  جرگـه هـاي  روانشناسي به بررسي موضوعاتي از جمله ويژگي

1- Rosenzweig
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، 3كينـي ؛ 2،1985ادر؛1995،،1تـولج (ختصاص دارنـد ااطرد و شمول در اين گروه ههاي بررسي فرايند

بــه ايجــاد پــژوهش خــوددر)2002(كــه وايــزمنچنــان). 5،2002ســيمونس؛4،1997لكــي؛1993

انحصاري در ميان زنان و دختران دبيرستاني سـال پـايين و بـاال پرداختـه كـه      هاي جرگهدستجات و

نـا همجـنس گـرا    وستي همجنس گـرا و دهاي بر اين اساس پيوند.مملو از مشكالت مختلف است

تحقيقـات فمينيسـتي بـر   عين حال،در.براي كودكان اهميتي حياتي در مشاركت اجتماعي آنان دارد

اسپنسـر و  ).6،2002هـاي (اجتمـاعي تاكيـد دارنـد   اهميت دوستي دختران نوجوان در ايجاد تعلقات

بنياني بـراي تجربـه بزرگسـالي تاكيـد    نوجوانان مدرسه اي به عنوان هاي نيز بر دوستي) 2006(7پال

ازاين نظر روابط دوستانه در فرايند ساخت هويت شخصي و حفظ تعلقـات اجتمـاعي در   .نمايندمي

همچنـين برخـي از مطالعـات بـه بررسـي الگوهـاي       .مختلف زندگي داراي اهميت استهاي دوره

مطالعات بر مفـاهيمي چـون   اين.دوستي و توانايي ايجاد و حفظ روابط نزديك شخصي پرداخته اند

از جملـه  (دوستي نوجوانانقابل سنجش مبتني بوده وهاي انطباق رواني و ديگر ويژگيعزت نفس،

كـه بـر آن اسـاس   گيـرد مـي به طورعمده به عنوان مرحله اي مورد مطالعـه قـرار  ) دختران و پسران

برخـي از .سـنجش قـرارداد  اجتماعي نوجوانـان را مـورد  –رواني توان ميزان توفيق رشد بهنجارمي

ايـن  دربررسي ها هم حاكي از آن است كه اگرچه دوستي زنان و و مردان داراي اهميت اسـت امـا  

؛ 8،1992ويلكــس :مــثال نگــاه كنيــد بــه   (داردزمينــه الگوهــاي متفــاوت جنســيتي وجــود    

كه حـوزه خصوصـي و حاشـيه اي   نشان داد) 1997(»هاي«همچنين نتايج پژوهش ).9،1994هارتلي

در آن دختران مدرسه اي، مكان مهمي است كه در آن روابـط اجتمـاعي جـاي داشـته و    هاي دوستي

.كنندميهويتي متنوعي عملهاي دختران براساس ويژگي

1 Tulloch
2 Eder
3-Kinney
4- Leckie
5-Simmons
6- Hey
7-Spencer and Paul
8-Wilks-
9- Hartley
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زمينه نظري

تغيير وتحول در سبك زندگيعقالني و–از نظر برخي از محققين،تغييرات ارزشي از سنتي به سكوالر 

ـاي  فرهنگي در دهـه - اجتماعيهاي ر گونيمدرن،ازجمله آثار مهم دگ اخيـر اسـت،چنانكه بررسـي ايـن     ه

ـاي  اهميت آن براي تحليـل بوده وش افرادين نگربراي تعيراهي ،پديده ـاعي روز بـه روز افـزايش   ه اجتم

ـاثير بر هاي فراينددر اين زمينه جهاني شدن و.يابدمي ،ارزش ذهنـي فرهنـگ عيني،فرهنـگ  مدرنيزاسيون با ت

ـاوارزش هادرسرتاسـرجهان،برتغييرنگرش     قرارخودافرادراتحـت تاثير ي هانگرشهاو داده،وبامبادلـه ايـده ه

براين اساس،توسعه اقتصادي با تغييرات منسجم و تا اندازه ).13- 14، 2007گونل،(ورفتار انسان هاموثراست

ـيالت      ايش افـز ،اي قابل پيش بيني در زندگي فرهنگي و اجتماعي،منطبق بـوده وبـه افـزايش سـطح تحص

ــرات در نقــش هــا ي هنجارهــاو ارزش  منجرشــده ....مرســوم جنســيتي وهــاي ســطوح در آمــد و تغيي

).2000،21اينگلهارت و بيكر،(است

ـتم    ـاختاري جامعـه  (اين رهيافت نظري دو سـطح سيس را مـد نظـر قـرار   ) افـراد (و سـطح خـرد   ) س

ـايي در سـطح    بدين شكل كه تغييرات محيطي و كالن در ساختار و نظام اجتماعي،.دهدمي به دگرگـوني ه

ـاعي اسـت      ـام اجتم توسـعه  .فردي منجر شده و اين دگر گونيها در سطح خرد داراي پيامـدهايي بـراي نظ

از اين نظـر  .تغيير اجتماعي استهاي اجتماعي،تغيير فرهنگي،ارزشي ودموكراتيك شدن از نشانه- اقتصادي

ده مجزا وجدا ودر عين حا ل داراي وجوه اقتصادي،تغيير اجتماعي ودموكراسي سه پدي_توسعه اجتماعي 

ـا  از ايـن رو تغييـرات فرهنگـي    .شـوند مـي بهم پيوسته اي هستند،كه باعث گسترش حق انتخاب انسان ه

ـاعي دارنـد   ـالي كـه تغييـر       .وارزشي نقش بنيادين وحياتي تري در تغييرات اجتم ـايان ذكـر اسـت در ح ش

بنيادين هاي پست مدرنيزاسيون در ارتباط است،ارزشمدرنيزاسيون وهاي بين فرهنگي با فرايندهاي ارزش

ـالي فـرد غالـب بـوده        ـيش از بـزرگ س فرد حاصل جامعه پذيري وانعكاس شرايطي است كه در دوران پ

ـاي  تغييـرات و دگرگـوني  ).1994:337اينگلهارت و آبرامسـون  ؛ 98- 2007:97اينگلهارت و ولزل،(است ه

بر ..مرجع فرد هستند،ايجاد شودهاي راني كه الگوها و گروهارزشي درفردممكن است از طريق مشاهده ديگ

ديگران مهم و گروه ها ي مرجعي چون دوستان و خانواده،با توجه به مطلوبيـت آن  هاي اين اساس،ارزش

در اين .خود راباآن ها تطبيق دهندهاي كنندارزشميها،به عنوان يك مالك در نظر گرفته شده و افراد سعي

ـاي  كه داللت بر وجود آثار بلندمدت نسلي دارد،مبين اين است كـه ارزش ،يري ارزش هازمينه جامعه پذ ه
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بر عكس دگرگوني اساسي ارزش ها، به تدريج و به طـور نامحسوسـي   .اجتماعي  يك شبه تغيير نمي كنند

ـايگزين نسـل     مياين دگرگوني در مقياس وسيع،هنگامي پديد.روي ميدهند آيد كه اوأل نسل جـوان تـر ج

ـادي و امنيـت    مسن تر در جمعيت بزرگ سال جامعه شده و ثانيأ پس از هر دوره رونق و شـكوفايي اقتص

ـاوت  هاي ارزشي گروههاي جاني، بين اولويت ـاي  بزرگ تر و جوان تـر تف ايـن  .محسوسـي ايجادشـود  ه

ـاي  ارزشـي،تحت تـأثير تجربـه   هاي اولويت ـال  ه ـاي  مهـم س ـيتي افرادمـي      ه اوليـه شـكل گيـري شخص

ـاي  بنابراين تغييرشرايط محيطي،موجب تطابق سريع اولويـت ).76- 77: 1373گلهارت، اين(باشد ارزشـي  ه

اساسي فرد به شكل گسترده، منعكس كننده شرايط و فراينـدهاي جامعـه   هاي افراد با آن نمي شود وارزش

فرهنگـي  از اين نظردگرگوني).75:همان،(پيش از بلوغ تجربه كرده است هاي پذيري وي بوده كه در سال

ـاي  سازنده اي است كـه بـه نسـل   هاي تدريجي بوده و بازتاب دگرگوني در تجربه مختلـف شـكل داده   ه

جوان هاي گذشته شايع بوده،درحالي كه در ميان نسلهاي ارزش ها و هنجارهاي سنتي در ميان نسل.است

ـاي  مدرن،تا حد زيادي نفوذ داشته و با جانشين شدن نسلهاي تر،گرايش جهان بينـي متـداول   جديـدتر، ه

ـارب     . درجوامع دگرگون شده است ـاهي تج جهان بيني مردم با تجارب كلي زندگيشان شـكل گرفتـه و گ

ـاوت اسـت   هاي سازنده نسل جوان عميقأ از تجارب نسل ـته متف ـان (گذش در ايـن زمينـه جهـت    ).2:هم

1عقـال نـي   –سـكوالر هاي سنتي در مقابل ارزشهاي توان بر اساس ارزشميارزشي افراد راهاي گيري

ــرد   ــه ك ـارت(مقايس ــد ارزش.)2004:11،اينگلهـ ـاي بع ــل ارزش هـ ـنتي در مقاب ـاي سـ ــكوالرهـ –س

ديني بسيار با اهميت است را با جوامعي هاي عقالني،تضادوتفاوت ميان جوامعي كه در آن ها دين و ارزش

ـتند اين دو نوع ارزش در جوامع،با دو نوع.دهدميكه اين چنين نيستند،نشان در جـوامعي  .اقتدار همراه هس

ـاي  سنتي هستند،اقتدار سنتي و ايـدئولوژي هاي كه دين با اهميت است و ارزش ها،ارزش ـاكم   ه دينـي ح

سكوالر است كه در هاي اقتدار حاكم،اقتدار ايدئولوژيسكوالر و عقالني،هاي در جوامعي با ارزش. است

ـا اهميـت    هاي رزشدر جوامع با ا.رأس آن دولت و قانون قرار دارند ـيار ب سنتي،خانواده و افتخار به آن بس

ـاي  ، تأكيد بر همنوايي اجتماعي وسازگاري،از خصيصهي اقتدارغرور ملي، احترام منفعالنه برا. است ايـن  ه

ـيش    هاي افراد برروابط و نقش.جوامع است جنسيتي و هنجارهاي آن تأكيد دارند و براي باال بـردن تـوان پ

ـين جـوامعي بـر اطاعـت از     .كنندميديني مطلق حمايتهاي ارزشبيني،از هنجارها و به طور كلي در چن

1-Traditional Values vs  Secular-Rational Values
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ـته    ميبسيار تأكيد) معموال اقتدار ديني(اقتدار سنتي  ـترك بـر جس شود و تعهدات عمومي و هنجارهاي مش

ارزشـي آ  هاي امادر جوامعي كه ارز شهاي سكوالر و عقالني حاكم است،ديدگاه ها و جهت گيري.هستند

ـاي    .باشدميبرعكس مطالب فوقنها ـاكم مشـروعيتش را از هنجاره در يك جهان بيني سكوالر، اقتدار ح

گيرد و در اين جوامع تأكيد بر كيفيت زندگي، موفقيت فردي و ميعقالني بجاي هنجارهاي ديني–قانوني

ـترده اي را  فضاي آزاد و ،اجتماعي دينيهاي در چنين جوامعي، فرسايش كنترل.انباشت اقتصادي است گس

بـدين  .كند، اما اين استقالل با تعهدات رو به گسترش به دولت همـراه اسـت  ميدر مقابل استقالل افراد باز

). 25- 26: 1،2000اينگلهارت وبيكر(شودميمعني كه اقتداردولتي جايگزين اقتدار سنتي

ه كه از جمله عوامل تاثير زندگي همراه بودهاي تغييرسبكتغييرات ارزشي باگسترش مدرنيزاسيون،با

ـاعي     اين پديده كـه  .باشدميگذار بر دگرگوني نگرش افراد، به ويژه اقشار جوان ـازمان اجتم مبتنـي بـر س

نگـرش  ،هويـت ،هاكه در تعيين ويژگيرا در برمي گيرداجتماعي هاي تمامي انواع فعاليتاست،مصرف 

عملكردهاي روزمره اي هستند كه در نوع پوشش،،زندگيهاي شيوهسبك و.دنرفتار مردم نقش داروها

در ولي اين امـور روزمـره،  .يابندميمطلوب براي مالقات با ديگران تجسمهاي طرز كار و محيطخوراك،

هر يك از باز و پذيرا بوده وتغييرات احتمالي،به طور بازانديشانه اي در برابرپرتو ماهيت هويت شخصي،

همـه ايـن   .در تعيين و تنظيم امور روزمره سهيم اندصي در زندگي روزانه،كوچك شخهاي تصميم گيري

ـاره   مستلزم تصميم گيري هايي هستند كه ما نه فقط درباره چگونه عمل كردن،گونه انتخاب ها، بلكـه درب

هر چه وضع و حال جامعه و محيطي كه فرد در آن به .گذاريمميه مرحله اجراءب،چگونه بودن خويش

سبك زندگي او نيز بيشترحاصل انتخابي بعد سنتي تعلق داشته باشد،مابيشتر به دنياي مدرن ورد،بميسر

ـار خواهـد داشـت   ش،با هويت شخصي اآزادانه بوده و روش ايـن پديـده،  ).1382:120گيـدنز، (سرو ك

در ارزش گذاري محصوالت فرهنگ مادي است كه استقرار معيارهاي هـويتي را درك ومصرف،الگومند

ـا در   از اين نظر سبك زندگي،.سازدميچارچوب زمان ومكان ممكن شكل اجتماعي نويني است كـه تنه

ـا  ـتون (يابـد مـي متن مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف گرايي معن از ).3،1997لـش و يـوري  ؛2،2007فدرس

1- Inglhart- Baker
2-Feathrston
3-Lash and Urry
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يكـي  شوند،ميدبخصوص آن دسته از كاالها كه ممتاز قلمدانيزسبك استفاده از كاال،)1984(1نظربورديو

وي از نظـر .تمايز و تشـخص اسـت  هاي از نشانه ها ي كليدي هويت و نيز سالحي ايده آل در استراتژي

سبك زندگي نتيجه قابل رويتي از ابراز عادت بوده و چيز هايي كه انسان را احاطه كرده نظير وسايل خانـه،  

. )2،2002پالومتس(باشدميبخشي از سبك زندگي فرد... ولباس،

ـان نگرش نسبت به آن مهم بـوده، در دوران كنوني،بررسي تاثير سبك زندگي بر روابط شخصي و چن

ـترده     دوستي ها،روابط شخصي وه ژويه ب،امروزينهاي همه ارتباطكه  ـاز انديشـي گس نقش مهمـي در ب

ـاي  هاز جملـه مولفـ  قابل ذكر اسـت درجوامـع مـدرن،   .دنكنميايفاءو طرح هويت شخصي افراد تجدد ه

انتخاب ها را در مسير كامال از پيش سنت ها،حالي كه در جوامع سنتي،در.انتخاب استهويت انسان ها،

ـاب   هاي روي انبوهي از انتخابدررا روفردمدرنيسم،كنند،ميتعيين شده هدايت ممكن از جملـه انتخ

ـاي   .كنـد مـي يندهد كه سبك زندگي او را معمينوع روابط شخصي و دوستانه خود قرار ـابراين در دني بن

ـيم، چـه بخـوريم و    شامل آنمدرن امروزين،هر يك از تصميمات روزانه شخصي، چگونـه  كه چـه بپوش

يكي در اين زمينه، ).122- 119: 1382گيدنز، (كنندميهمگي هويت فرد را مشخصروابطي داشته باشيم،

شود كـه ميصي با افرادي برقرارروابط شخهااجتماعي مدرن اين است كه در آنهاي نظامهاي گيژاز وي

هرگاه شخصي مايـل باشـد  كهچنان.كردانتخابسبك زندگيها را از ميان امكانات گوناگوننتوان آمي

انتخاب هايي به عمل ديگرانبراي برقراري چنين روابطي باديني هاي ارزشوسنت هاهنجارها،خارج از

ـاي  پيونـد روابط شخصي و.روي خود خواهد يافتامكانات گوناگوني در پيش وردآ ـتي كـه بـه    ه دوس

مي يابنـد )مدرن(ايجاد هويت شخصياهميت خاصي در امربيش آزادانه انتخاب شده باشند،طرزي كم و

ـاعي جوامـع    نقش مهمـي در مذكور،هاي از اين رو بازانديشي ارتباط).129- 128: همان( ـات اجتم ارتباط

ـا،      نچنا.كنندميمدرن ايفا ـاالت مجـالت و روزنامـه ه ـته كه در اين زمينه انبـوه عظيمـي از مق ـاي  نوش ه

ـاط    به طـور مـداوم  تلويزيونيهاي راهنما و برنامههاي تخصصي، كتاب ـاره ارتب ـاتي درب ـاي  ناقـل اطالع ه

شايان ذكر است دراين گونه ارتباطات،جنسيت طرف مقابل مهم بـوده و  ).135:همان(شخصي افراد هستند

ـاگون آن   ...عاشقانه وعاطفي،همدلي،احساسي،روابط يعي ازطيف وس مبادلـه ،در اشـكال و مراتـب گون

1 Bourdieu
2-Palumets
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ـان جـوان،   در جوامع مدرن جستجوي چنين روابطي،.شودمي از اهميـت  به خصوص براي دختـران و زن

خويش را در قالب روابط مذكور )مدرن(كه روايت معيني از هويت شخصي چناناي برخورداربوده،ويژه

).133: همان (دهندميارايه

ظري و تشريح مبناي انتخاب فرضياتجمع بندي بخش ن

همـراه بـا   اخيـر هاي حاكي از آن است در سالپژوهش ها،همان گونه كه ذكر شد، نتايج برخي از

گسـترش روز افـزون   تغيير در سبك زنـدگي، حضور زنان و دختران در جامعه،نهادي،هاي دگرگوني

؛ پديـده  به ويژه جوانمردانحضور زنان ومالقات ومكاناو نيز ) ماهواره،اينترنت(باطي ارتهاي رسانه

كـه چنـان ،جامعـه پديـد آمـده   دراز بطن روابط بين شخصي جوانان ان،پسرواندختردوستيوابطر

برثير اعالوه بر تمدرنيته،هاي فرايند.جوانان و نوجوانان به داشتن چنين روابطي استگرايش برخي از 

در مقالـه  .كـرده اسـت  ثرمتابه شدت نيزافراد راهاي ها و ارزشنگرشفرهنگ ذهني وفرهنگ عيني،

تـاثيرات تغييـرات فرهنگـي ناشـي از بـروز و ظهـور       اينگلهارت و گيـدنز، هاي در پرتو ديدگاهحاضر،

رابطه بـا جـنس   سبك زندگي بر نگرش دختران نسبت به هويتي ومدرنيسم در قالب تغييرات ارزشي،

از ديـدگاه  كمـك بـا  در اين زمينه،.آن اساس فرضياتي تدوين گرديده استبرمخالف بررسي گشته و

جامعـه پـذيري   هـاي  تحت تـاثير فراينـد  نگرش دختران  نسبت به رابطه با جنس مخالف،اينگلهارت،

انواده و دوستان آن را مرجعي چون خهاي درگروهانگاشته شده كه دختران، به ويژه در دوران نوجواني،

فرهنگـي جامعـه را در قالـب    هـاي  اين فراينـد ارزش هـا و هنجـار   .پذيرندميتجربه كرده و از آن تاثير

افـراد  .دهدميرفتاري هنجارمند به افراد منتقل كرده و بدين سان نسل ها را به يك ديگر پيوندهاي الگو

اجتماعي  خود،به گونه يي  كه از نظر اجتماعي پذيرفتـه  زيستي و هاي گيرند كه به نيازمياز اين راه ياد

از ديدگاه جامعه شناسان .شده باشد،پاسخ گويند تا به ارزش ها،هنجار ها و اهداف فرهنگي آسيبي نرسد

اما بـا افـزايش سـن،   .در همه ي فرهنگ ها، خانواده سازه بنيادين جامعه پذيري در دوران كودكي است

آموزشـي و  هـاي  بنگـاه هماالن و دوستان،هاي هم چون نهادهاي ديني،گروهديگر هاي بسياري از سازه

جا كه جامعه از آن).103: 1381گيدنز،(مي يابندگروهي نقشي مهمي در جامعه پذيري افرادهاي رسانه

افـراد دارد در ايـن پـژوهش از ديـدگاه     هـاي  پذيري نقش بسيار مهمي در ساخت ارزش ها و نگـرش 

آن اساس فرض جامعه پـذيري ارزش هـا مهـم    نگلهارت بهره جسته ايم،چرا كه بردگرگوني ارزشي اي
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هاي فرهنگي و ارزشهاي اين ديدگاه با تاكيد بر فهم چه گونگي و چرايي دگرگوني.انگاشته شده است

بدين سان با به كار گيري .در نظام جامعه استپيراموني و كالن،هاي به دنبال دريافت دگرگونيجوامع،

ارزشي را هم در سطح خـرد و درون افـراد جامعـه    هاي توان دگرگوني ها در سو گيريميديدگاهاين

.بررسي كرد و هم در سطح كالن و ميان جوامع ديگر

تحت تاثيرتغييرات ارزشي مدرن از اين نظر نگرش مثبت دختران نسبت به را بطه با جنس مخالف،

سنتي در اين باره بوده و حاكي از هويت  مدرن هاي ارزشكه مخالف با  آموزه ها ووسكوالر قرار دارد

هـاي  مـدرن و ديـدگاه  هاي قابل ذكر است رشد و نفوذ ارزش.افراد در زمينه روابط بين دو جنس است

نگـرش آنـان   پايبندي ديني آنـان مـوثر بـوده و   ميزان اعتقادات،ارزش ها وسكوالر در ميان دختران، بر

شكل ،سبك زندگيبررسي همچنين با بروز مدرنيسم،.متاثرمي سازدلف رانسبت به رابطه با جنس مخا

آن از آثـار مهـم دگـر    تحـول  تغيير وبوده ورفتار افرادونگرش،ارزش هايناجتماعي نويني براي تعي

نگرش دختران نسبت بـه  هاي از اين نظر،ويژگي.اخير استهاي فرهنگي در دهه- اجتماعي هاي گوني

تحـت تـاثير مدرنيزاسـيون انگاشـته شـده كـه تحـول سـبك هـاي زنـدگي و           س مخالف،رابطه با جن

تـوان چنـين   مـي از اين رو.زده استپيوندبا يك ديگرساختاري مدرنيته مربوط بدان راهاي دگرگوني

انگاشت كه هر قدرنگرش خانواده و دوستان دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف مطلوب تر باشـد، 

جامعه پذيري آنان در نهاد خانواده و دوستان بيشترمدرن بوده و نگـرش آنـان را نيـز متـاثر    فرايند ها ي

همچنين هر قدر سبك زندگي دختران مدرن تر بوده و پايبندي آنان به ارزش هـا و اعتقـادات   .نمايدمي

ه مطالب با توجه ب.ديني كمتر باشد، نگرش مطلوب تري نسبت به برقراري رابطه با جنس مخالف دارند

:  شرح زيرنده فرضيات پژوهش بمذكور،

.وجود داردبه رابطه با جنس مخالف  همبستگينسبت ها نگرش آنوديني دانش آموزان اعتقاداتبين )1

ـتگي نسبتهانگرش آنوديني دانش آموزان و پايبندي هاي ارزشبين)2 به رابطه با جنس مخالف همبس

.وجود دارد

.همبستگي وجود داردها نسبت به رابطه با جنس مخالف  نگرش آنوان سبك زندگي دانش آموزبين )3

ـتگي   نسبت هاآننگرش ونگرش دوستان دانش آموزان بين)4 ـالف همبس ـنس مخ وجـود  به رابطه با ج

.دارد
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.وجود داردبه رابطه با جنس مخالف همبستگيآن هانسبتنگرش دانش آموزان ونگرش خانوادهبين)5

ـالف     آن ها نسبتنگرش ودانش آموزانو اجتماعي والدينپايگاه اقتصاديبين )6 ـنس مخ ـا ج به رابطه ب

.وجود داردهمبستگي

تحقيقروش 

جامعه آماري در اين پژوهش دانش آمـوزان دختـر   . پژوهش حاضرتوصيفي از نوع همبستگي است

ل كوكران براي با استفاده از فرموحجم نمونه.هستندآموزش و پرورش شهر تهران 13منطقه دبيرستاني

نفر به عنوان حجم نمونـه بـراي ايـن    381جامعه آماري مورد نظر تعيين شده است كه در نهايت تعداد 

13منطقـه دخترانـه، هـاي  ميان كل دبيرسـتا از طريق نمونه گيري سهميه اي، از.تحقيق مشخص گرديد

بررسـي مشـخص   نمونـه مـورد  دانش آمـوزان، )18- 16(براساس سن آموزش و پرورش شهر تهران،

باالترين ميـزان  شايان ذكر است .باشدمينامهپرسشابزار جمع آوري داده ها،در اين پژوهش،.گرديد

.اسـت % 57و پدران % 66براي مادران بوده كه اين ميزانتحصيالت والدين در سطح ديپلم وفوق ديپلم 

% 90همچنـين .ستبوده ا) %43(دولتي و كارمندان بخش خصوصي و%) 57حدود (شغل پدر آزاد نوع

.بخش دولتي و آزاد بوده انددرشاغل % 10مادران دانش آموزان خانه دار و

ميـزان توافـق   كـه منظـور از آن  بـوده اسـت  1روايـي صـوري  ،نامهروايي پرسشذكر است ن شايا

حصول اطمينـان از  به منظور.)1380:278ساروخاني،(معياراستيامتخصصان يك امر با يك شاخص

دانـش  نگـرش هـاي  بـراي طيـف  نهاييهاي داده3ضريب آلفاي كرونباخنامه،سؤاالت پرسش2اييپاي

ارزش،81/0نگرش دوسـتان  ،80/0، نگرش خانواده78/0برابرآموزان نسبت به رابطه با جنس مخالف 

ـ 79/0برابرسبك زندگيهاي شاخصو79/0اعتقادات ديني،80/0دينيو پايبنديها دسـت آمـده   ه ب

تحليل ريب همبستگي،ض،توزيع درصد و فراوانيمختلفي چون هاي هبراي تحليل داده ها از آمار. است

در نظر گرفته شده 95/0فوق هاي وسطح معني داري در آزموناستفاده شدگانهرگرسيون چند وعاملي

. تشريح شده است1در جدول نحوه سنجش و تعاريف نظري و عملياتي متغيرها.است

1-Face Validity
2-Reliability
3-Cronbachs Coefficient Alpha
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تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش-1جدول 

1- Glock
2- Stark

متغير
تعاريف

عملينظري
معرفهاابعاد

نگرش 
نسبت به
رابطه با 
جنس 
مخالف

استنوعي آمادگي رواني و ذهني
كه از طريق تجربه فرد سازمان

يابد و در پاسخ فرد به موقعيتمي
ها و موضوعات كاربرد 

.)1371،24،آلپورت(دارد

احساسي
هم /هم دلي/جنسي/ ن احساسات عاشقانهداشت

كين ورزانه ن در رابطه /مهر ورزانه/همنشيني ورفاقت /صحبتي
باجنس مخالف

كنشي
هاي برقراري انواع روابط و معاشرت ها يي چون مالقات

دوستي /دادن پيامك/تلفنيهاي قرار/حضوري
شركت درمهماني و پارتي مختلط/جنسيهاي كنش/اينترنتي

شناختي
دريافت معنا /تفسير/خرد ورزي/حسابگري/ميزان شناخت

از جمله (وتجزيه وتحليل در  روابط با جنس مخالف
...).داشتن روابط جنسي و/همخانگي مشترك/ازدواج

سبك زندگي

مجموعه اي نسبتا هماهنگ از همه 
يك فرد هاي رفتارها وفعاليت

معين در جريان زندگي روزمره 
) .1382،121:گيدنز( است 

مصرف محصوالت 
رسانه اي

ماهواره، فيلم وسي دي،موسيقي ،سينما و تئاتر
پاپ،اينترنت،موسيقي كالسيك،كتاب رمان 
.وداستان،درسي،راديو و تلوزيون،روزنامه ومجله

مراقبت از بدن
،رفتن ..)،..بيني و(زيبايي هاي استفاده از لنزرنگي،انجام جراحي

ه نظافت بدن،اصالح آرايش،توجه بهاي به سالن
صورت،آراستن موها

فراغتيهاي فعاليت

شركت در پارتي با دوستان پسر،كالس رقص،رفتن به كافي 
با هدف معاشرت و (كنسرت،تورهاي مختلف سياحتي،شاپ

،گردش خانوادگي،رفت وآمد )اشنايي با جنس مخالف
خانوادگي،رابطه با دوستان دختر

الگوهاي خريد پوشاك
بودن،،خريد از پاساژهاي باالي شهر،مد شيك وتك 

خارجي فروش،خريد هاي روزبودن،خريد ازبوتيك
ازبازارسنتي،خياطشخصي،ارزان بودن،توجه به كيفيت

ارزش ها و 
پايبندي  ديني

از نظر ( كهاستمقصود  باورهايي
شايسته، درخور، خوب يا بد )ديني

( نهندميو به آن ارجدانسته شده 
باتوجه به دبدگاه .)1381:787،گيدنز
پايبندي )1965(2و استارك1گالك

ديني داراي ابعاد هاي به ارزش
.پيامدي وتجربي است،مناسكي

:بعدمناسكي
اعمال ديني خاصي است 
كه پيروان يك دين انجام

.دهندمي

.....التزام به روزه گرفتن،نماز خواندن ودعا،نذر و نياز،زيارت و

ر ارزش تاثي:بعد پيامدي
باورهاوتجارب ديني بر ،ها

پيروان كه رابطه فرد با 
سازدميديگران را نيز متاثر

مربوط به حرمت روابط با نامحرم،روابط جنسي نا هاي ارزش
مشروع،رعايت حجاب،حرمت ارتكاب به رشوه 

مربوط به درستكاري در داد و ستد،عفو به جاي هاي ارزش،خواري
...قصاص

آگاهي درك و:بعد تجربي
عيت غايي و مستقيم از واق

.عواطف و احساسات ديني

احساس ارتباط مستقيم با خداوند،احساس احترام به 
امامان،احساس توبه و دوري از گناه،احساس توسل و شفاعت از 

...امامان،احساس دخالت خدا در زندگي وسرنوشت انسا نها و

زندگاني پس از ،اعتقاد به خدا،روز  رستاخيزمنظور عقايد خاص به جاي مانده از 
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پژوهشهاي يافته

در ابتـدا بـه   متغير وابسته اين پژوهش نگرش دانش آموزان نسبت به رابطه با جنس مخالف بوده و

نگرش  دانش آموزان نسبت به رابطـه بـا   دهدمينشان2همان گونه كه جدول .پردازيمميتوصيف آن

19/3همچنين ميانگين متغيـر فـوق   .مثبت بوده است% 7/45وبينابين% 3/32منفي، % 22جنس مخالف 

ايـن اسـت   گـر بوده ونشـان 11/3برابرميانه اين متغير.باشدميبوده و در مجموع باالتر از حد متوسط

قابـل ذكـر اسـت    .گويان كمتر از اين مقدار و نيمي بيشتر از آن را كسـب نمـوده انـد   اسخكه نيمي از پ

اخـتالف نظـر انـدك ميـان     پراكنـدگي و نشـانگر بـوده و 93/0برابـر فـوق الـذكر  متغيرانحراف معيار

صد قابل توجهي از دختـران نسـبت   راز اين رو ارقام فوق نشان دهنده آن است كه د. پاسخگويان است

دوسـتان وفراواني و درصد نگـرش خـانواده  2همچنين درجدول .پديده نگرش مطلوبي دارندبه اين

نشـان جـدول  كـه نـه وگهمـان . منعكس استنسبت به رابطه با جنس مخالف )از ديد دانش آموزان(

تمثب% 6/39و بينابين% 1/29منفي و % 2/32، به اين پديده)ديد دانش آموزاز(نواده ها نگرش خا،دهدمي

ـابين نگـرش  % 8/38داراي نگـرش منفـي،  % 2/14باشد و در ميان دوستان دانش آموزان نيز، مي % 47و بين

مـذكور نيـز بـه    توان چنين انگاشت درصد قابل تـوجهي از افـراد  ميبدين ترتيب.نگرش مثبت داشته اند

ـار  قابل ذكر است ميانگ.داشتن روابط دوستي با جنس مخالف داراي نگرش مثبتي هستند ين و انحراف معي

.است96/0و96/2نگرش دوستان برابر و17/1و15/3ترتيب برابرهنگرش خانواده بهاي متغير

نگرش دانش آموزان نسبت به رابطه با و)از ديد دانش آموز(نگرش خانواده ودوستان-2دول ج

جنس مخالف

نگرش دانش آموزاننگرش دوستاننگرش خانوادهسوگيري

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

1192/32542/148422منفي

1111/291488/381233/32بينانيب

پيروان يك دين است كه  ديندار بايد اعتقادات ديني
.آن ها را بپذيرد

مرگ،فرشتگان،شيطان،پيامبران،بهشت و جهنم
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1516/39179471747/45مثبت

%381100%381100%381100جمع

.دهـد ميباورهاي ديني نشانها ومتغير ارزشميزان اعتقادات دانش آموزان را به دو3جدول

اعتقـادات  % 6/97وبينـابين % 3/1از پاسخگويان اعتقادات كـم، %1/0،آشكار استطور كه انهم

،76/4ميانگين و انحراف معيار اين متغير به ترتيـب برابـر بـا    قابل ذكر است ميانه،.زياد داشته اند

%42، افـراد مـورد مطالعـه ضـعيف    %8/26دينـي  هـاي  ارزشميزان همچنين .است55/0و79/4

،03/3ميانگين وانحراف معيار اين متغير نيز به ترتيب برابر بـا قوي است و ميانه،% 2/31وابين بين

دينـي  هـاي  مقايسه ميزان اعتقادات زيـاد دانـش آمـوزان نسـبت بـه ارزش     با.است06/1و07/3

درصد قابل تـوجهي از دختـران داراي باورهـا و    توان گفت كه مي%6/97ي ديني و باورها% 2/31

. اندتامل و نقد قرار دادهتقادات قوي ديني بوده و درعين حال آن هارا مورد بازبيني،اع

دانش آموزانواعتقادات دينيپايبندي ،هاميزان ارزش-3جدول 

اعتقادات دينيو پايبندي دينيهاارزشميزان اعتقادات

درصدفراوانيدرصدفراواني

1028/2641/0كم

1604253/1بينابين

1192/313726/97زياد

%381100%381100جمع

در سطح فاصله اي و چند ارزشي مواجه هستيم،شايان ذكر است هنگامي كه با مجموعه اي از متغيرها

ـا را  ، روش مناسبي براي ساختن مقياس است،1تحليل عوامل بـه مجموعـه   كه مجموعه بزرگـي از متغيره

يكـي از  ).333: 1376دواس،(شودميي تقليل داده كه به آن ها عامل گفتهاساسهاي كوچك تري از متغير

1-factor analysis



نهمسال مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد106

اصلي است كه توسط مجمـوع عوامـل،  هاي ميزان تغييرات واريانس متغير،تحليل عوامل خوبهاي سنجه

مده نيز بهتر خواهـد  آپاسخ به دست هر چه ميزان تغييرات  واريانس تبيين شده بيشتر باشد،. شودميتبيين

).340: 1376دواس،(بود

.سود جسـته ايـم  ،عامليتحليل آزموندر اين مطالعه براي ساختن متغير سبك زندگي ازاز اين رو

براي سـاختن  .دهدمينشانسبك زندگي هاي گويهرا برايمقدار درصد تبيين شده واريانس4جدول 

هاي سيقي پاپ، كتابمومصرف رسانه اي ماهواره،هاي شاخصمصرف محصوالت رسانه اي مدرن از

قـرار گرفتـه   89/26تبيين شده واريانسي برابر روي عامل اول با درصدرمان و موسيقي كالسيك كه بر

بـراي سـاختن   وكننـد مياي مدرن را بازتابيم كه بيشتر  مصرف محصوالت رسانهاستفاده كرده ااند،

روزنامـه و مجلـه،  يـون، مصـرف راديـو و تلويز  هـاي  شـاخص مصرف محصوالت رسانه اي سنتي از

قـرار  06/15درسي استفاده كرده ايم كه روي عاملي با درصـد تبيـين شـده واريانسـي برابـر      هاي كتاب

كـالس  شركت در پـارتي مخـتلط،  هاي فراغتي مدرن از شاخصهاي همچنين در زمينه فعاليت.گرفتند

سياحتي كه بـر روي عامـل   تورهايكنسرت،رفتن به كافي شاپ،رابطه با جنس مخالف،يوگا،رقص،

استفاده كرده ايم و فعاليت فراغتـي سـنتي   جاي يافته اند،61/30درصد تبيين شده واريانسي برابر اول با

روي دوسـتان كـه بـر   رابطه باگردش خانوادگي وخانوادگي،هاي رفت و آمدهاي با توجه به شاخص

همچنـين  .اسـتفاده شـده اسـت   ر گرفتـه انـد،  قرا73/23درصد تبيين شده واريانسي برابر عامل دوم با

بـاال ي شـهر،  هاي خريد از پاساژشيك و تك بودن،هاي خريد پوشاك مدرن با توجه به گويههاي الگو

روي عامـل اول  كه برخارجي فروش،هاي خريد از بوتيكبودن وخارجي و مارك دارمد روز بودن،

هاي گويههمچنين از.مورد سنجش واقع شده اندده اند،بار ش53/25با درصد تبيين شده واريانسي برابر

ارزان بودن و توجه بـه كيفيـت بـا   خياط شخصي،سنتي،هاي الگوهاي پوشاك سنتي شامل خريد بازار

هاي گويههمچنين مديريت مدرن با استفاده از.سود برده ايم82/20اي برابر واريانس تبيين شدهدرصد

آرايش نـاخن كـه بـر روي    آرايش وهاي رفتن به سالنزيبايي،هاي م جراحيانجااستفاده از لنز رنگي،

نظافت بدن،هاي استفاده شده و از گويه،جاي يافته26/36عامل اول با درصد تبيين شده واريانسي برابر

استفاده از عطر كه بر روي عامل دوم با درصد تبيين شـده واريانسـي   آراستن موها وواصالح صورت

ايـن نظربـه   از. به منظورساختن شاخص مـديريت سـنتي اسـتفاده كـرده ايـم     قرار گرفتند،45/24برابر
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مربوط به عامل اول و سبك زنـدگي سـنتي، از   هاي منظورساختن شاخص سبك زندگي مدرن،از گويه

.عامل دوم استفاده نموده ايمهاي شاخص

سبك زندگيهاي گويهتحليل عاملي-4جدول 

گويه هاگيسبك زندهاي شاخص
عامل
اول

عامل
دوم

درصد تبيين شده

واريلنس

محصوالت رسانه ايمصرف

771034/0ماهواره

89/26

706/0316/0سينما و تئاتر
669/0293/0موسيقي پاپ
589/0223/0اينترنت

557/0122/0موسيقي كالسيك
534/0274/0كتاب رمان وداستان

078/0664/0ويزيونراديو و تله
06/15 314/0593/0روزنامه ومجله

118/0536/0كتاب درسي

فراغتيهاي فعاليت

854/0056/0پارتيوشركت در 

61/30
803/0231/0كالس رقص

615/0047/0رابطه با جنس مخالف
576/0484/0رفتن به كافي شاپ دوستان
089/0748/0رفت وآمد خانوادگي

73/23 187/0653/0رابطه با دوستان دختر
277/0651/0گردش خانوادگي

الگوهاي خريد پوشاك

731/0148/0شيك وتك بودن

53/25
694/0452/0خريد از پاساژهاي باالي شهر

658/0452/0مد روزبودن
652/0210/0خارجي فروشهاي بوتيكخريد از

532/0459/0بازارسنتيزخريد ا

82/20
194/0464/0شخصيخياط

325/0505/0ارزان بودن

102/0248/0توجه به كيفيت

مراقبت از بدن

853/0015/0استفاده از لنزرنگي
26/36 763/0026/0)..،..وبيني (ي يزيباهاي انجام جراحي

687/0293/0آرايشهاي رفتن به سالن
241/0792/0وجه به نظافت بدنت

45/24 431/0592/0اصالح صورت

241/0792/0آراستن موها
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تبيـين شـده هريـك از    واريـانس  مقـدار درصـد   كنـيم مـي مشـاهده 4همان گونـه كـه درجـدول    

كننـد، مـي را بازتـاب مـدرن  زنـدگي  سبك بيشتر كه ،قسمت عامل اولسبك زندگي درهاي شاخص

در ميـان زنـدگي  گـرايش بـه ايـن سـبك     كـه  اين امر نشانگر اين اسـت، وباشدميل دومبيشتراز عام

افـزايش  بـر مبنـي پـژوهش هـا،  نتـايج سـاير  اين يافته هـا بـا  اين رو،از.قابل توجه استپاسخگويان 

بـه عنـوان شـاخص    فراغتي و مراقبت از بـدن در ميـان جوانـان،   فرهنگ مصرفي رسانه اي،هاي جاذبه

).1386ذكايي،؛ 1389ذكايي،(مي باشدهم سو،سبك زندگي

همان گونـه كـه   .پردازيمميتحقيقهاي ر اين قسمت از طريق آزمون رگرسيون به بررسي فرضيهد

ها به رابطـه بـا   نگرش آنواعتقادات ديني دانش آموزان ذكر شد اولين فرضيه مبني بر آن است كه بين 

رگرسـيون  هاي كنيم يافتهميمشاهده5ه كه در جدول همان گون.وجود داردجنس مخالف  همبستگي

براي بررسي همبستگي اعتقادات ديني دختران با نگرش آن ها نسبت به روابط با جنس مخـالف نسـبتاً   

دهـد كـه   مـي نشـان ) 013/0(ضريب تعيين تصحيح شده است و مقدارR=126/0پايين بوده و برابر

بتـا مقـدار منفـي   .كنـد مـي وابسته را براي كل جامعه آمـاري تبيـين  واريانس متغير از%1اين متغير تنها

، بـه ازاي هـر   بتا،بدين ترتيب با توجه به ضريب منفيدهدميمعكوس دو متغير را نشانرابطه منفي و

كاسـته ) نگـرش (واحـد از متغيـر وابسـته    530/0،)اعتقـادات دينـي  ( واحد افزايش در متغير مسـتقل  

.دهـد مـي معنادارنشـان ايـن همبسـتگي را  ،)000/0(سـطح معنـاداري  وتي براي- 464/2مقدار.شودمي

Fبـراي  070/6همچنينمقـدار .مي شوددرصد تاييد99بيش ازاطمينانبنابراين فرضيه اول پژوهش با

.كندمياين فرضيه را تائيدآن سطح معناداريو

مستقل و وابسته پژوهشهاي ميان متغيرابطوآزمون ر-5جدول 

متغير
ضريب 

همبستگي

ضريب 

تعيين

ضريب تعيين 

تصحيح شده

انحراف 

معيار
BبتاTF

معني 

داري

070/6014/0- 464/2- 126/0- 126/0016/0013/215/0530/0اعتقادات ديني

وهاارزش

دينيپايبندي
429/0184/0182/0133/0225/1 -429/0 -223/9 -068/85000/0

358/0128/0126/0061/0455/0358/0460/7652/55000/0سبك زندگي
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272/0074/0071/0224/0230/1272/0485/5087/30000/0نگرش دوستان

424/0180/0178/0132/0205/1424/0122/9203/83000/0نگرش خانواده

نگـرش  ون ديني دانش آمـوزا هاي ارزشهمچنين فرضيه دوم پژوهش مبني بر آن است كه بين

كنـيم كـه   مـي مشـاهده 5با توجه به جـدول  .وجود داردها به رابطه با جنس مخالف همبستگيآن

مقـدار .داردديني ونگرش دانش آموزان وجودهاي ميان ارزش)R=429/0(قابل توجهيهمبستگي 

) رشنگـ (از واريانس متغير وابسـته  % 2/18ديني هاي دهد كه ارزشمينشان) 182/0(ضريب تعيين

منفـي  نشان دهنده رابطه معكـوس و )- 429/0(بتا مقدار منفي. كندميرا در كل جامعه آماري تبيين

حـاكي  فرضيه سوم.شودميتاييد% 99بنابراين فرضيه دوم پژوهش، با اطمينان ..متغير استميان دو

س مخـالف   ها نسبت بـه رابطـه بـا جـن    سبك زندگي دانش آموزان  با نگرش آناز آن است كه بين 

قابـل  همبسـتگي  دهـد مـي نشـان 5ارقام جدولدر اين زمينه همان گونه كه .همبستگي وجود دارد

نگـرش دانـش   عنوان شاخص هويت اجتماعي وه ميان سبك زندگي ب)R=358/0(درحدتوجهي 

ضـريب  رمقـدا توجه به متغيرسبك زندگي باوآموزان نسبت به رابطه با جنس مخالف وجود دارد

با مـدرن  .كندميدر كل جامعه آماري تبيينرا) نگرش(از واريانس متغير وابسته درصد6/12، نتعيي

فرضـيه  .شـود مـي تر شدن سبك زندگي، نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف مثبت تـر 

ونگـرش دوسـتان دانـش آمـوزان     بـين فرضيه چهـارم بر اساس .شودميتأييد%99فوق با اطمينان

5جـدول همـان گونـه كـه در   .وجـود دارد ها به رابطه با جنس مخالف همبسـتگي آند خونگرش 

نگرش دانش آموزان نسـبت بـه   ميان نگرش دوستان و272/0برابرهمبستگي ضريب نعكس استم

مي توان گفت كه متغيـر  ضريب تعيين با توجه به مقداركهچنانمخالف وجود دارد،رابطه با جنس

.كنـد مـي ز واريانس متغير وابسته را در كل جامعه آماري دانش آموزان تبيينا% 1/7نگرش دوستان

پـژوهش نيـز مبتنـي بـر آن اسـت كـه بـين        نجمپفرضيه .شودميتأييد%99فرضيه فوق با اطمينان

نگرش دانش آموزان به رابطـه بـا جـنس مخـالف     نسبت به رابطه با جنس مخالف ونگرش خانواده

424/0(بـااليي مبسـتگي نسـبتاً   كنيم هميمشاهده5جدولمان گونه كه دره.وجود داردهمبستگي

R= ( بـه رابطـه بـا جـنس مخـالف وجـود دارد      بين نگرش خانواده و نگرش دانش آموزان نسبت .

از واريانس متغير وابسته را در كل جامعه آماري دانـش آمـوزان تبيـين   % 8/17متغير نگرش خانواده



نهمسال مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد110

(ه و نگرش دانش آموزان نسبت به رابطه بـا جـنس مخـالف بـا اطمينـان     بين نگرش خانواد. كندمي

پايگـاه  وجـود رابطـه همبسـتگي بـين     ،فرضـيه ششـم  همچنـين در . داردرابطه معنادار وجود)% 99

بـر  .مطرح شـده اسـت  با جنس مخالف  نگرش دانش آموزان به رابطهواقتصادي و اجتماعي والدين 

وق،از تحليل يك طرفه واريانس استفاده شده است كـه در جـدول   اين اساس به منظور بررسي فرضيه ف

.منعكس است6

تحليل واريانس يك طرفه پايگاه اقتصادي اجتماعي و نگرش نسبت به جنس مخالف- 6جدول

- پايگاه اقتصادي 

اجتماعي
اتاميانگينفراوانيدرصد

مجذور

اتا

مقدار

F

سطح معني 

داري

3/228594/68باال

135/0018/028/0039/0
3/6424509/73متوسط

70/ 6/62512پايين

نفر355= تعداد 

دهد كـه رابطـه معنـادار و    مينشان)039/0(معناداري برابرمقداركنيم ميهمان گونه كه مشاهده

- اجتمـاعي تـاثير متغيـر پايگـاه   شـته و اجتماعي و متغير وابسته وجـود دا - بين پايگاه اقتصادييمثبت

تـوان نتيجـه   مير اين اساسب.است018/0تا برابرابا توجه به مقدار مجذوراقتصادي بر متغير وابسته 

.ميشودتبييناجتماعي - وسيله پايگاه اقتصاديه وابسته بدرصد واريانس متغير8/1گرفت كه 

از .ايـم ه نمـوده اسـتفاد 1از روش رگرسيون چند متغيره گام به گـام يل چند متغيره،به منظورتحل

سـبك  ،اعتقـادات دينـي  ،دينـي و پايبنـدي هانگرش دوستان، ارزش،نگرش خانواده(متغير 6ميان 

كـه بـه   بـاقي مانـد  مدلاين درسه متغيرشدند،مدلكه وارد ) اجتماعي–پايگاه اقتصادي زندگي و

،7با توجه بـه جـدول  .نگرش دوستانديني وو پايبندي هاارزشنگرش خانواده،: ترتيب عبارتنداز

واريـانس متغيـر وابسـته را در كـل     % 18كه متغير نگرش خانوادهدهدمينشانضريب تعيين مقدار

1- stepwise
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تغييـرات واريـانس متغيـر نگـرش توسـط      % 5/27همچنين.كندميجامعه آماري دانش آموزان تبيين

% 3/30ين طـور همـ .شـود مـي دينـي تعيـين  پايبنديوهاوارزشمتغيرهاي مستقل نگرش خانواده

وهـاي  ارزشمسـتقل نگـرش خـانواده،   هـاي  توسط متغيـر دخترانتغييرات واريانس  متغير نگرش

.يين شده استبنگرش دوستان تودينيپايبندي

ضرايب رگرسيوني قدم به قدم براي پيش بيني متغير وابسته-7جدول

گام

اي
ره
تغي
م

ده
دش
وار

ب
ضري

BBE
TAدار
مق

TSI
G
 T

RR2

R2
.A
D

خ
رد
ندا
ستا
ي ا

طا

ون
آزم

FSI
G F

813/0300/034/6000/424/00180/0178/025/12نگرش خانوادهاول

80/50
000/0

دوم
ارزش ها و پايبندي 

ديني

873

/0 -
303/0 -

44/6

 -
000/0524/0275/0271/053/11

804/0172/075/3000/055/030/3297/032/11نگرش دوستانسوم

متغير نگرش خانواده در گام اول و نگرش دوستان در كه دهد مينشان7جدولدربتاادير مق

ديني بـا  هاي در گام دوم متغير ارزشومثبت داشتهگام سوم با متغير وابسته همبستگي مستقيم و

ـ رديهمچنين مقا.دهدمنفي را نشان ميبستگي معكوس وممتغير وابسته ه بـراي دسـت آمـده  ه ب

معادلـه  .اسـت اطمينـان معنادار %99باد كه همبستگي متغيرهاندهمينيز نشان)F(و)T(آزمون

:م براي سه متغير باال چنين خواهد بودگام به گارگرسيوني 

Y = 300/0 )نگرش خانواده( - 303/0) دينيو پايبندي هاارزش( +172/0)  نگرش دوستان(

ها و هنجارهـاي  اجتماعي در انتقال ارزش- عامل فرهنگيعنوان سه ه بور را بزاگر سه متغير م

وارزش هـا ،توان گفت كه متغير نگرش خـانواده ميمربوط به رابطه با جنس مخالف  تلقي كنيم،

از واريـانس  %45هـا كـه ايـن متغير  چـرا  شود،ميامل محسوبوتأثيرگذارترين عپايبندي ديني 

.اندرا تبيين كرده) مخالفنگرش نسبت به رابطه با جنس(متغير وابسته 

توان اذعان داشت كه بـا توجـه بـه تحليـل چنـد      ميدر مورد فرضيات پژوهشدر اين زمينه،

متغيره رگرسيوني گام به گام، فرضيات پـژوهش در زمينـه رابطـه نگـرش خـانواده و دوسـتان و       
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ان اذعان داشـت كـه   توميدر اين زمينه.گيردميديني با نگرش دختران مورد تائيد قرارهاي ارزش

دين و خانواده، از جمله تاثير گذار ترين عوامل فرهنگي درانتقال نگرش هـا،ارزش هـا و   هاي نهاد

پژوهش،بـاالترين ميـزان   هاي از ميان همه متغيرمربوط به روابط ميان دو جنس بوده وهاي هنجار

مي از معـاني گروهـي   دينـي نظـا  هـاي  قابل ذكـر اسـت ارزش  .همبستگي را با متغير وابسته دارند

تـاثير ايـن نظـام    .شـوند مـي پذيرفته شده در يك جامعه است كه در فرايند جامعه پذيري درونـي 

همچنـين نتـايج   .كنـد مـي معاني به اندازه اي است كه نظارت فردي و اجتمـاعي را قويـا اعمـال   

است كـه  پژوهش حاكي از تاثيرجامعه پذيري خانواده بر نگرش دختران  نسبت به جنس مخالف 

مهم اجتماعي است كـه هنـوز هـم نقـش     هاي نشان دهنده اهميت خانواده به عنوان يكي از گروه

.كندميمهمي در پرورش و جامعه پذيري نوجوانان ايفاء

و بحثنتيجه گيري

سنجش سـطح نگـرش دختـران نسـبت بـه      همان گونه كه ذكر شد از جمله اهداف اين مقاله،

درصد قابل تـوجهي پژوهش نشان داداين زمينه نتايج تجربي ايندر.رابطه با جنس مخالف است

هـم  كه اين يافتـه، هستندموافق نسبت به رابطه با جنس مخالف ) 7/45(از دختران و دوستانشان 

سـازمان ملـي   و)1384(علـي احمـدي  ،)1383(عبدالهيان،)1383(جوكارهاي نتايج پژوهشباسو

بررسـي برخـي از عوامـل    ه اهداف ديگـر ايـن پـژوهش،   همچنين از جمل.است)1379(جوانان

از ايـن رو در  .فرهنگي و اجتماعي موثر برنگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخـالف اسـت  

هويـت شخصـي و سـبك زنـدگي؛     در باب تغييرارزش هـا، گيدنزاينگلهارت وهاي ديدگاهپرتو

همان گونه كه .رسي قرارگرفتبرجنس مخالف موردرابطه بانگرش دختران نسبت به دوستي و

پايبندي دينـي، اعتقادات،ارزش ها وسبك زندگي،هاي متغيريافته ها نشان داد نگرش دختران  با

،- 358/0،126/0نگرش خانواده و نگـرش دوسـتان بـه ترتيـب داراي ميـزان همبسـتگي برابـر       

دگي مدرن تري بهـره  هر قدر دختران از سبك زنبه عبارت ديگر.است272/0و424/0،- 429/0

نگـرش مطلـوب   پايبنـدي دينـي باشـند،   اعتقادات و،برده و داراي سطوح پايين تري از ارزش ها

هـاي  متغيـر همچنين نتايج تحليل چندگانـه نشـان داد  .تري نسبت به رابطه با جنس مخالف دارند
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دختـران را واريـانس متغيرنگـرش  از%45پايبندي ديني و نگرش خانواده و دوسـتان، ارزش ها،

از .شـود مـي محسوبتاثيرگذارترين متغيرپايبندي ديني،واين ميان ارزش هاتبيين نموده كه در

در ايـن بـاره اسـت    )2008(و روزنزويگ) 1385(موحدهاي يافتهمويدمذكور،هاي اين رو يافته

نهـادي و اجتمـاعي چـون گسـترش شــهر     هـاي  گسـترش مدرنيسـم و دگرگـوني   كـه همـراه بـا   

افـزايش حضـور زنـان و دختـران در     باال رفتن سـطح سـواد و تحصـيالت،   ني،صنعتي شدن،نشي

ــه، ــانه    جامع ــزون رس ــترش روز اف ــدگي وگس ــبك زن ــي و س ــرات ارزش ــاي تغيي ــاطي ه ارتب

روابط دختران و پسران نيز تغيير يافتـه  نگرش برخي اقشار نسبت به دوستي و،)ماهواره،اينترنت(

و ) 1373(كـوثري ،)1385(فراهـاني و همكـاران  هـاي  يافتـه ،همچنين نتايج ايـن پـژوهش  .است

دينـي، هـاي  پاي بندي به ارزشكه اعتقادات ومي كندتائيداين باره رادر)1373(جوادي يگانه 

ازبنـابراين  .مسـتقيم دارد ورابطـه اي معنـادار  با نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف،

فرهنـگ  بـر تـاثير فراينـدهاي مدرنيزاسـيون بـا   ت جهاني شدن ومي توان اذعان داشاين ديدگاه،

كـه  داده است،چنانقرارتحت تاثيرخودنيزراافرادنگرش هايوارزش هافرهنگ ذهني،عيني،

- توسـعه اقتصـادي  مـوثر بـوده و  رفتار افـراد تغييربردرسرتاسرجهان،ارزش هاومبادله ايده ها

بــه افــزايش ســطوح ر در زنــدگي فرهنگــي و اجتمــاعي،ايجــاد تغييــرات چشــمگيجتمـاعي بــا ا

.منجرشده اسـت ....مرسوم جنسيتي وهاي و ارزشهنجارهانقش ها،درتغييردرآمد،تحصيالت،

اينگلهـارت و  ،)،2000(اينگلهـارت و بيكـر  هاي اين پژوهش مويد ديدگاههاي يافتهاين اساس،بر

و ) 2007(گونـل و)1995( ميكـروز ،)1382(نزگيد،)1994(اينگلهارت و آبرامسون،)2007(ولزل

،دگرگـوني هـا ي   در اين باره است كه با بروز و گسـترش مظـاهر مدرنيسـم   )2008(روزنزويگ

گسترده فرهنگي در جامعـه  هاي دگرگونيهاي يكي از نشانگان و سازه،ارزشي و نگرشي دختران

.در حال گذارماست

نقشـي بـه سـزا درسـاخت،    خانواده و دوسـتان، شايان ذكر است فرايندهاي جامعه پذيري در 

هـاي  ارزش.نمايـد مـي دگرگوني نگرش دختران نسبت به رابطه با جنس مخالف ايفاءبالندگي و

انعكاس شرايطي است كـه  حاصل جامعه پذيري ودختران نوجوان،بنيادين بخش قابل توجهي از

دختـران  و خـانواده ايجادشـده و  دوستانهاي از طريق مشاهده گروهنوجواني،در دوران پيش از
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منابع جامعه پذيري با افزايش سن گسـترش  .خود را با آنان منطبق نمايندهاي كنند ارزشميسعي

نقش مهمـي در شـكل گيـري نگـرش دختـران      يافته وتاثيرات خانواده به همراه تاثيرات دوستان،

ـ  چناننسبت به رابطه با جنس مخالف داشته، راي نوجوانـان مهـم تـرين    كه در اين مقطع سـني ب

هـاي  بـه عنـوان يكـي از زمينـه    دينـي، هـاي  هم چنين نهاد.شودميمنابع جامعه پذيري محسوب

ايـن نظـام   داشـته و نقشي بنياديني درنگرش افـراد اجتماعي،هاي با دروني كردن ارزشفرهنگي،

جـنس مخـالف   نقش به سزايي در دگرگوني نگرشي دختران نسبت به روابط بـا  ارزشي،معاني و

.كنندميايفا

نمايـد كـه از   ميچنين،)1382(ديدگاه گيدنزاين پژوهش هم سو باهاي افتهقابل ذكر است ي

گـزينش  افزايش امكـان انتخـاب سـبك زنـدگي و    جمله عناصر بنيادي در همه اين دگرگوني ها،

گي به عنوان يكـي  سبك زنددر اين زمينه هر قدر.باشدميانساني افراد در مراحل مختلف زندگي

مصرف محصـوالت  فراغتي،هاي فعاليتپوشاك،قالب الگوهاي خريدمنابع هويتي دختران دراز

نگرش آنان نسبت بـه روابـط و معاشـرت بـا جـنس      باشد،مدرن تربدن،مراقبت ازوهاي رسانه

وزه حـ مي بايست يادآورشـد )1997(»هاي«هم سو با ديدگاهاين رواز.استمخالف مطلوب تر

مكان مهمي است كه در آن هويت دختران دختران مدرسه اي،هاي خصوصي وحاشيه اي دوستي

گسترش وسـايل ارتبـاط جمعـي بـه     سبك زندگي مدرن،اخيرهاي سالدر.نوجوان متجلي است

حجم و كيفيت روابط اجتماعي دختران را تحت تاثير خود قـرار داده  اينترنت،ويژه تلفن همراه و

مكاني سيال و مجازي را براي هويت يـابي و دوسـت   ها به خصوص فضاي مجازي،رسانه .است

به گسترش امكان گفـت و  توسعه امكانات در فضاهاي مجازي،ايجاد كرده ويابي دختران جوان،

اين بدان معناست كـه  .اطالعات انجاميده استوروابط اجتماعي و انتقال اخباردوست يابي،گو،

انتخـاب  اصول و هنجارهاي اجتماعي،آداب،خارج ازدنه دختران مايل باشهرگادنياي جديد،در

امكانـات گونـاگوني   ديگران به عمل بياورنـد، هايي براي برقراري ارتباطات دوستانه و شخصي با

مي توان اذعان داشت از جمله تغييـرات مهمـي كـه در   رواين از.پيش روي خود خواهند يافت

سـهولت روابـط دختـران و    ،وص در كالن شهر ها، صورت گرفتـه به خصسبك زندگي جوانان،

سـا نسـل   كثرت و توسعه اماكني است كه اسااخير است كه از جمله مظاهر آنهاي پسران در سال
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پـارك هـا،  فرهنگسـراها، تفريحـي، مراكز آموزشي،.ازآن ها دارندترين بهره گيري راجوان بيش

هستند كه در آن ها ارتباط حضوري دختران و پسـران بـه   اماكني ... كافي نت ها وكافي شاپ ها،

قابـل تـوجهي از  نگـرش درصـد  تـوان دريافـت رفتـار و   مياز اين رو.شدت تسهيل شده است

مدرنيسـم  هاي عميقا تحت تاثير عوامل و مولفهروابط باجنس مخالف،دختران نسبت به دوستي و

انديشـي گسـترده   نقش مهمـي در باز ها،دوستي روابط شخصي وكه اين  ارتباطات،چناناست،

.آنان يافته استتجدد و طرح هويت شخصي 

جملـه اقشـاري هسـتند كـه در معـرض      دختران نوجـوان از همان گونه كه يافته ها نشان داد،

مربوط به تغييـرات  هاي بررسياين رو درازداشته،عميق اجتماعي قرارهاي دگرگونيتغييرات و

علـي رغـم   .اهميت زيادي برخورداراستمطالعه درحوزه نوجوانان از،اجتماعيهاي دگرگونيو

روابـط شخصـي و خصوصـي  ايـن اقشـار      دوسـتي هـا،  كه تاكنون مطالعات اندكي در زمينه،آن

زمينـه  پـژوهش در دهدمياين مطالعه نشانهاي يافتهچندان مهم انگاشته نشده،صورت گرفته و

جمله حوزه هـا ي مهمـي اسـت كـه     ازمذكور،هاي روابط خصوصي و شخصي  و دوستي گروه

سـبك زنـدگي و  تغييـرات ارزشـي،  اجتماعي به روشـني در هاي دگرگونيتغييرات ودرآن تاثير

به ويژه دختران، آشكار بـوده و از ايـن   نحوه شكل گيري هويت اجتماعي اقشار نوجوان و جوان،

شايان ذكر است همـان گونـه كـه    .مايندنمياين گونه بررسي ها ايفاءرو اهميت قابل توجهي در

بـه طـور  اجتماعي بـر دختـران نوجـوان،   هاي تاثيرات دگرگونيدهندپژوهش نشان ميهاي يافته

دختران تحـت  مرجع،هاي كه به عنوان گروهپذيردميعمده از طريق نهادها و گروه هايي صورت

حوزه مطالعـات  دراين رواز.ذيردپميتاثير آن قرار داشته وجامعه پذيريشان از آن طريق صورت

دگرگـوني نگـرش هـا،   سهم به سـزايي در ي مذكور،گروه هابه ويژه دختران نوجوان،نوجوانان،

مدرنيته و تغييرات نگرشـي ناشـي   هاي تحت تاثير فراينداين نوجوانان داشته،هاي افكار و ايده آل

.نمايندميفاءاز آن قرار داشته و نقش مهمي در مطالعه اقشار مذكور اي
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