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  گیري مذهبی؛کارکرد خانواده و جهت
ون هاي آن در دانشجویان داراي ارتباط و بدهاي نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدارائۀ الگو 

  ارتباط با جنس مخالف
زادهفاطمه شهابی/  **محسن آیتی/  *تنهاریحانه دهقان***  

  چکيده
هدف این پژوهش، ارائه الگوي ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهاي آن، در رابطه با نقش کارکرد خـانواده  

منظـور،  شد. بدینبامی 90گیري مذهبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در سال و جهت
گیري مذهبی آلپورت، کارکرد خانواده اولسون، نگرش به ارتباط هاي جهتدانشجو انتخاب و مقیاس 500

ـتاي   پیش از ازدواج کردلو و پیامد ـیر در راس هاي ارتباط قبل از ازدواج را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مس
ـنس مخـالف نشـان داد کـه       بینی نگرش به ارتباط پیش از ازدواج، با ارتباط و بـد پیش ون ارتبـاط بـا ج

طور مستقیم، گیري بیرونی مذهبی و بهپیوستگی اعضاي خانواده به طور غیرمستقیم، از طریق کاهش جهت
کننده نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج اسـت و  بینیگیري درونی مذهبی، پیشاز طریق افزایش جهت

کننده نگرش مثبت بـه ارتبـاط   بینیگیري مذهبی درونی، پیشجهتطور غیرمستقیم تنها از طریق افزایش به
هاي ارتباط پیش از ازدواج در بینی پیامدپیش از ازدواج است. همچنین نتایج تحلیل مسیر در راستاي پیش

طور غیرمستقیم از طریـق  دانشجویان داراي ارتباط با جنس مخالف، نشان داد پیوستگی اعضاي خانواده به
کننده نمره باال در ارتباط اضطرابی و نمره پایین در ارتبـاط بـا   بینییري بیرونی مذهبی، پیشگکاهش جهت

گیـري مـذهبی   طور غیرمستقیم از طریق افزایش جهتخداست. همچنین پیوستگی اعضاي خانواده تنها به
ـیش از ازدواج اسـت. نتـایج پـژوهش نشـان د     بینیدرونی، پیش اد کـه  کننده اضطراب ناشی از ارتباط پ

گـردد.  گیري مذهبی درونی و بیرونی موجب افزایش اضطراب ناشی از ارتباط با جنس مخالف مـی جهت
 گیرد.ماهیت این دو نوع اضطراب در اینجا مورد بحث قرار می
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 مقدمه

ییرات فرهنگی، عمري به درازاي تاریخ بشر دارد. هنجارگریزي جوانان، همیشه نگرانی دربارة جوانان و تغ
ها کـه در جوامـع شـرقی اهمیـت     گریزيترین این هنجاراي مهم و جذاب بوده است. یکی از مهممسئله

بیشتري دارد، پدیدة ارتباط و دوستی بین دختر و پسر پیش از ازدواج و نوع نگرش آنها بـه ایـن روابـط    
وجود آورده است (وثوقی، هایی را در سطوح مختلف اجتماع بهد. با توجه به پیامدهاي آن، نگرانیباشمی

کننده که مبتنـی بـر اعتقـادات و    هاي ارزیابیالعمل)، نگرش را سیستمی از عکس1378( پوررفیع). 1388
ها رد. این چارچوبگیها و رفتار شکل میکند که براساس آن، ارزیابیهایی هستند، تعریف میچارچوب

آیـد،  وجود میگیري شخصیت در خانواده و جامعه بهکننده که در دوران مختلف شکلهاي ارزیابیو پایه
شود شخص آن موضوع را ارزشیابی و نسبت به آن، باور خوب یا بد بودن، مناسب یا نامناسب موجب می

  ).1386بودن را پیدا کند (یوسفی، 
ن روابط، سه دسته علل فردي، علل خانوادگی و علل اجتماعی براي شروع ایبا مرور متون مربوط به 

)، Coyle, 2001, p. 442(هـا  از آسـیب  توان به آگاهی ضعیفشود. از علل فردي میاین روابط آشکار می
)، 47، ص 1387)، هویـت آشـفته (صـفري،    Royer, 2009, p. 400اعتماد به نفس و عزت نفـس پـایین (  

تـوان بـه ارتباطـات    ) اشاره کرد. از علل خانوادگی مـی kabiru, 2009, p. 1028هبی (کاهش اعتقادات مذ
هاي الزم و نظارت کافی بـر رفتـار   ) و عدم حمایتmanlove, 2008, p. 113عاطفی ضعیف در خانواده (

د مل، بـا ایجـا  خانواده این سیستم اجتماعی کا اشاره کرد.) markham, 2003, p. 183( نوجوانان و جوانان
دارد. در این سیستم، اعضـاي خـانواده   هاي عاطفی و مراقبتی قوي اعضا را در کنار یکدیگر نگه میپیوند

). کـارکرد  38، ص 1387مـود،  کننـد (قالسـی  کنترل، تأیید و اختالف عقیده داشتن را با هم تمـرین مـی  
زنـدگی و روابـط عـاطفی    منـدي از  بر نیازها، اهداف، رضـایت است که تأثیر مستقیمی خانواده، مفهومی 

پـذیري، بـه   پذیري و پیوستگی در آن نقش اساسی دارند. انعطـاف خانواده داشته و عواملی چون انعطاف
واقـع، نکتـۀ اصـلی    شود. درها قوانین و انضباط خانواده وجود دارد، اطالق میمیزان تغییراتی که در نقش

یابنـد. از سـوي دیگـر،    و تغییـر تعـادل مـی    ها چگونه بـین ثبـات  پذیري در این است که سیستمانعطاف
پیوستگی، پیوند عاطفی اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر است. در حالـت پیوسـته، نزدیکـی عـاطفی و     
فداکاري وجود دارد، با هم بودن بیش از تنهایی اهمیت دارد و تأکید عمده بر با هم بودن اسـت (سـیف،   

یرا، همراه با صـمیمیت و انسـجام عـاطفی بـین اعضـاي      ). ایجاد ارتباطی مؤثر و جوي پذ71، ص 1386
رو خانواده، بسیاري از مشکالت و انحرافات اخالقـی را کـه امـروزه نوجوانـان و جوانـان بـا آنهـا روبـه        
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) گـزارش کـرد   1389( قویـدل حیـدري  ). 97، ص 1389دهـد (کیـانی و همکـاران،    هستند، کاهش مـی 
توانند در کاهش رفتارهـاي جنسـی نوجوانـان و جوانـان     ، میوالدینی که روابط قوي با فرزندانشان دارند

گیرانـه والـدین در   اسـت کنتـرل سـخت    ) نیـز معتقـد  1389( آبادي فراهانیخلجتأثیر مثبتی داشته باشند. 
تــرین دوران بلــوغ، نگــرش آزادانــه والــدین و احتــرام کــم بــه نظــرات والــدین در دوران بلــوغ، مهــم 

باشند. به هر حال، این ابهام وجـود دارد  نس مخالف در سطح خانواده میهاي دوستی با جکنندهبینیپیش
کننـده روابـط جوانـان بـا جـنس      تواند عامل بازدارنده و کنترلتنهایی میکه آیا پیوستگی خانواده خود به

مخالف باشد؟ از سوي دیگـر، باورهـاي مـذهبی عامـل قـوي در کنتـرل و مـدیریت روابـط و رفتارهـا          
هاي شیطان متأثر آنان که به یاد خدا هستند از وسوسه«فرماید: طور که خداوند در قرآن میهمانباشند. می

کـه  کند. پرهیزگاران هنگـامی  شوند و یاد خدا سالحی است که از آنان در برابر شیطان محافظت مینمی
(بقره: » شوندبیدار میافتند و ناگهان شوند، به یاد خدا و پاداش و کیفر او میهاي شیطان میگرفتار وسوسه

اي به خانواده و اعضاي آن ببخشند. توانند نیروي تازهعبارت دیگر، آیا اعمال و عقاید مذهبی می). به152
  تر کنند؟به این ترتیب، مشارکتشان را در تجارب معنوي بیشتر و ایمان اعضا را قوي

ـارکرد     این پژوهش به دنبال تدوین الگوي پیامدهاي ارتباط با جنس مخال ـان ک ف، با توجه بـه نقـش همزم
ـاالً    عبارت دیگر، در این پژوهش این مسئله بررسی مـی گیري مذهبی است. بهخانواده و جهت شـود کـه احتم

ـاز بـه        تواند بهکارکرد خانواده نمی ـالف را مـدیریت کنـد و نی ـا جـنس مخ تنهایی ارتباط ذهنی و عملی جوان ب
  نیرویی تأثیرگذار دارد.  

توان رهاورد کلی مشخص، کـه از مـذهب اتخـاذ گردیـده اسـت، معرفـی       هبی را میگیري مذجهت
اي از اعتقادات، اعمال و تشریفات خـاص را  نمود؛ یعنی در ارتباط با موجودي متعالی (قدسی)، مجموعه

بخـش  عنـوان فلسـفۀ وحـدت   )، مذهب را به1967( آلپورت). 17، ص 1389در زندگی دارد (حیدرنژاد، 
کند و آن را یکی از عوامل بالقوه مهم براي سـالمت روان دانسـته اسـت. وي معتقـد     میزندگی توصیف 

کند. امـا وي بـه ایـن نکتـه     است: نظام ارزشی مذهب بهترین زمینه را براي یک شخصیت سالم آماده می
 بودن دارنـد، داراي شخصـیت سـالم   افرادي که ادعاي مذهبیگونه نیست که تمامی نیز توجه دارد که این

باشـد.  » بیرونـی «و » درونـی «تواند به دو صورت گیري می)، این جهت1967( آلپورتهستند. از دیدگاه 
کـه شخصـی کـه از    حـالی دهد. درانگیخته شده، مذهبش را مورد استفاده قرار میشخصی که از بیرون بر

دارد،  گیـري مـذهبی درونـی   کنـد. شخصـی کـه جهـت    شود، با مذهبش زندگی مـی انگیخته میدرون بر
کـه  حـالی شود. دریابد. چنین اشخاصی مذهب و شخصیتشان یکی میهایش را در خود مذهب میانگیزه

عبـارت  روند. بهگیري مذهبی بیرونی، براي رسیدن به اهداف دیگر به سمت مذهب میاشخاص با جهت
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رو، ). ازایـن 47 ، ص1389نـژاد،  روند بدون اینکه از خود روي بگردانند (نصـیري دیگر به سمت خدا می
هـاي  گیري بیرونی نتواند پادزهري مناسب در برابر ناهنجـاري و آسـیب  شود که جهتچنین استنباط می

زا از جمله ارتباط با جنس مخالف عمل کند. پایبنـدي  اجتماعی و حتی نگرش نسبت به رفتارهاي آسیب
هـاي اجتمـاعی، و تـأثیرات    بدر برابـر آسـی   هاي دینی و داشتن تقیدات مذهبی، سـد محکمـی  به آموزه

آن زن قصد یوسف نمود و یوسف نیـز  «فرماید: طور که خداوند در قرآن میتهاجم فرهنگی است. همان
). این آیۀ شریفه اشـاره بـه ایمـان قـوي     24(یوسف: » نموددید، قصد وي میاگر برهان پروردگار را نمی

رفت. حال ایـن احتمـال وجـود    به خطا میدارد. در غیراین صورت، او نیز در این راه  حضرت یوسف
گیـري بیرونـی   دارد که الگوي پیوستگی بین اعضاي خانواده از طریق ایجاد باورهاي مذهبی و نوع جهت

  دهد.  و درونی، نگرش فرزند را به ارتباط قبل از ازدواج سوق می
دهـد  نشـان مـی  )، 1386( یوسـفی )، 1384( وثـوقی )، 1385( موحدهاي در این زمینه، نتایج پژوهش

هاي قبل از ازدواج دارنـد و  ها و معاشرتکنندگی را درباره دوستیهاي دینی باالترین قدرت تبیینارزش
هـا و  کنار گذاشتن باورها و اعتقادات دینی و عدم التزام بـه احکـام دینـی، عامـل بسـیاري از نابهنجـاري      

د جوانـانی کـه تعلـق و وابسـتگی     )، معتقدنـ 2009( پینـاس  وکـابیرو  هاي آدمی است. همچنـین  کژروي
تري به روابط کنند، عموماً نگرش منفیطور مرتب در مراسم آن شرکت میتري به کلیسا دارند و بهمحکم

ها، به اهمیـت نقـش عقایـد و رفتارهـاي مـذهبی در ایجـاد       چه در این پژوهشقبل از از دواج دارند. اگر
زا را تنهایی نتوانـد رفتارهـاي آسـیب   رسد عقاید بهنظر میهاي اخالقی اشاره شده است، اما به نابهنجاري

تواند کند، میگیري عقاید، که جنبه درونی و بیرونی بودن را مشخص میکه ماهیت و جهتتبیین کند؛ چرا
ها در نظر گرفته نشـده  بینی و ثبات رفتار نابهنجار اجتماعی عامل مؤثري باشد که در این پژوهشدر پیش

دیگر، جهت تدوین الگوي چنین رفتارهایی در نظر گرفتن اهمیت نقش خانواده غیرقابـل  است. از سوي 
) نیز بیانگر این است کـه بـین اعتقـادات    1386( احمدي نودهاجتناب است. در این زمینه، نتایج پژوهش 

نعی در عنوان ماتواند بهپذیري فرهنگی خانواده رابطه وجود دارد؛ افزایش تقیدات دینی میدینی و آسیب
  پذیري فرهنگی خانواده عمل کند.برابر آسیب

ـاي           ـانواده و باوره ـارکرد خ ـا در زمینـه نقـش هریـک از ک ـاط دو بـه دوي متغیره بنابراین، با توجه به ارتب
ـا جـنس       مذهبی، پژوهشگر بر آن شد که تأثیر همزمان هر دو عامل را در تـدوین   ـاط ب الگـوي نگـرش بـه ارتب

کند. این موضوع تاکنون با توجه به روش الگویابی بررسی نشـده اسـت. افـزون     بررسیمخالف قبل از ازدواج 
ـا جـنس    بر این، این پژوهش در تدوین الگویی دیگر به دنبال بررسی نقش همین عواملی که نگرش به ارتباط ب

د، کـه  بینی پیامدهاي ناشی از ارتباط با جنس مخالف در گروهی از افـرا کند، در جهت پیشمخالف را تبیین می
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ـاي  کنون چنین الگوهایی نیز در این زمینه، با توجه به نقـش مؤلفـه  باشد که تاگرفتار چنین روابطی شدند، می ه
  .عاطفی و معنوي تدوین نشده است

در مجموع، در این پژوهش نقش این دو مؤلفه عاطفی و معنوي در نگرش به ارتباط در گروهـی از افـراد،   
ـاط در گروهـی کـه چنـین روابطـی را تجربـه          که چنین روابطی را تجربه نکرد نـد و دو مؤلفـه پیامـدهاي ارتب

ـات    کنند، بررسی میمی ـایج مطالع شود، تا اهمیت نقش مؤلفه مذهبی مشخص شود. به هر حال، با توجه بـه نت
گیـري مـذهبی مـورد بررسـی قـرار      مذکور و در نظر گرفتن مبانی نظري، نقش هر دو عامل خانواده و جهـت 

ـالف     آیا خانواده بهه اصلی این پژوهش، این است که گرفت. مسئل ـا جـنس مخ ـاط ب طور مستقیم نگرش به ارتب
ـاي مـذهبی در فرزنـدان، ایـن الگـو را       کند؟ یا اینکه از طریق جهتو پیامدهاي آن را تبیین می گیـري و باوره

ـار و اهمیـ    دهد که میجهت می ـارکرد   تواند حاکی از اهمیت نقش باورهاي مـذهبی در کنتـرل رفت ت نقـش ک
  هاي مذهبی باشد.گیريخانواده در انتقال باورها و جهت

ـات پیشـین     ها و ضعفالزم به یادآوري است که در این مقاله سعی شده است شکاف ـایی کـه در مطالع ه
اي رفع شود و با در نظر گرفتن مبانی نظـري مناسـب،   وجود داشته است، با توجه به امکانات پژوهش تا اندازه

ـا اسـتفاده از مـدلی مفهـومی مـورد      وع نگرش دانشجویان به روابط قبل از ازدواج و پیامدسنجش ن هاي آن را ب
  آزمون قرار دهد.

  تحقيق روش
طـور  آزمایشی اسـت کـه در آن، از روش تحلیـل مسـیر، کـه بـه      پژوهش حاضر از نوع همبستگی و غیر

ده است. جامعه آماري این پـژوهش را  کند، بهره گرفته شهمزمان چندین معادله رگرسیون را بررسی می
  دهد.تشکیل می 90- 91کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در سال تحصیلی 

 رگرسـیون  تحلیـل  در بـین پـیش  متغیر هر براي مورد 15 گرفتن نظر در استیون، جیمزپیشنهاد  بر پایه
نفـر   500 رصـدي، د 5 ریـزش  احتمال اب نمونه ). حجم80، ص 1384باشد (هومن، مناسب می چندگانه

هاي حقـوق، علـوم انسـانی،    اي، دانشکدهمرحلهگیري چندکه با استفاده از روش نمونهدر نظر گرفته شد 
نفر از دانشجویان،  500فنی مهندسی و پرستاري انتخاب و از هر دانشکده، چند کالس یعنی جمعاً تعداد 

مشغول به تحصیل بودند،  90- 91ی، که در سال تحصیلی دختر در مقطع کارشناس 241پسر و  238شامل 
ها در بین آنها توزیع گردید. توزیع فراوانی دانشجویان براساس تعداد دوستی نامهانتخاب شدند و پرسش

اند. با جنس مخالف نداشته گونه دوستیدرصد افراد هیچ 64نفر معادل  320با جنس مخالف نشان داد که 
  اند.د آنان رابطه دوستی با جنس مخالف را تجربه کردهدرص 36نفر یعنی،  180

۸۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره سوم، پاييز  

  ابزار
) ساخته شده است که نگـرش و  1380( کردلونامه توسط این پرسش مقیاس نگرش به ارتباط با جنس مخالف:

همجـنس مـورد سـنجش قـرار     میزان موافقت افراد را براي ارتباطات خارج از چارچوب با دوستان غیـر 
 5گـذاري  میزان نگرش فرد براساس نمره 22تا  1جمله است که جمالت  25ل دهد. این آزمون، شاممی

سـنجد. نتـایج آزمـون    گویی بله و خیر مـی میزان گرایش فرد براساس پاسخ 25تا  23لیکرتی و جمالت 
ها ایـن  منظور بررسی میزان تغییر در نگرشهر ساله به 87تا سال  80باشد. از سال می 93/0بیانگر پایایی 

آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران تکرار شـد و همـواره نتـایج  فـوق     ن بر روي جامعه آماري دانشآزمو
مقیاس نگرش مثبـت  ). در این پژوهش، آلفاي کرونباخ در هر خرده1388کردلو، مورد تأیید قرار گرفت (

در پـژوهش   افـزون بـر ایـن،   دست آمد که حاکی از پایایی مناسب مقیاس اسـت.  به 91/0و  89/0و منفی 
ـایج تحلیـل مؤلفـه    ـا چـرخش     حاضر جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. نت ـلی ب ـاي اص ه

ـاط قبـل از ازدواج را       ابلیمین همخوان با مبانی نظري مقیاس، ساختار دو عاملی نگرش مثبـت و منفـی بـه ارتب
  کند.درصد واریانس مقیاس را تبیین می 67/57نشان داد که 

ساخته پیامدهاي ارتباط با جنس مخالف این مقیاس محقق ساخته پیامدهاي ارتباط با جنس مخالف:ققمقیاس مح
جمله است که میـزان اضـطراب و تنیـدگی ناشـی از      30دهد. این آزمون شامل را مورد سنجش قرار می

) را بـر  گویـه  10گویه) و میـزان کـاهش روابـط اجتمـاعی (     7گویه)، کاهش ارتباط با خدا ( 13ارتباط (
مقیـاس اضـطراب و   دهد. نتایج آلفاي کرونباخ خـرده لیکرتی مورد سنجش قرار می 5گذاري اساس نمره

دسـت  بـه  79/0و کاهش روابط اجتمـاعی برابـر    68/0، کاهش ارتباط با خدا 7/0تنیدگی ناشی از ارتباط 
ل عـاملی اسـتفاده شـد.    آمد که حاکی از پایایی مناسب مقیاس است. براي بررسی روایی سـازه، از تحلیـ  

هاي اصلی با چرخش ابلیمین ساختار سه عاملی اضطراب و تنیدگی، کاهش ارتباط بـا  نتایج تحلیل مؤلفه
کنــد درصـد واریــانس مقیـاس را تبیـین مـی     30/56خـدا و کـاهش روابـط اجتمــاعی را نشـان داد کـه      

  ).62، ص 1391تنها، (دهقان
گیري مذهبی درونـی و  براي سنجش جهت راسو  آلپورتسط نامه تواین پرسش گیري مذهبی:مقیاس جهت

اي کـه بـر ایـن مبنـا صـورت گرفـت، مشـاهده شـد کـه همبسـتگی           بیرونی تهیه شد. در مطالعات اولیه
). ایـن  32، ص 1379اسـت (مختـاري،    21/0گیري مـذهبی درونـی   گیري مذهبی بیرونی با جهتجهت

 21تـا   13گیـري مـذهبی بیرونـی و جمـالت     جهـت  12تـا   1جمله است که جمالت  21آزمون شامل 
هاي سؤاالت، از کامالً مخـالف تـا کـامالً    کنند. گسترة گزینهگیري میگیري مذهبی درونی را اندازهجهت

 5تـا   1هـا نمـره   شود و به پاسـخ گذاري میگذاري لیکرت نمرهباشد. این مقیاس بر مبناي نمرهموافق می
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ترجمـه و هنجاریـابی شـده اسـت.      1378). این آزمون در سـال  45، ص 1379گیرد (مختاري، تعلق می
و پایـایی   71/0و بـا اسـتفاده از روش ضـریب آلفـاي کرونبـاخ       بزرگـی جـان همسانی درونی آن توسط 

). نتـایج ایـن پـژوهش، تحلیـل     71، ص 1378بزرگـی،  دسـت آمـده اسـت (جـان    به 74/0بازآزمایی آن 
گیـري  با مبـانی نظـري مقیـاس سـاختار دو عـاملی جهـت       هاي اصلی با چرخش ابلیمین همخوانمؤلفه

  کند.درصد واریانس مقیاس را تبیین می 78/40مذهبی درونی و بیرونی را نشان داد که 
 20) سـاخته شـده اسـت و شـامل     1991( دیوید. اج. اولسوننامه توسط این پرسش مقیاس کارکرد خانواده:

پـذیري  مـاده آن مربـوط بـه انعطـاف     10بـه پیوسـتگی و   نامه مربـوط  ماده این پرسش 10باشد. ماده می
لیکرتـی اسـت.    5گـویی  گذاري آن براساس کامالً مخالف تا کامالً موافـق براسـاس پاسـخ   باشد. نمرهمی

پــذیري و ) نشــان داد مقیــاس انعطــاف1380و همکــاران ( گلچــین)، 1389و همکــاران ( کیــانینتــایج 
بـراي   62/0براي پیوستگی خـانواده و آلفـاي    77/0ابزار، آلفاي  براي کل 68/0پیوستگی خانواده با آلفاي 

پذیري از همسانی درونی نسبتاً خوبی برخوردار اسـت. ضـرایب همبسـتگی در بازآزمـایی بـراي      انعطاف
دهنـده ثبـات بسـیار خـوب     اسـت کـه نشـان    80/0پـذیري  و براي انعطـاف  83/0همبستگی خانواده نیز 

پذیري خانواده از روایـی صـوري   نشان داد مقیاس پیوستگی و انعطاف باشد. همچنین وينامه میپرسش
مقیـاس  خوبی برخوردار است. براي بررسی پایایی از آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـد. نتـایج بـراي خـرده       

دست آمد که حاکی از پایایی مقیاس اسـت. افـزون   به 79/0و  81/0پذیري به ترتیب پیوستگی و انعطاف
هاي اصـلی بـا   هاي اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل مؤلفهی روایی سازه از تحلیل مولفهبر این، براي بررس

پـذیري و پیوسـتگی را نشـان    چرخش ابلیمین همخوان با مبانی نظري مقیاس ساختار دو عاملی انعطاف
  کند.درصد واریانس مقیاس را تبیین می 29/43داد که 

  ي تحقيقهايافته
ـان داد،     نتایج حاصل از تجربه دوستی ـالف در دانشـجویان نش دانشـجو) رابطـه    180درصـد (  36با جنس مخ

ـالف را تجربـه نکـرده بودنـد.      320درصد ( 64دوستی با جنس مخالف داشته و  دانشجو) دوستی با جنس مخ
ـاط پـیش از     رو، دو تحلیل مسیر در افرادي که تجربه دوستی داشتند، در جهت پـیش ازاین بینـی پیامـدهاي ارتب

بینـی نگـرش بـه    و تحلیل مسیري دیگر در گروهی که دوستی را تجربه نکرده بودند، در جهـت پـیش  ازدواج 
  .ارتباط قبل از ازدواج انجام شد

طـور کـه   میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش در جدول زیر مشخص شده اسـت. همـان  
بـا بـاالترین میـانگین و     بـه ارتبـاط پـیش از ازدواج    هـاي نگـرش منفـی   مقیـاس شود خـرده مشاهده می
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ترین میانگین گزارش شده است. همچنـین مؤلفـه اضـطراب و تنیـدگی ناشـی از      پذیري با پایینانعطاف
  ارتباط بیشترین میانگین را نسبت به پیامدهاي ارتباط با جنس مخالف نشان داد.

  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق: ویژگی1جدول
 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 98/0 43/2 نگرش مثبت رش به ارتباط پیش از ازدواج نگ
 72/0 41/3 نگرش منفی

 گیري مذهبیجهت
 55/0 93/1 بیرونی 

 54/0 24/3 درونی

 65/0 4 پیوستگی  کارکرد خانواده
 69/0 41/2  پذیريانعطاف

 پیامد ارتباط پیش از ازدواج
 02/1 55/2 کاهش ارتباط با خدا
 93/0 15/3 اضطراب و تنیدگی

 87/0 88/2 کاهش روابط اجتماعی

گیـري درونـی   مقیاس نگرش مثبت به ارتباط قبل از ازدواج با جهت)، رابطه بین خرده2اساس جدول (بر
دست آمد. نگرش منفی بـه ارتبـاط قبـل از ازدواج    مذهبی و پیوستگی اعضاي خانواده منفی و معنادار به

گیري مذهبی بـا پیوسـتگی   یري درونی مذهبی نشان داد. بین جهتگنیز رابطه مثبت و معناداري با جهت
دهد که نگـرش منفـی   ) نشان می2دست آمد. افزون بر این، جدول شماره (خانواده نیز رابطه معناداري به

گیـري  با پیامدهاي ارتباط با جنس مخالف رابطه مثبت و اضطراب و تنیدگی ناشـی از ارتبـاط بـا جهـت    
اط مثبتـی نشـان داد. بـراي تـدوین الگـوي نگـرش بـه ارتبـاط پـیش از ازدواج در          بیرونی و درونی ارتب

دانشجویان بدون ارتباط و تدوین الگوي پیامدهاي ارتباط پیش از ازدواج در دانشجویان با ارتبـاط پـیش   
گیري مذهبی از تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـد. تحلیـل      از ازدواج با توجه به نقش کارکرد خانواده و جهت

بینی بـا توجـه بـه    تري جهت پیشهاي آماري در حوزه همبستگی تبیین قويسبت به دیگر روشمسیر ن
  کند.هاي باالتر (برخالف همبستگی مرتبه صفر) فراهم میضرایب همبستگی

  گیري مذهبی و نگرش به ارتباط پیش از ازدواج: ماتریس همبستگی بین کارکرد خانواده، جهت2جدول 
 9 8  7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

 گیري بیرونی مذهبی.جهت1

 -**  گیري درونی مذهبی.جهت2

 -**  **  .پیوستگی بین اعضاي خانواده3

  **   پذیري. انعطاف4

  **  **    ** .نگرش مثبت به ارتباط قبل از ازدواج5

**  *   منفی به ارتباط قبل از ازدواج .نگرش6

  *0  **  1* .اضطراب ناشی از ارتباط7

0**  **  1 .کاهش ارتباط با خدا8

  **  **  **  1  .کاهش روابط اجتماعی9
** 01/0 < p  * 05/0 < p  
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به منظور بررسی چگونگی رابطه متغیرهاي پژوهش، از تحلیل مسـیر اسـتفاده شـد. بـرآورد پارامترهـاي      
)، 1) نشان داده شده اسـت. در نمـودار (  1دست آمد که در نمودار (الگو از طریق روش بیشینه احتمال به

به ارتباط پیش از ازدواج در تحلیل مسـیر   گیري بیرونی مذهبی و نگرشهاي جهتپیوستگی و شاخص
پذیري و پیامد کاهش روابط اجتماعی بـه دلیـل معنـادار نبـودن مسـیر از الگـو       قرار داده شد، اما انعطاف

بـه   اي:ها در سطح فاصـله گیري متغیرالف. اندازههاي مدل مورد مطالعه بررسی شد. حذف شد. مفروضه
توان با آنها (البتـه بـا کمـی    یا بیشتر باشد، احتماالً می 5اي هاي رتبهقه)، اگر تعداد طب1384(هومن اعتقاد 

زا: به گونه کلـی یکسـان   هاي درونب. یکسانی پراکندگی متغیر اي رفتار کرد.هاي فاصلهخطا) مانند داده
سـازد، بلکـه آنهـا را ضـعیف     هاي لیـزرل را نـاروا نمـی   متغیري مدلهاي چندنبودن پراکندگی رگرسیون

نظـران  ). پ. فقدان همخطی چندگانـه: بنـا بـر نظـر بسـیاري از صـاحب      84، ص 1384کند (هومن، می
خطـی  دهنده فقـدان هـم  زا نشانهاي برونبین متغیر 8/0هاي کمتر از ) همبستگی87، ص 1384(هومن، 

) 2هـاي مـورد مطالعـه در جـدول (    گانه است. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی بـین متغیـر  بودن چند
  بیانگر تأیید مفروضه مذکور است.

هـاي  ) نشـان داده شـده اسـت. شـاخص    1تحلیل مسیر نگرش به ارتباط پیش از ازدواج در نمودار (
است که بیانگر تقریـب معقـولی در جامعـه     1و  99/0برازندگی تطبیقی و شاخص برازندگی نرمال برابر 

)، در فاصـله اطمینـان قـرار    06/0(کمتر از  001/0است. افزون بر این، ریشۀ دوم واریانس خطاي تقریب 
توان استنباط نمود مدل معنادار شد که می) غیر=91/0p( 05/0گرفت. البته مقدار مجذور کاي نیز در سطح 

  ها برازش خوبی دارد.با داده
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ـاط پـیش از ازدواج در        1طور که نمودار (همان ) در ارتباط الگوي نگـرش مثبـت و منفـی نسـبت بـه ارتب
)  ،05/p<0= - 17/0دهد، مسیر پیوستگی اعضاي خانواده به طـور مسـتقیم (   دانشجویان بدون ارتباط نشان می

گیـري  و افزایش جهـت   ،05/0( p= - 17/0گیري بیرونی مذهبی ( کاهش جهتطور غیرمستقیم از طریق و به
کننده نگـرش منفـی بـه    بینی) پیش05/0و  076/0) (اثر غیرمستقیم به ترتیب  ،05/p<0= 28/0درونی مذهبی ( 

ـاط    بینیگیري درونی مذهبی پیشارتباط پیش از ازدواج است. تنها از طریق جهت  کننده نگـرش مثبـت بـه ارتب
گیــري درونـی نســبت بـه ســهم کــاهش   ) اســت. در مجمـوع، ســهم افـزایش جهــت  05/0پـیش از ازدواج ( 

ـاط پـیش از   جهت گیري بیرونی در مسیر غیرمستقیم پیوستگی اعضاي خانواده، در کاهش نگرش مثبت به ارتب
ـانواده و نگـرش      ازدواج بیشتر است. نکته قابل ـاي خ منفـی بـه   توجه عدم معناداري مسیر بـین پیوسـتگی اعض

ـانواده در    کنندگی جهتارتباط پیش از ازدواج است که حاکی از فرایند تبیین گیري درونی مـذهبی در نقـش خ
 بینی نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج است.پیش

ـالف، در گـروه دانشـجویان داراي دوسـتی     ـا جـنس    به منظور بررسی پیامدهاي ارتباط با جنس مخ ـاي ب ه
) نشان داده شـده اسـت. در   2لگو از طریق روش بیشینه احتمال برآورد شد که در نمودار (مخالف، پارامترهاي ا

ـاط پـیش از ازدواج در تحلیـل       هاي جهت) پیوستگی و شاخص2نمودار ( گیري بیرونـی مـذهبی و پیامـد ارتب
ت. ) نشــان داده شــده اســ2مســیر قــرار داده شــد. تحلیــل مســیر پیامــد ارتبــاط پــیش از ازدواج در نمــودار (

ـال برابـر   شاخص ـانگر تقریـب معقـولی در       99/0هاي برازندگی تطبیقی و شاخص برازندگی نرم اسـت کـه بی
ـان قـرار    06/0(کمتر از  053/0جامعه است، افزون بر این، ریشۀ دوم واریانس خطاي تقریب  ـله اطمین ) در فاص

تـوان  ) کـه مـی  p=0/68ادار شـد ( معنـ ها برازش خوبی دارد. همچنین مقدار مجذور کاي نیز غیرگرفت که باداده
   ها برازش خوبی دارد.استنباط نمود مدل با داده
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مسـتقیم از طریـق   طور غیـر گی اعضاي خانواده بهدهد، مسیر پیوست) نشان می2طور که نمودار (همان
کننده اضطراب ناشـی از ارتبـاط پـیش    بینی) پیش ،05/p<0= - 17/0گیري بیرونی مذهبی (کاهش جهت

گیري درونـی مـذهبی   ) است و از طریق جهت04/0و  02/0از ازدواج و کاهش ارتباط با خدا (به ترتیب 
)29/0 = ،05/0 ( p< کننـده ا بینیپیش    ) اسـت. سـهم   06/0ضـطراب ناشـی از ارتبـاط پـیش از ازدواج (

توجـه عـدم معنـاداري مسـیر بـین      گیري درونی، بیش از بیرونی است. نکته قابلاضطراب ناشی از جهت
کننـدگی  پیوستگی اعضاي خانواده و پیامدهاي ارتباط پیش از ازدواج اسـت کـه حـاکی از فراینـد تبیـین     

  بینی اضطراب ناشی از ارتباط پیش از ازدواج است.در پیش گیري مذهبی در نقش خانوادهجهت

  گيريبحث و نتيجه
نتایج نشان داد پیوستگی اعضاي خانواده با نگرش منفی بـه ارتبـاط پـیش از ازدواج همبسـته اسـت. در      

توان به نقش کلیدي خـانواده در پـرورش فرزنـدانی سـالم و بـه دور از انحرافـات       توجیه یافتۀ فوق، می
وجـو  صحبتی را در کـانون خـانواده جسـت   توجه نمود. چنین نوجوانان و جوانانی محبت و هم اخالقی

بیننـد و  هـاي خیابـانی نمـی   کنند و نیازي به برقراري ارتباطات خارج از چارچوب عـرف و دوسـتی  می
 )،1386( مـنش نیـک کند. نتیجۀ این پژوهش، بـا پـژوهش   بینی مینگرش منفی آنها به این روابط را پیش

کنند گرمـی و محبـت و پیونـد منسـجم بـین اعضـاي       )، که عنوان می1374( کوثري) و 1386( پرویزي
هنگام جنسی، عدم فرار از خانه و سالمت روانـی فرزنـدان نقـش دارد،    خانواده در کاهش ارتباطات زود

  هماهنگ است.
ـاهش    طـور غی دهد که پیوستگی اعضاي خانواده بهاول نشان مینتایج الگوي مفهومی  رمسـتقیم از طریـق ک

ـاط پـیش از ازدواج      گیري مذهبی بیرونی و افزایش جهتجهت گیري مذهبی درونی با نگـرش منفـی بـه ارتب
باشـد. امـروزه بـه دلیـل افـزایش      همبسته است. این امر بیانگر اهمیت و ارزش زیاد مسائل دینی و مذهبی مـی 

ـانواده نیـز در جلـوگیري از       تحریکات محیطی، عالوه بر اهمیت نقش والدین، اعتقادات  ـاکم بـر خ مـذهبی ح
ـا خـدا      زا، نقش اساسی ایفا میبروز این روابط آسیب کند، هر اندازه خانواده در برقراري رابطـه عمیـق و قلبـی ب

ـا توجـه بـه عقایـد      خوبی عمل کند، میهاي دینی بهبراساس آموزه تواند جوانانی را به جامعه تحویل دهد کـه ب
بودن روابط دوستی با جنس مخالف پی ببرند و نگرش مثبتی به این روابط نداشـته باشـند.    شان، به غلطمذهبی

) کـه  1386( نـوده احمـدي )، 1380( گلچـین )، 1383و همکاران ( احسانبهرامینتایج این پژوهش، با پژوهش 
م در برابـر  عنـوان سـدي محکـ   توانـد بـه  عنوان کردند افزایش تقیدات دینی و اعتقادات مذهبی در خانواده مـی 

  باشد.انحرافات اخالقی جوانان عمل کند، همخوان می
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هـاي  ارزشتوجه دیگر، اهمیت نقش روابط عاطفی بین اعضاي خانواده در انتقال مفهـومی  نکته قابل
شـود فرزنـدان بـدون اجبـار و     عبارت دیگر، پیوستگی بین اعضاي خانواده موجب مـی باشد. بهدینی می

کتشاف و تحقیق به لحاظ پذیرا بودن والدین در برابـر سـؤاالت فرزنـدان، آنهـا را     تقلید همراه با فرصت ا
طـور  هاي مذهبی سوق دهد. همچنین پیوستگی بین اعضاي خانواده، تنها بـه شدن ارزشدر مسیر درونی

بینـی  گیري مذهبی درونی نگـرش منفـی بـه ارتبـاط پـیش از ازدواج را پـیش      مستقیم از طریق جهتغیر
ون مذهب در این افراد با ثبات اخالقی همراه است، فلسـفۀ جـامعی را بـراي زنـدگی عرضـه      کند. چمی
آورد. افراد با این نوع مذهب، داراي یـک  گشا و کارآمدي را براي فرد به ارمغان میکند و باورهاي راهمی

نـگ عـوض   رود و یـا ر هاي مقطعی زندگی از بین نمـی شده هستند که با افت و خیزنظام ارزشی درونی
، 1379باشـد (مختـاري،   اي براي حفظ و رشد و تعالی اخالقیات در زندگی میکند. ایمان آنها وسیلهنمی
باشـد، ایـن افـراد    گونه ارتباط با نامحرم حرام میکه براساس دستورات دین اسالم، هر). ازآنجایی34ص 

هایشان به همسـري  را با اجازه خانواده آنان«فرماید: نگرش منفی به این روابط دارند. خداوند در قرآن می
طور پسندیده به آنـان بدهیـد بـه شـرط آنکـه پاکـدامن باشـند و زناکـار و         آورید و مهرشان را بهخود در
ـان پاکـدامن   «فرماید: همچنین خداوند خطاب به مردان می). 25(نساء: » گیران پنهانی نباشنددوست شما با زن

ـانی دوسـت خـود بگیریـد     مسلمان ازدواج کنید و خود نیز پ ـان را در پنه » اکدامن باشید، نه زناکار و نه آنکه زن
ـالی       توان گفت: تعالیم و باورهاي عمیق دینی مـی نتیجه، می). در5(مائده:  ـال و تع تواننـد فـرد را بـه سـوي کم

ـاي دینـی   انگیخته و با بصیرت و آگاهی و شناختی منطقی بـه با طور خوداي که فرد بهگونههدایت کنند، به وره
ـاعی،          ـازات اجتم ملتزم گردد و تکالیف الهی را انجام دهد. در غیر ایـن صـورت، اگـر فقـط بـراي کسـب امتی
ـأثیر    سودجویی و یا ترس از تنبیه و نکوهش و سرزنش دیگران به این اعمال تن در دهد، این اعمال کمتـرین ت

  ).34 ، ص1379د (مختاري، را در فرد خواهد داشت و حتی ممکن است تأثیري معکوس داشته باش
گیـري مـذهبی   دهد که پیوستگی اعضاي خانواده از طریق جهـت دوم نشان مینتایج الگوي مفهومی 

کند همچنین پیوستگی بینی میبیرونی کاهش ارتباط با خدا و اضطراب و تنیدگی ناشی از ارتباط را پیش
کنـد. در  بینـی مـی  از ارتباط را پـیش گیري مذهبی درونی اضطراب ناشی اعضاي خانواده از طریق جهت

گیري چون بـراي افـراد یـک الـزام اجتمـاعی      گیري مذهبی بیرونی، این جهتخانواده، افراد داراي جهت
گیري مـذهبی درونـی و   شود فرد روز به روز از خدا دور شود. در مورد نقش جهتباشد، موجب میمی

هاي بین دختر و پسـر بـا   طور کلی دوستین گفت: بهتوابینی اضطراب ناشی از ارتباط میبیرونی در پیش
مخاطرات روانی گوناگونی از جمله اضطراب و تشویش همراه است. وجود افکار دیگري چون احساس 

گیرد، یک تعارض گناه، نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر براي فاش کردن روابطش با دختر صورت می
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گیري مذهبی درونـی، بـه دلیـل    احساس گناه در افراد با جهت درونی و اضطراب را به دنبال دارد. همین
بینند، موجب اضطراب و عذاب وجـدان  اینکه در همه حال خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال خویش می

هاي شیطان است هر کس آن را از خـوف  نگاه به نامحرم، تیري از تیر«فرماید: می شوند. پیامبر اکرممی
اختالط و «فرماید: می همچنین حضرت علی». چشاندحالوت ایمان را به او میخدا ترك کند خداوند 

» سـازد هـا را منحـرف مـی   وگوي مردان با زنان نامحرم، سبب نزول بال و بدبختی خواهد شد و دلگفت
گیري مذهبی بیرونی، به دلیل اینکه گرایش ابزاري به ). افراد با جهت72، ص 1371شهري، (محمدي ري

اي براي رفع نیازها، امنیت فردي و اجتماعی و جلب نظر اجتماعی قـرار  رند و مذهب را وسیلهمذهب دا
شان به دلیل این ارتباط لطمه ببیند، دچار اضطراب ناشی دهند، ترس از اینکه موقعیت فردي یا اجتماعیمی

گیري ر افراد با جهت). به هر حال، ماهیت اضطراب د1383احسان و همکاران، گردد (بهرامیاز ارتباط می
گیري بیرونی، جنبه تعارض با عبارت دیگر، اضطراب ناشی از جهتباشد. بهبیرونی و درونی متفاوت می

هـاي مـذهبی و   گیري درونی، ناشـی از تعـارض بـا ارزش   محیط بیرونی دارد و اضطراب ناشی از جهت
فرد با ماهیت متفـاوت هشـدار   گیري مذهبی چه بیرونی و چه درونی به وجدان است. در مجموع، جهت

  دهد.می
توان به این نتیجه رسید که مذهب نقـش مهمـی در زنـدگی انسـان دارد،     هاي فوق، میبراساس یافته

صورت نهادینه و درونی در خانواده باشد؛ افـرادي کـه برخـوردار از مـذهب     به شرط آنکه این مذهب به
و این مذهب مانند سد محکمی جلـوي انحرافـات   مندتري برخوردارند باشند، از زندگی هدفدرونی می

  دارد.ها و پیامدهاي این انحرافات در امان میگیرد و آن را از آسیباخالقی را می
هایی نیز دارد. با توجه بـه اینکـه گـروه نمونـه را دانشـجویان دانشـگاه آزاد       این پژوهش، محدودیت

 در پـژوهش  ایـن  انجـام  بـا  و کرد احتیاط باید یگرد هايمحیط دهند، در تعمیم نتایج بهبیرجند تشکیل می

با توجه به نقش مهم مـذهب در زنـدگی،    .پرداخت آمدهدستبه نتایج مقایسه و بررسی به هادانشگاه سایر
عنوان سدي محکـم در برابـر   هاي مذهبی به نوجوانان و جوانان بهشود نسبت به انتقال ارزشپیشنهاد می

  د.انحرافات اخالقی تأکید گرد
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