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معاشرت ه��ای دخت��ر و پسر در دوران پی��ش از ازدواج، یکی از پدیده های پیچی��ده در جامعه کنونی است که 
تحت تأثیر فرهنگ و مذهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و محدودسازی است. در برخی موارد این روابط 
می تواند آسیب های زیادی به بار آورد و جوانان و جامعه را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد. از این رو، پژوهش 
حاضر با هدف آسیب شناسی روابط دختر و پسر یا به بیان دیگر، بررسی نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر 
در بی��ن جوان��ان شهر یزد انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد. داده ها 
با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 246 نفر از جوانان شهر یزد گردآوری شده است. 
اعتب��ار اب��زار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرف��ت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری  SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاضرآسیب های ناشی 
از روابط دو جنس مخالف در شش گروه آسیب های روانی- عاطفی، آسیب به زندگی مشترك آینده، آسیب های 
اجتماع��ی، تحصیل��ی، خانوادگی و جسمی مورد نگرش سنجی قرار گرفتند. ب��ا توجه به نتایج به دست آمده بین 
پایگ��اه اجتماعی- اقتصادی )0/238-(، سن )0/250-( و میزان تحصیالت )0/266-( نگرش به آسیب های 
رواب��ط دخت��ر و پسر رابطه ای منفی و معن��ادار وجود داشت. همچنین، بین نگرش ب��ه آسیب های روابط دختر و 
 .)P>0/05( پسر به تفکیك جنس، وضعیت اشتغال و تجربه دوستی با جنس مخالف تفاوتی معنادار برقرار بود
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مقدمه 
انس��ان موجودی اجتماعی اس��ت و در زندگی اجتماعی، ارتباط از اهمیت وی��ژه ای برخوردار است. برقراری 
ارتب��اط ب��ه شکل موثر و یا ضعیف، بخش اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد و همه فعالیت های ما نوعی ارتباط 
محس��وب می گردد. مطالعات بیانگر آن است که مردم به طور متوسط 70 درصد از اوقات خود را صرف ارتباط 

با دیگران می کنند  و قسمت اعظم رفتار آن ها تحت عنوان رفتار ارتباطی است )روشن نیا، 1395: 43(.
رابط��ه پی��ش از ازدواج، یکی از پدیده های اجتماعی- فرهنگی است که در سال های اخیر صورت گسترده ای 
در جامع��ه پیدا کرده اس��ت. پدیده مذکور در دهه های گذشته )قبل از انق��الب( صرفا میان طبقات باالی شهر، 
آن ه��م در شهره��ای بزرگ به طور محدود دیده می شد، اما با شکل گیری انقالب اسالمی و تاکید بر ارزش های 
اسالمی چنین روابطی نفی گردید. در اوایل دهه هفتاد همراه با دگرگونی های ساختی مانند گسترش شهرنشینی، 
صنعتی شدن، افزایش میزان سواد، مشارکت زنان در اجتماع و گسترش کمی و کیفی وسایل ارتباط جمعی، این 

پدیده به شکلی نو از بطن تعامل اجتماعی جوانان مجددا پدیدار شد )موحد و دیگران، 1385: 147(.
به طور کلی، رفتارهای ارتباطی با اهداف مختلفی صورت می گیرد. گاهی هدف آن، عقالنی و در جست وجوی 
به حداکثر رساندن شانس افراد در رسیدن به هدف است و گاهی بر مبنای ارزش  و سنتی است که علت دوام و 
استمرار آن وجه اعتقادی و سنتی آن است. همچنین در برخی موارد این رفتارها عاطفی است که شامل دوستی، 
خویشاوندی و روابط همسایگی است و این رابطه عاطفی و دوستی، در ارتباط با جنس مخالف شرایط متفاوتی 
را ب��ه وج��ود می آورد. زمانی که این ارتباط پیش از ازدواج برق��رار می شود ممکن است چندین هدف مختلف را 
داشته باشد یا برحسب شرایط و انگیزه ها، نوع شخصیت و جنسیت افراد نیازهای متفاوتی را تعقیب نماید )زارع 

شاه آبادی و سلیمانی، 1391: 340(.
»منظور از معاشرت و دوستی دختر و پسر در این مطالعه، گستره ای از روابط میان دو جنس مخالف، پیش از 
ازدواج و ب��دون محرمیت است که با انگیزه های مختلفی مانن��د صمیمیت، رفاقت، دلبستگی، فعالیت جنسی، 
تعهد، مراقبت و مبادلة طرفین شکل می گیرد و در قالب دوستی و قرارهای عاشقانه به منظور ازدواج، دوستی های 

خیابانی، هم خانگی و شکل های دیگر تداوم می یابد« )موحد و دیگران، 1385(.
آن چه نسل امروز مارا دچار نوعی سرگردانی و پریشانی می کند، از یک سو زندگی در جامعه اسالمی و آمیخته 
با فرهنگ و رسوم ایرانی است که قدمتی کهن دارد و از سوی دیگر، رویارویی با مسئله ارتباط تمدن ها از طریق 
شبکه ه��ای ماه��واره ای و اینترنت است که ملل مختلف را به گونه ای شگرف ب��ه یکدیگر نزدیک می سازد. نسل 
ام��روز ما باید ق��ادر باشد از طرفی بین عرف، نگرش ه��ای سنتی و دیرینه جامعه، ارزش ه��ای دینی و مذهبی و 
حت��ی شرای��ط خانواده ای که در آن پرورش یافته است و از طرف دیگر، با افکار و گرایش های جدیدی که خاص 
ذه��ن پویای او و نشأت گرفته از پیچیدگی های دنیای امروز است، هماهنگی ایجاد کند. بنابراین امروزه یکی از 
مسائلی که جوان ما را در تضاد و تنش قرار می دهد، چگونگی روابط دختر و پسر با توجه به گرایش های فرهنگی، 
مذهب��ی، عرف��ی، اجتماعی و خانوادگی او می باش��د )جاودانی، 1386: 8(. بدیهی است ک��ه ارتباط نداشتن با 
جنس مخالف غیرممکن است. روان شناسان و جامعه شناسان دالیل و فوائدی نظیر همراهی، معاشرت، افزایش 
منزل��ت اجتماعی و انتخاب همس��ر را برای برقراری ارتباط میان دختر و پسر مط��رح کرده اند، اما در بسیاری از 
گاهی و ع��دم اطالع از چگونگی برخورد با  مواق��ع همی��ن فوائد تبدیل ب��ه آسیب می شود و این مسئله به دلیل ناآ
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 شامره: 46  زمستان 1398  

جنس مخالف و پیامدهای منفی ناشی از آن است.
ب��ه ط��ور کلی آسیب ه��ای ناشی از روابط دخت��ر و پسر عبارت ان��د از: آسیب های جسم��ی، روان شناختی یا 
عملک��ردی. از آسیب های جسم��ی می توان به انواع بیماری ه��ای مقاربتی و ضرب و شتم اش��اره کرد. بارداری 
ناخواسته، خطر اضافه ای است که دختران متحمل می شوند. از آسیب های روانی و عاطفی می توان به از دست 
دادن اعتم��اد به نفس، افسردگی، اضطراب، بدبین��ی، احساس تنهایی، اشتغاالت ذهنی و نشخوارهای فکری در 
رابطه شکست خورده اشاره کرد. از جمله آسیب های عملکردی نیز افت تحصیلی و شغلی و ایجاد اختالف در 

بستر خانواده می باشد )یوسفی و همکاران، 1386: 602(.
گاهی دادن به جوانان، به منظور  بنابرای��ن شناخ��ت آسیب های رابطه با جنس مخالف و آموزش ارتباط��ات و آ
گاهان��ه از جانب فرد ب��رای زندگی مستقل، سالم و مطمئن ضروری اس��ت و می تواند جوانان را در  تصمیم��ات آ
یافت��ن مسی��ر صحی��ح در روابط خود راهنمای��ی کند. از این رو، با توج��ه به اهمیت مقوله رواب��ط دختر و پسر و 
گست��رش هرچه بیشت��ر این روابط در جامع امروزی و همچنین ویژگی ه��ای فرهنگی جامعه شهری یزد پژوهش 

حاضر در صدد است به بررسی نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در میان جوانان شهر یزد بپردازد.

پیشینه پژوهش
از می��ان پژوهش های��ی که در مورد روابط دختر و پسر در ایران انجام گرفت��ه است و ارتباط بیشتری با موضوع 
پژوه��ش حاض��ر دارد، نتایج بررس��ی وثوقی و دائمی )1384( نش��ان داد که متغیرهای درج��ه دینداری والدین، 
رسانه ه��ای داخلی، گرایش ب��ه فرهنگ غرب، نیاز والدین به ازدواج موفق فرزن��دان و نوع جنسیت فرزند، دارای 
رواب��ط معناداری با متغیر وابسته هستند. بر اس��اس یافته های پژوهش موحد، عنایت و عباسی شوازی )1385( 
تفکی��ك نتایج ب��ر حسب جنسیت، حاک��ی از نگرش بسی��ار منفی تر دخت��ران دانشجو به نسب��ت نگرش پسران 
می باش��د. یافته ه��ای صالح��ی و دیوبند ) 1389( نش��ان داد که هرچه سطح تحصیالت والدی��ن و مرتبه شغلی 
آن ها بیش تر شود، نگرش آنان به رابطه دختران با جنس مخالف مثبت تر شده و مخالفت آنان با رابطه دختران با 
جن��س مخالف کم تر می شود. متغیرهای سن و امکانات رفاهی خان��واده نیز با نگرش مثبت والدین به این گونه 
رواب��ط، ارتب��اط فراوانی دارد. نتایج بررس��ی زارع شاه آبادی و سلیمانی )1391( نش��ان داد که حدود 60 درصد 
از پاسخگوی��ان ب��ه روابط پی��ش از ازدواج نگرش مثبت داشته و 22/5 درص��د از پاسخگویان با جنس  مخالف 
رابط��ه نداشته ان��د. همچنین گرایش به رابطه پی��ش از ازدواج با درآمد خانواده، تحصی��الت پدر و سن فرد رابطه 
مستقی��م دارد. بر اساس یافته های رفاه��ی، گودرزی و میرزایی چهارراه��ی )1391( رابطه معناداری بین عوامل 
موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج با متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل وجود 
ن��دارد. همچنی��ن بر اس��اس نتایج پژوهش روشن نی��ا )1395( تمایل م��ردان به برقراری دوست��ی و معاشرت با 
جن��س مخالف در مقایسه با زنان بیشتر بوده اس��ت. از میان پژوهش های خارجی انجام شده در مورد روابط دو 
جنس مخالف، پژوهش بلسك و باس1 )2001( نشان داد که انگیزه مردان برای آشنایی و شروع چنین روابطی، 
تمای��الت جنسی اس��ت؛ اما زنان بیش تر با انگیزه به دست آوردن حمای��ت و مراقبت فیزیکی برای خودشان، به 
دنب��ال چنین روابطی هستند. هوارد و وانگ2 )2003( در بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که ارائه آموزش 

1. Blesk &  Buss
2. Howard & Wang 
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مه��ارت زندگی در حیطه مدیریت رابطه با جنس مخال��ف باعث کاهش خطر حاملگی و افزایش ابراز وجود در 
مقاب��ل جنس مخالف و نگرش مثبت تر به ازدواج می شود. همچنین کریشنا و همکاران1 )2006( نتیجه گرفتند 
ک��ه موقعیت های اجتماعی، نبود آموزش درباره آسیب رابطه با غیرهمجنس و رفتارهای پرخطر جنسی، تصوری 
از رابطه جنسی و اجبار جنسی در بین پسران خیابانی به وجود می آورد. همچنین پژوهش ویتنی2 )2008( نشان 
می ده��د ک��ه فضای مجازی، محیط منحص��ر به فردی را برای افراد به منظور یادگی��ری و تجربه در مورد روابط و 
تمای��الت جنسی در اختیار آن ها قرار می دهد و همچنین به بررسی خصوصیات افراد، مقدار زمان مصرف شده 
در دوستی ه��ای آنالین، طول مدت ارتب��اط و تأثیر گذاری این ارتباط بر فعالیت ه��ای آفالین افراد می پردازد. با 
عنای��ت ب��ه پژوهش های انجام شده می توان دریافت که مسئله رواب��ط دختر و پسر در کشورهای خارجی نسبت 
ب��ه کش��ور ما بسی��ار زودتر آغاز شده است و شکلی متفاوت به خود گرفته اس��ت و بحث از روابط دختر و پسر و 
آسیب های این نوع روابط بیش از هرچیز حول محول روابط جنسی، آسیب ها و آموزش های جنسی می باشد. 

مبانی نظری پژوهش 
از میان نظریات موجود در زمینه روابط دختر و پسر، »نظریه تحولی« در پی فهم و توضیح تحوالت و تغییراتی 
اس��ت ک��ه در طول زمان در رابطه ها رخ می دهد و با استفاده از این تح��والت شکل و چیستی دوستی را توضیح 
می دهد. لوینگر و همکارانش از نظریه پردازان تحولی در تئوری خود به نام »ای بی سی دی ای« نظریه ای چند 
مرحله ای درباره شکل گیری ارتباطات مطرح می کنند. در مراحل اولیه، افراد یکدیگر را در مجموعه های طبیعی 
گاهی پیدا می کنند، اما تعامل خاصی با هم  یا گروه های اجتماعی و گاه گذرا مالقات و کم کم از وجود یکدیگر آ
ندارند. در واقع،  یکدیگر را در موقعیت های گذرا مالقات می کنند، اما تعامالت خالصه و اطالعات حاشیه ای 
اس��ت. اگر به یکدیگر کشش پیدا کنن��د، ارتباطات به سمت صمیمیت پیش می رود. دو نفر به تدریج اطالعات 
و احساس��ات خ��ود را برای یکدیگر افشا می کنند و تعامالت از حداق��ل به سمت حداکثر پیش می رود. در دوره 
جوان��ی و نوجوانی، ف��رد در آغاز راه برای انتخاب زوج قرار دارد. در این سنی��ن همچنین فرد با وظایفی از دوران 
جوانی مانند تحقق حس خود، کسب هویت جدایی از خانواده، والدین و دیگر بزرگساالن رو به رو است )شاد، 
1395: 4(. جوان��ان در ای��ن سنین به عشق و رابطه جنسی به گونه ای تخیلی می نگرند. زمانی که روابط دو طرفه 
و عش��ق با سائق جنسی جف��ت می شود، زنگ خطر به صدا در می آید و خطره��ای حاصل از ارتباط نیز افزایش 
می یاب��د )وودی3، 1997(. بنابراین زمانی که روابط میان دو جن��س با احساسات و عواطف درگیر شد می تواند 
آسیب های زیادی به دنبال داشته باشد به ویژه برای دختران که از احساسات و عواطف بیشتری برخوردار هستند 
و در برق��راری ارتباط با جن��س مخالف بیشتر آسیب پذیر می باشند. همچنین بر اساس نظریه مبادله اجتماعی و 
انص��اف، س��ود باید بر هزینه بچربد تا فرد از رابطه اش راضی باشد. براس��اس این نگاه، رضایت ما در یک رابطه 
بستگی دارد به این  که بازده تا چه حد از سطح مقایسه ما فراتر رود. راسبالت4  از متفکران این نظریه گفته است 
ک��ه ان��دازه سرمایه گذاری های ما در یک رابطه )زمان، پول و انرژی عاطفی( عامل تعیین کننده در تعهدمان به آن 

1. Ramakrishna et al 
2. Whitty
3. Woody
4. Rusbult
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رابطه است؛ هر چه سرمایه گذاری بیش تری کرده باشیم، تعهد بیشتری هم خواهیم داشت. اما »نظریه انصاف« 
ه��م رسان��دن بیش ترین سود و متحمل شدن کمترین هزینه را مفروض می گیرد، اما فرض دومی که وارد می کند 
ای��ن است که در هر رابطه دوستان��ه ای، نسبت سود و هزینه ما باید با نسبت سود و هزینه طرف مقابلمان برابری 
کند. در این حالت، رابطه ای منصفانه شکل می گیرد که موجب رضایت از رابطه با دوستمان می شود. رابطه های 
ب��د دقیق��ا از آنجا ناشی می شود که ما � یا طرف مقابل � گم��ان می کنیم بازده حاصل شده برای یک طرف بیشتر 
ش��ده اس��ت و همین موضوع یکی از عواملی است که باعث می شود در برخی موارد دختران آسیب های بیشتری 
را در رواب��ط متحم��ل شوند؛ از جمله آسیب های عاطفی- روانی، آسیب های جسمی و غیره )روزنامه جام جم، 
1392(. ب��ا توجه ب��ه اینکه تغییرات در روابط به وی��ژه ارتباطات دو جنس مخالف، نتیج��ه تغییرات اجتماعی و 
فرهنگ��ی اس��ت که در عصر حاضر روی داده، از جمله نظریاتی که می تواند تغییرات دنیای مدرن از جمله تغییر 
در ارتباطات و معاشرت ها را تبیین کند، »نظریه تحول و دگرگونی فرهنگی و ارزشی« رونالد اینگلهارت است که 
ب��ه دنبال فهم چگونگی و چرایی تغیی��ر و تحوالت فرهنگی و ارزش ها و نگرش های جوامع است. وی درباره تغییر 
فرهنگ ه��ا بر این باور است که هر فرهنگ، رهیافت مردم را در تطابق با محیط شان نشان می دهد و این رهیافت در 
بلند م��دت دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی را تبیین میکند. بنابر تعبیر اینگلهارت، فرامادیون کسانی 
هستند ک��ه در دوران شکل گیری شخصیت شان )پیش از بلوغ(، دارای امنی��ت سازنده بوده اند؛ یعنی دارای امنیت 
اقتص��ادی و جان��ی. این افراد کسان��ی هستند که اولویت های ارزشی ش��ان فرامادی گرایانه است، چ��را که آن ها از 
امنی��ت مادی و جانی برخوردار می باشند و یك دسته نیازهای دیگری ب��رای آن ها مطرح می شود- نیازهایی چون 
خودشکوفای��ی، عشق و دلبستگی که نیازهای سطح باال هستند. آن ها کسانی هستند که به انتخاب انسانی اهمیت 
بسیار زیادی می دهند، ولی مادی گرایان افرادی هستند که به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده - ناشی از دوران 
شکل گی��ری شخصیتش��ان و وضعیت اقتصادی فعل��ی-  دارای اولویت های مادی گرایانه هستن��د. اینان بیش تر بر 
کید می کنند )اینگلهارت و دیگران، 2004: 11(. همین امر منجر به جهت گیری های  امنیت اقتصادی و جانی تأ
بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود و نگرش های 
آن ه��ا را نسبت به بسیاری از هنجارهای سنتی جنسیتی مانند روابط جنس��ی نامشروع، فحشا، سقط جنین، طالق 
و غی��ره متفاوت می کن��د .به منزله یك تعمیم گسترده، می ت��وان اظهار داشت مادیون بسیار بیش ت��ر از فرامادیون از 

هنجارهای سنتی حمایت می کنند )اینگلهارت، 1383: 222( و کمتر به دنبال تغییرات ارزشی میباشند. 

فرضیه های پژوهش
بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر رابطه منفی وجود دارد.. ۱
بین سن و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر رابطه منفی وجود دارد.. ۲
بین میزان تحصیالت و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر رابطه وجود دارد.. 3
بین نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در میان دختران و پسران تفاوت وجود دارد.. ۴
بین نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در میان جوانان شاغل و غیرشاغل تفاوت وجود دارد.. ۵
بین نگرش به آسیب های دختر و پسر بر حسب تجربه دوستی با جنس مخالف تفاوت وجود دارد.. ۶
بین نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در ابعاد مختلف، تفاوت وجود دارد.. ۷
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روش شناسی پژوهش
در پژوه��ش حاض��ر ک��ه با هدف آسیب شناس��ی روابط دختر و پس��ر از دید جوانان شهر یزد انج��ام گرفته، از 
روش پیمایش استفاده شده است. جامعه  آماری تحقیق، جوانان 15- 29 سال شهر یزد بودند که تعداد کل آنها 
151927 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به واریانس به دست آمده از پیش آزمون و با اطمینان 
95 درص��د و دق��ت احتمال��ی 5 درصد، حجم نمون��ه 246 نفر محاسبه ش��ده است. در ای��ن تحقیق، از روش 
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده گردید؛ بدین صورت که ابتدا پنج منطقه شهرداری یزد به عنوان پنج 
خوشه اصلی در نظر گرفته شد و در مرحله  بعد، از هر منطقه، سه خیابان انتخاب شدند و در هر خیابان، چهار 
بلوک مشخص گردید. در مرحله  آخر به روش تصادفی سیتماتیک، منازل انتخاب شدند. در صورتی که هر کدام 
از خانواره��ای انتخابی، فردی با مشخصات مورد نیاز حضور نداشت، خانه های مجاور جایگزین می شد. ابزار 
گ��ردآوری داده ه��ا، پرسشنامه است ک��ه جهت سنجش متغیر نگرش به آسیب های رواب��ط دختر و پسر از از 22 
گوی��ه استف��اده گردید و پس از ارائه هر یك از سؤاالت، گزینه های ج��واب در قالب طیف لیکرت 5 گزینه ای از 
 موافقم« تا »کامال مخالفم« قرار گرفت. این پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی در مراحل مقدماتی 

ً
»کام��ال

تحقی��ق، ب��رای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت. در تحقیق حاضر جهت 
افزایش درجه اعتبار از اعتبار محتوایی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه بعد از تدوین در اختیار 6 نفر 
از اساتی��د دانشک��ده علوم اجتماعی دانشگاه یزد قرار گرفت و پس از جم��ع آوری نقطه نظرات آن ها، اصالحات 
الزم انج��ام شد و پایایی گویه ه��ا از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که میزان آلفای کرونباخ 
برای سازه اصلی پژوهش یعنی نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر 0/84 بود. همچنین میزان آلفا برای ابعاد 
مختل��ف بدین صورت بوده است: آسی��ب روانی- عاطفی 0/72، آسیب به زندگی مشت��رك آینده 0/71، آسیب 
اجتماعی 0/76، آسیب تحصیلی 0/74، آسیب خانوادگی 0/73 و آسیب جسمی 0/75 که همگی حکایت از 
 SPSS همبستگی درونی گویه ها و مطلوبیت پایایی ابزار دارد. سپس اطالعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار

با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمونT مورد سنجش و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش
اطالعات توصیفی مربوط به آزمودنی های پژوهش

 از مجموع 246 نفر پاسخگوی این پژوهش که همه آن ها جوانان 15 تا 29 سال شهر یزد می باشند، میانگین 
س��ن پاسخگوی��ان 20/50  و حداقل سن پاسخگویان 15 و حداکثر سن 29 بوده است. از نظر جنسیت، 52/4 
درص��د زن و 47/6 درص��د م��رد می باشند. به لحاظ وضعی��ت تأهل، 81/7 درصد پاسخگوی��ان مجرد و 18/3 
درص��د آن ه��ا متأه��ل بوده اند. از نظر مح��ل سکونت، 94/3 درص��د از پاسخگویان در شه��ر و 5/7 درصد در 
روست��ا ساکن می باشن��د. میانگین تعداد سال های تحصیل پاسخگویان 14/07 )مع��ادل فوق دیپلم( با انحراف 
معی��ار 3/505 و دامن��ه تغییرات 16 است که حداقل 5 و حداکث��ر آن 21 می باشد. از نظر شغلی، 7/7 درصد از 
پاسخگوی��ان کارمند، 8/9 درصد دارای شغ��ل آزاد، 6/5 درصد کارگر و مابقی 72/8 درصد محصل و دانشجو 
و 4/1 درص��د بیکار بوده اند. از نظر وضعیت درآم��د، 3/3 درصد از کل پاسخگویان، در گروه درآمدی کمتر از 
300 ه��زار توم��ان، 10/6 درصد در گروه درآمدی بین 300 تا 600 هزار تومان، 24/0 درصد در گروه درآمدی 
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بی��ن 601 ت��ا یک میلیون تومان، 28/5 درص��د در گروه درآمدی یك میلیون تا یک و نی��م میلیون تومان و 33/7 
درص��د آن ه��ا در گروه درآمدی بیش تر از ی��ک و نیم میلیون تومان در ماه قرار داشتن��د. به لحاظ وضعیت پایگاه 
اجتماعی- اقتصادی، 55/3 درصد پاسخگویان در رده  متوسط، 20/7 درصد در رده  پایین و 24 درصد در رده  
ب��اال قرار گرفته اند. همچنی��ن یافته ها نشان می دهد 50 درصد از پاسخگویان تجربه دوستی با جنس مخالف را 

داشته اند و 50 درصد تاکنون این نوع از روابط را تجربه نکرده بودند.

جدول ۱: آماره های توصیفی

انحراف میانگینابعاد
معیار

دامنه 
تغییرات

حداکثر حداقل نمره
نمره

امتیاز نظری

25-15/664/268205255آسیب روانی- عاطفی

20-13/573/652164204آسیب به زندگی مشترك آینده

15-8/653/239123153آسیب اجتماعی

15-10/332/824123153آسیب تحصیلی

20-13/683/702164204آسیب خانوادگی

15-10/983/123123153آسیب جسمی

110-72/9017/122792910822آسیب های روابط دختر و پسر

آماره های توصیفی در جدول 1 نشان می دهد آسیب های ناشی از روابط دختر و پسر در پژوهش حاضر در 6 
بعد مجزا سنجیده شده است. در حالت کلی، میانگین نگرش به آسیب های ناشی از روابط دختر و پسر بیش تر 
از ح��د متوسط است، این درحالی است که در بین ابعاد مختلف آسیب ها میانگین بعد روانی- عاطفی، آسیب 
به زندگی مشترك آینده، تحصیلی، خانوادگی و جسمی باالتر از حد متوسط و فقط بعد اجتماعی کمتر از متوسط 
می باش��د. ای��ن امر نشان می دهد که از دی��د جوانان شهر یزد در بین انواع مختلف آسیب ه��ای ناشی از رابطه با 
جنس مخالف، آسیبی که کمتر از همه جوانان را درگیر می سازد آسیب های اجتماعی می باشد، چرا که برقراری 
ارتباطات چه با همجنس و چه با غیرهمجنس تا حدی موجب ارتقای فرد از نظر روابط اجتماعی می شود و در 
این زمینه آسیب های کمتری به بار می آورد. در حالی که بر اساس نگرش نمونه مورد مطالعه این پژوهش رابطه 
ب��ا جنس مخالف به میزان زیادی با اختالالت روانی و عاطف��ی، مشکالت تحصیلی، درگیری های خانوادگی و 

آسیب های جسمی و جنسی رابطه دارد.
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یس همبستگی بین متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و ابعاد مختلف نگرش به آسیب  جدول 2: ماتر

ابعاد
روانی- 
عاطفی

زندگی 
مشترك 

آینده
جسمیخانوادگیتحصیلیاجتماعی

نگرش به 
آسیب ها

)شاخص 
کل(

پایگاه 
اجتماعی- 

اقتصادی

ضریب 
پیرسون

-0/256-0/098-0/229-0/123-0/239-0/205-0/238

سطح 
معناداری

0/0000/1270/0000/0500/0000/0010/000

چن��ان ک��ه در جدول 2 مشاهده می گردد، سط��ح معناداری آزمون پیرس��ون 0/238- می باشد که حکایت از 
وج��ود همبستگی منفی و معن��ادار بین متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نگ��رش به آسیب های روابط دختر و 
پسر دارد؛ بدین معنی که هرچه افراد پایگاه اجتماعی- اقتصادی باالتری داشته باشد، نگرش مثبت تری به روابط 
میان دختر و پسر دارند و آسیب های روابط دو جنس مخالف را کمتر می دانند. از طرفی، بین پایگاه اجتماعی- 
اقتص��ادی و تمام��ی ابعاد نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر به جز بعد آسیب به زندگی مشترك آینده رابطه 
منف��ی و معن��ی داری وجود دارد. بنابراین با توجه ب��ه نتایج به دست آمده، فرضیه اول مبن��ی بر وجود همبستگی 

معنادار بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر تأیید می شود.

یس همبستگی بین متغیر سن و ابعاد مختلف نگرش به آسیب  جدول ۳: ماتر

ابعاد
روانی- 
عاطفی

زندگی 
مشترك 

آینده
جسمیخانوادگیتحصیلیاجتماعی

نگرش به 
آسیب ها

)شاخص 
کل(

سن

ضریب 
پیرسون

-0/258-0/232-0/215-0/179-0/169-0/174-0/250

سطح 
معناداری

0/0000/0000/0010/0050/0080/0060/000

چن��ان ک��ه جدول 3 نشان می دهد، سطح معن��اداری آزمون پیرسون 0/250- می باش��د که حکایت از وجود 
همبستگ��ی منف��ی و معنادار بین متغیر سن و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر دارد؛ بدین معنی که هرچه 
س��ن جوان��ان بیش تر باشد، آسیب های روابط دختر و پسر را کمتر می دانن��د و نگرش مثبت تری نسبت به روابط 
دخت��ر و پسر پی��دا می کنند. از سوی دیگر، بین سن و تمامی ابعاد نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر رابطه 
منف��ی و معن��ی داری وجود دارد که این امر نشان می دهد متغیر سن ب��ر نگرش نسبت به تمامی ابعاد آسیب های 
رواب��ط شامل ابعاد روانی- عاطف��ی، آسیب به زندگی مشترك آینده، اجتماع��ی، تحصیلی، خانوادگی و جسمی 
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تأثیرگ��ذار می باشد. بنابراین با توج��ه به سطح معناداری به دست آمده، یافته ه��ای پژوهش حاضر از فرضیه دوم 
مبنی بر وجود همبستگی معنادار سن و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر حمایت می کند.

یس همبستگی بین متغیر میزان تحصیالت و ابعاد مختلف نگرش به آسیب  جدول ۴: ماتر

ابعاد
روانی- 
عاطفی

زندگی 
مشترك 

آینده
جسمیخانوادگیتحصیلیاجتماعی

نگرش به 
آسیب ها

)شاخص 
کل(

میزان 
تحصیالت

ضریب 
پیرسون

-0/236-0/174-0/272-0/141-0/226-0/257-0/266

سطح 
معناداری

0/0000/0060/0000/0270/0000/0000/000

چن��ان ک��ه در جدول 4 مشاهده می گردد، سط��ح معناداری آزمون پیرس��ون 0/266- می باشد که حکایت از 
وج��ود همبستگی منف��ی و معنادار بین متغیر میزان تحصیالت و نگرش ب��ه آسیب های روابط دختر و پسر دارد؛ 
بدی��ن معن��ی که هرچه میزان تحصی��الت فرد باالتر باشد، نگ��رش مثبت تری به روابط میان دخت��ر و پسر دارد و 
آسیب ه��ای رواب��ط دو جنس مخال��ف را کمتر می داند. از طرفی بین میزان تحصی��الت و تمامی ابعاد نگرش به 
آسیب ه��ای رواب��ط دختر و پسر نیز رابطه منف��ی و معنی داری وجود دارد. این امر نش��ان می دهد تحصیالت بر 
نگ��رش اف��راد بر تمامی ابعاد آسیب های روابط دختر و پسر تأثیر می گذارد. ب��ه طور کلی، شواهد تحقیق دال بر 
تأیی��د فرضیه سوم مبنی بر وجود همبستگی معنادار بی��ن میزان تحصیالت و نگرش به آسیب های روابط دختر و 

پسر است.

جدول ۵: خروجی آزمون تی جهت مقایسه نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر بر حسب متغیرهای زمینه ای

درجه آزادیتیانحراف معیارمیانگینگروه هامتغیر
سطح 

معنی داری

نگرش به آسیب های 

روابط دختر و پسر

۷۷/۹۶۱۵/۶۷3دختر
۲۴3۵/۱۲3۰/۰۰۰

۶۷/۲۸۱۶/۹۶۹پسر

نگرش به آسیب های 

روابط دختر و پسر

۷۴/۶۸۱۷/۸3۵غیرشاغل
-3/۰۴۰۲۴3۰/۰۰3

۶۶/۸۹۱۶/۵3۷شاغل

نگرش به آسیب های 

روابط دختر و پسر

۶۵/۸۹۱۶/۸۸۰داشتن تجریه
-۷/۰۴۴۲۴3۰/۰۰۰

۷۹/۹۷۱۴/۲۶۹نداشتن تجربه
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همان ط��ور ک��ه نتایج آزمون تی مستقل و یافته های نمایش داده ش��ده در جدول 5 نشان می دهد، بین میانگین 
نگ��رش به آسیب ه��ای روابط دو جنس در بین دخت��ران و پسران جوان یزد تفاوت معن��ی داری وجود دارد؛ بدین 
صورت که دختران )با میانگین 77/96( آسیب های روابط بین دو جنس را بیش تر از پسران )با میانگین 67/28( 
می دانن��د. بی��ن میانگین نگرش ب��ه آسیب های روابط بین دو جنس در بین دختران و پس��ران جوان یزد نیز تفاوت 
معن��ی داری وجود دارد؛ بدین ص��ورت که افراد غیرشاغل آسیب های این نوع از رواب��ط را بیش تر از افراد شاغل 
می پندارند و نگرش منفی تری نسبت به روابط بین دختر و پسر دارند. همچنین بین میانگین نگرش به آسیب های 
رواب��ط بی��ن دو جن��س در بین افرادی ک��ه تجربه رابطه دوست��ی با جنس مخال��ف را دارند و افرادی ک��ه رابطه با 
جن��س مخال��ف را تجربه نکرده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین ص��ورت که افراد دارای تجربه دوستی، 

آسیب های این نوع روابط را کمتر می دانند و از نگرش مثبت تری در این زمینه برخوردارند.

یدمن برای مقایسه نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در ابعاد مختلف جدول ۶: خروجی آزمون فر

میانگین رتبهابعاد

2/92روانی

3/72زندگی مشترك آینده

2/29اجتماعی

3/99تحصیلی

3/82خانوادگی

4/25جسمی

Sig = 0/000df = 5Chi-Square = 204/925 

اطالع��ات جدول ف��وق بیانگر این است که بین نگرش ب��ه آسیب های روابط دختر و پس��ر در ابعاد مختلف، 
تفاوت معنی داری وجود دارد )P > 0/001(؛ به طوری که جوانان بیشترین آسیب روابط دختر و پسر را در حوزه 

جسمی )4/25( و کمترین آسیب روابط دختر و پسر را در حوزه اجتماعی )2/29( می دانند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نگرش جوانان به آسیب های روابط دختر و پسر شامل آسیب های 
روان��ی- عاطف��ی، آسیب به زندگی مشت��رك آینده، آسیب ه��ای اجتماعی، تحصیلی، خانوادگ��ی و جسمی بود. 
بررسی ه��ا نش��ان داد که فرضی��ه اول تحقیق مبنی بر رابطه پایگ��اه اجتماعی- اقتصادی و نگ��رش به آسیب های 
رواب��ط دخت��ر و پسر مورد تأیید قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین ای��ن دو متغیر رابطه ای منفی و معنادار وجود 
دارد. ای��ن یافته ه��ا با نتایج صالحی و دیوبند )1389( و زارع شاه آب��ادی و سلیمانی )1391( به نوعی همخوانی 
دارد. همچنی��ن ب��ا توجه به نظریات وبلن، نگرش از پایگاه اجتماعی شخ��ص سرچشمه می گیرد بنابراین پایگاه 
اجتماع��ی- اقتص��ادی افراد به منزله سنج��ش اجتماعی حاوی هنجارها و ارزش های��ی است که شخص ناگزیر 
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اس��ت هنگ��ام اخ��ذ نگرش آن ها را رعایت کن��د )وثوقی و دائم��ی، 1384: 166(. این نتیجه ب��ه نوعی با فرضیه 
کمیاب��ی »نظریه تغییر ارزش��ی و نگرشی« اینگلهارت سازگ��اری دارد؛ بدین صورت که بناب��ر تعبیر اینگلهارت، 
فرامادی��ون کسانی هستند ک��ه در دوران شکل گیری شخصیت شان )پیش از بل��وغ(، دارای امنیت سازنده بوده اند- 
یعن��ی دارای امنیت اقتصادی و جانی. این اف��راد کسانی هستند که اولویت های ارزشی شان فرامادی گرایانه است و 
ی��ك دسته نیازهای دیگری برای آن ها مطرح می شود. نیازهایی چون: خودشکوفایی، عشق و دلبستگی که نیازهای 
سط��ح باال هستند، ولی مادی گرای��ان افرادی هستن��د دارای اولویت های مادی گرایانه هستن��د و بیش تر بر امنیت 
کید می کنند )اینگلهارت و دیگران، 2004: 11(. همین امر منجر به جهت گیری های بسیار  اقتص��ادی و جانی تأ
متف��اوت مادیون و فرامادیون نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود و نگرش های آن ها 
را نسب��ت به بسی��اری از هنجارهای سنتی جنسیتی مانند روابط جنسی نامشروع، فحشا، سقط جنین، طالق و غیره 
متفاوت می کند .به منزله یك تعمیم گسترده، می توان اظهار داشت مادیون بسیار بیش تر از فرامادیون از هنجارهای 
سنتی حمایت می کنند و کمتر به دنبال تغییرات ارزشی می باشند )اینگلهارت، 1383: 222(. بنابراین نگرش به 

آسیب ها نیز در بین این دو گروه متفاوت است.
نتای��ج تحقی��ق در مورد آزمون فرضیه دوم مبنی بر رابطه سن و نگ��رش به آسیب های روابط دختر و پسر نیز در 
جه��ت تأیی��د این فرضیه عمل نموده است و نتایج نشان داد که بین ای��ن دو متغیر رابطه ای منفی و معنادار وجود 
دارد. نتیج��ه ب��ه دست آمده از آزمون این فرضیه با نتای��ج زارع شاه آبادی و سلیمانی )1391( و صالحی و دیوبند 
)1389( مبن��ی ب��ر رابطه مستقیم و معنادار سن ب��ا گرایش به رابطه پی��ش از ازدواج و همچنین نگرش والدین به 
ای��ن رواب��ط، همخوانی دارد. بنابراین هر چه سن جوانان باالتر رود، گرای��ش بیش تری به برقراری رابطه با جنس 

مخالف دارند و آسیب های روابط دختر و پسر را کمتر می دانند. 
فرضیه سوم مبنی بر رابطه میزان تحصیالت و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر مورد تأیید قرار گرفت و 
رابط��ه بین این دو متغیر معنی دار گردید. این نشان می دهد که با افزایش تحصیالت و ارتقای جایگاه اجتماعی، 
اف��راد آسیب ه��ای برقراری رابطه ب��ا جنس مخالف را کمت��ر می دانند. این نتیجه نشان می ده��د با افزایش سطح 
تحصی��الت، رابطه دوستی با غیرهم جنس به صورتی معن��ادار افزایش پیدا می کند و به تدریج ارزش های مدرن 
جایگزین ارزش های سنتی می شود و این تقابل ، بخشی از موانع و محدودیت های هنجاری و ذهنی در برقراری 
رابط��ه ب��ا غیرهم جنس را مرتفع می کن��د، همخوانی دارد. از طرفی نتیجه به دست آم��ده در این پژوهش با نتایج 
بررس��ی زارع ش��اه آبادی و سلیمان��ی )1391( مبنی بر رابط��ه مستقیم تحصیالت پدر و م��ادر و گرایش به رابطه 
دختر و پسر  به نوعی همخوانی دارد؛ به این معنی که خانواده هایی با تحصیالت بیشتر گرایش بیشتری به روابط 

دوستانه با جنس مخالف داشته اند و همین موضوع در مورد خود جوانان نیز صدق می کند.
نتیج��ه آزمون فرضیه چهارم مبنی بر تفاوت نگرش ب��ه آسیب های روابط دختر و پسر در میان دختران و پسران 
نشان دهن��ده وج��ود تفاوت معنادار می��ان این دو متغیر اس��ت. در واقع آزمون این فرضیه نش��ان می دهد نگرش 
ب��ه آسیب ه��ای روابط دختر و پس��ر در بین دختران و پسران ج��وان متفاوت است و دخت��ران آسیب های رابطه با 
جن��س مخال��ف را بیش تر از پسران می دانند و نسبت به برقراری این ن��وع روابط نگرش منفی تری دارند. با توجه 
شرای��ط فرهنگی حاکم بر جامعه ما، دخت��ران نسبت به پسران نگرانی بیشتری در روابط با جنس مخالف دارند و 
آسیب های این روابط را بیشتر ارزیابی می کنند. نتیجه این بررسی با یافته های پژوهش وثوقی و دائمی )1384( 
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در زمینه تأثیر جنسیت فرزند بر نگرش والدین نسبت به روابط میان دختران و پسران و همچنین پژوهش موحد، 
عنای��ت و عباس��ی ش��وازی )1385( مبنی بر نگ��رش بسیار منفی تر دخت��ران دانشجو به نسب��ت نگرش پسران و 
پژوه��ش روش��ن نیا )1395( در م��ورد تمایل بیشتر مردان ب��ه برقراری دوستی و معاشرت ب��ا جنس مخالف در 
مقایس��ه با زنان همخوانی دارد. در مقابل، این نتیجه با یافته های پژوهش رفاهی، گودرزی و میرزایی چهارراهی 
)1391( در زمین��ه فق��دان رابطه معن��ادار بین عوامل موثر ب��ر شکل گیری رابطه دوستی پی��ش از ازدواج با متغیر 
جنسی��ت ناسازگ��ار است. پژوهش بلس��ك و باس)2001( نیز در زمینه تفاوت نگرش م��ردان و زنان در برقراری 

رابطه با جنس مخالف می تواند به نوعی با نتایج این فرضیه همسو باشد.
فرضی��ه  پنج��م مبنی بر تفاوت نگرش ب��ه آسیب های روابط دخت��ر و پسر در میان جوان��ان شاغل و غیرشاغل 
می باشد که در تحقیق حاضر مورد تأیید قرار گرفت. در واقع این نتیجه نشان می دهد نگرش به آسیب های روابط 
میان دختر و پسر در میان جوانان شاغل و غیر شاغل متفاوت است؛ بدین صورت که افراد غیرشاغل آسیب های 
ای��ن ن��وع از روابط را بیش تر از افراد شاغل می پندارند و نگرش منفی تری نسبت به روابط بین دختر و پسر دارند. 
نتیج��ه این پژوهش با نتایج یافته های رفاهی، گ��ودرزی و میرزایی چهارراهی )1391( مبنی بر عدم وجود رابطه 

معنادار بین عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج با وضعیت اشتغال ناسازگار است. 
تفاوت نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر بر حسب داشتن یا نداشتن تجربه دوستی با جنس مخالف با 
عنوان فرضیه ششم تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن بیانگر وجود تفاوت معنادار بین این دو متغیر 
می باش��د و نشان می دهد افرادی که تجربه دوستی با جنس مخال��ف نداشتند، آسیب های روابط دختر و پسر را 
بیش ت��ر از اف��رادی می دانستند که تجربه رابطه دوستی با جنس مخالف داشته ان��د. بنابراین می توان گفت همین 
نگ��رش آن ه��ا در زمینه رابطه با جنس مخالف و آسیب های این نوع از روابط، گرایش و تمایل آن ها را به برقراری 

رابطه کاهش داده است. 
فرضیه  هفتم مبنی بر تفاوت نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر در ابعاد مختلف آسیب ها می باشد که در 
تحقی��ق حاض��ر مورد تأیید قرار گرفت. در واقع این نتیجه نشان می دهد نگرش به آسیب های روابط میان دختر و 
پسر در ابعاد مختلف آسیب ها شامل بعد روانی- عاطفی، زندگی مشترك آینده، تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی 
و جسم��ی متف��اوت است؛ به طوری که جوانان بیشترین آسیب روابط دخت��ر و پسر را در حوزه جسمی )4/25( 
و کمتری��ن آسی��ب روابط دختر و پسر را در حوزه اجتماعی )2/29( می دانند. نتیجه به دست آمده از بررسی این 

فرضیه با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی شهر یزد منطقی می نماید.
بناب��ر یافته ه��ای پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد با توجه به وجود رابطه بین سن و پایگاه اجتماعی – اقتصادی 
ب��ا نگ��رش به آسیب ه��ای روابط دختر و پس��ر الزم است که کارگاه ه��ا و دوره های آموزش��ی در زمینه چگونگی 
برق��راری ارتب��اط سالم با جنس مخالف از جانب سازمان هایی که به نوع��ی در زمینه نوجوانان و جوانان فعالیت 
دارند - نظیر ادارات کل ورزش و جوانان، امور فرهنگی شهرداری ها، صدا و سیما، کانون های پرورش فکری و 
دانشگاه ه��ا و ....-  در سط��وح مختلف تحصیلی و در مناطق مختلفی از شهر و روستاها برگزار گردد. همچنین 
جلس��ات مش��اوره و پرسش و پاس��خ در زمینه روابط دختر و پس��ر با توجه به گروه های سن��ی مختلف در اماکن 
عموم��ی، نظی��ر پارك ه��ا، نمایشگاه ه��ا و غیره تشکیل ش��ود و همایش ه��ا و نشست های علم��ی- تخصصی با 
محوری��ت آسیب های جوان��ان از جمله معاشرت های دخت��ر و پسر تشکیل گ��ردد. ادارات مختلف نیز با چاپ 
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نشری��ات، بروشور، فصلنامه های علمی- پژوهشی و نصب بنرهای آموزشی فرهنگی با همکاری وزارت ورزش 
جوان��ان و شه��رداری در زمینه آسیب ه��ای روابط دوجنس مخالف از ابعاد مختلف، ذه��ن افراد جامعه را با این 
پدی��ده و آسیب های��ی که می  تواند در پ��ی داشته باشد آشنا کنند. همچنین با توجه به نق��ش تربیتی خانواده ها در 
گاه سازی و توجیه سازی  هویت یابی جنسی کودکان، برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی برای والدین جهت آ
آن ه��ا در زمین��ه نحوه برخورد مناسب با کودکان و نوجوانان در سنین مختلف و آموزش راه های ایجاد آمادگی در 
آن ه��ا جهت ورود به جامعه و برق��راری ارتباطات اجتماعی به ویژه با جنس مخالف از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت. همچنی��ن با توجه به تفاوت نگرش دختران و پسران در م��ورد آسیب های روابط دختر و پسر الزم است با 

ارائه آموزش های الزم به دختران در جهت افزایش شناخت و عزت نفس آن ها اقدام نمود.
ب��ا توجه به وج��ود رابطه بین تجربه دوستی با جنس مخالف و نگرش به آسیب های روابط دختر و پسر، انجام 
پژوهش های کیفی و مصاحبه با افرادی که تجربیات زیادی در دوستی با جنس مخالف دارند جهت دستیابی به 
اطالعات��ی ارزشمن��د و واقعی در زمینه اهداف و علل برقراری رابطه، نکات مثبت و منفی برقراری رابطه با جنس 
مخال��ف و غی��ره از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین انجام مطالع��ات تطبیقی آسیب های روابط دختر و 
پسر در شهرهای مختلف ایران با توجه به مقتضیات اجتماعی و فرهنگی هر شهر و بررسی علل بومی این روابط 

و همچنین انجام تحقیقات پنل در این زمینه می تواند سودمند باشد.
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