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 هچکید

 یمهاارت هاا شرخشام و ازا ا مادررر با جنس مخاال  بار  سالم آموزش رابطه یاثربخشهدف از پژوهش تعیین      

آزماون و پاس آزماون باا  شیبا طرح پ یتجرب مهیپژوهش از نوع نبود. روش  در نوجوانان دختر شهر اصفهان یاجتماع

 بهشا رسال( شاهر اصافهان در ارد 11-12جوان)دختران نو هیپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمارکنترل بود.   گروه

در دو گاروه  یدختر نوجاوان انتخااو و باه صاورت ت اادز 01دردسترس  یریبا استفاده از نمونه گکه  1211ماه سال 

پرسشانامه مهاارت هاای شاامل   ابا ار گاردآوری اطلاعاات نفر( قارار داده شادند. 21)شرگروه آزما نفر( و 21کنترل)

( بود. همچناین بار روی گاروه آزماارش 1111)لبرگریکنترل خشم اسپو پرسشنامه  (1112زوستر ) واجتماعی ارندربیت ن 

به دسا  آماده باا اساتفاده  یداده هادقیقه ای اجرا شد.  11جلسه  1در طی  با جنس مخال سالم ارتباط بسته آموزشی  

( انسرااکوار لی)تحلیآماار اساتنباط ( واریااو انحاراف مع نیانگی)میفیدر دو ساط  آمااار توصا  spss-19از نارم ازا ار 

نتارج نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمارش در میاانگین نمارات تفااوت معنااداری وجاود  .درگرد لیو تحل هرتج 

بر بهبود کنترل برون رر ی خشام، کنتارل درون  با جنس مخال  سالم رابطه، به عبارت درگر آموزش (P≤0.05دارد)

 ی نوجوانان دختر تاثیر معناداری دارد.رر ی خشم و مهارت اجتماع

 .با جنس مخال  سالم آموزش رابطهمدررر  خشم، مهارت اجتماعی،  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

همانطور که در طول دوره نوجوانی، دوستی و صمیمی  با ازراد همجنس اهمی  دارد،      

ز دل آنها پیوند در سال های میانی آن گروههای دختر و پسر همسال شکل می گیرد و ا

علی رغم (. 2111، 1دوستی با ازراد جنس مخال  جوانه می زند و رشد می کند)کوو

ارنکه ارتباطهای دوستی و پیشرزته قبل از ازدواج با جنس مخال  برخلاف هنجارهای 

اس  و از نظر قانونی نی  منع شده، اما بر اساس  رانرسنتی، مذهبی و زرهنگی جامعه ی ا

در سال های اخیر عده ی زرادی از نوجوانان با رك را چند نفر از اعضا شواهد موجود، 

جنس مخال  اغلب به طور پنهانی و بدون رضار  خانواده ارتباط عاطفی و گاه ارتباط 

ارن درحالی اس  که به دلیل  (.1211 ،یزراهان یتر برقرار می کنند)خلج اباد شرزتهیپ

رران که ررشه زرهنگی دارد، نه تنها به نوجوانان پذررزته نشدن ارتباط با جنس مخال  در ا

اررانی آموزش های لازم و مفیدی در ارن زمینه داده نمی شود، بلکه پدران و مادران بدون 

داشتن درجه بندی مشخ ی از نوع ارتباط، زرزند درگیر رابطه با جنس مخال  را مورد 

ی ها با کشیده شدن به خلوت و آزارهای روانی قرار میدهند و باعث می شوند که ارن دوست

تماس های پنهانی همراه با رنج و خشم و ع یانگری علیه ب رگترها منجر شود و نوجوانان 

 (.1211خشم و پرخاشگری را در روابط درگر خود نی  وارد کنند)گل اری، 

کند  خشم را به عنوان رك هیجان مفید تعرر  می(، 2111)انجمن روانشناسی آمررکا      

کنترل باشد و روابط میان زردی ازراد را تح  تاثیر قرار دهد، میتواند ز گر خارج اکه ا

مفهومی به عنوان احساس مخالف  را عدم رضار  از رك  مخرو هم باشد. خشم از نظر

با احساس رنجش، بیقراری، غضب، غیض،  شخص را رك موقعی  اس  و میتواند همراه
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خشم اغلب پاسخی اس  در مقابل برآورده  .هیجانات شدرد، ع بانی  و خ وم  باشد

را درگران را در مقابل رزتارهای خود و درگران که غیرقابل قبول و  نشدن انتظارات خود

لحاظ نظری خشم رك هیجان و زرارند اساسی اما  شوند. به غیرقابل پذررش پنداشته می

(. همچنین 0121)به نقل از خلیلی، غلامعلی لواسانی و آزاد زارسانی، پیچیده اس 

 کند: خشم به حالتی عاطفی را هیجانی که از تهییج خشم را ارنگونه تعرر  می، 1اسپیلبرگر

. در سالهای بعد (2112، 2)اسپیلبرگر و رهیسرشود گسترده اس ، اطلاق می ع بانی  شدرد

تحررك و زعالی  دستگاه ع بی خودمختار را که  اسپیلبرگر ارن تعرر  را گسترش داد تا

تعرر  جدرد اغلب با مفهوم  وم خشم در ارتباط اس ، در برگیرد. اما ارنبا مفه

خشم به (. در مجموع 2111، 2ونگ، کونیشی و زوپرخاشگری و خ وم  همپوشی دارد )

 شود، زررا اکثر اوقات ازراد به خاطر احساسات ناشی از عنوان رك هیجان منفی تلقی می

زرادی از مشکلات روانی و اجتماعی  شوند. خشم با انواع خشم خود دچار مشکل می

(. ازراد دارای خشم بالا مشکلات و 2111، 0ب رگسالان ارتباط دارد )کیساك نوجوانان و

کنند، زررا خشم به طور قابل توجهی روی سلام   تجربه می های قابل توجهی را آشفتگی

گذارد  تاثیر منفی می آنان و روابط بین زردی و اجتماعی زی رکی، تح یلی و شغلی

 (.2115و همکاران،   5روبرتون)

که  شودی نظر گرزته م در از مهارتها یا دهیچیبه عنوان مجموعه پ یاجتماع یمهارتها     

 یترررتعامل با همسالان و خود مد ،یورز جرات ،یریگ میشامل ارتباط، حل مساله و ت م
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را کسب کرده نوجوانی که مهارت اجتماعی لازم (. 2111و همکاران،  1)روسچشودیم

اس ، نوجوانی اس  که می تواند به خوبی با محیطش سازش کند و را ارنکه می تواند از 

طررق برقرار کردن ارتباط با درگران از موقعی  های تعارض آمی   کلامی و غیرکلامی 

اجتناو کند. ارن گونه نوجوانان، رزتارهاری از خود نشان می دهند که منجر به پیامدهای 

اجتماعی نظیر پذررش توسط همسالان و رابطه موثر با درگران می  -نیمثب  روا

 (.1215شود)کارتلج؛ ترجمه نظری نژاد، 

 مسئله ارتباط دوستانه امروزیجامعه  یاجتماع -یاز مسائل زرهنگ یکاز آنجاری که ر     

 هگارحل نشده و جا کامل مسئله هنوز درجامعه ما به طور نرا ،دختران و پسران اس  نیب

 یروان - یسترز یازهایاز ن یارتباط ناش نربه ا شرگرا اس . اگر چه ازتهیدرخورد خود را ن

ارائه کرده  یمتفاوتی مکاتب و زرهنگ ها الگوها ان،رمورد اد نردر ا یول اس ی و اجتماع

وابسته  یمتعدد یرهایکنند به عوامل و متغ یم  یتبع ریکه نوجوانان از چه الگو نراند. ا

 (.1110، 2 ، گولاتو و مارکستوم)آداماس 

در   رکامل هو یریسو و عدم شکل گ كر از جواناننو یریو آسان گ یعدم آگاه     

شواهد در  یگردد. برخ یم زا بیروابط سالم به روابط آس لرموجب تبد معمولاً نیسن نرا

  دارند. دلال جواناننوجوانان و  انیگونه روابط در م نرا شربر روند از ا ر،یاخ یسال ها

در تهران،  دختران از یمیاز ن شیآن اس  که ب انگریب نهیزم نردر ا قاتیتحق جرشواهد و نتا

  ین چهارم كر حدود با جنس مخال  را داشته اند و یرابطه و دوست ۀاز ازدواج تجرب شیپ

(. بنابرارن 1215)محمدی و محمدی، از ازدواج تجربه کرده اند شیرا پ یتماس جنس

در جنبه  قاتیو تحق اترنظر یریگ شکل موضوع روابط دختر و پسر باعث ژهرو  یاهم

                                                           
1 Rausch 
2 Adams, Gullato  & Markstom 



 22/  فیسه اجل لوئیان و همکاران...؛ نیمهارت ها شیو افزا مدیریت خشمبا جنس مخالف بر  سالم آموزش رابطه یاثربخش 

 یاصل یریگ مسئله پنج جه  نرشده اس . با مرور متون مربوط به ا طهیح نرمختل  ا یها

در   یمیبا جنس مخال  و صم روابطی ریشکل گ ،یدوست اترنظر -1شود:  یآشکار م

در  یجنسی و رزتارها یا مسائل جنسب ریآشنا ،یزبان جنس یریادگر-2 ،یدوران نوجوان

آموزش روابط  رندهیشگیپ یها و راهکارها بیآس ج،رعوامل موثر، نتا-2 .یدوران نوجوان

 -5آن  راستحالهیبرروابط دختر و پسر و س حاکم اخلاق خچهر( تار0 یسالم و آموزش جنس

می تواند ( که 1111، 1)زلدمنبه روابط دختر و پسر یآن ها در سامان ده نقش مذاهب و

 اساس آموزش ارتباط سالم روابط با جنس مخال  قرار گیرند.

روابط سالم و  نیب شدن لرقا  رو تما یآموزش ارتباط سالم با توجه به روشن ساز     

هستند که  یزا روابط بیها روابط آس آموزش نرزا شکل گرزته اس . طبق ا بیروابط آس

سالم به  روابط. کند یم یو روان یعاطف ،یجنس ،یجسم یها بیاز آس یکرزرد را دچار 

مرزها و احترام به حقوق   رجانبه، تعهد و رعا دو شود که در آن احترام یاطلاق م یروابط

 بیدچار آس یعاطف نه و ینه جنس یشود و دو طرف نه از لحاظ جسم یم  ررعا گررکدر

 یمنجر م  ین یو شغل یلیتح  یها یماندگ عقب زا معمولاً به بیگردند. روابط آس ینم

(. بنابرارن 1211گل اری، شود) یم یدچار آشفتگ  ین دهرد بیخانواده زرد آس گردد و گاه

گردد که میتوان آن را  بخشی از زرآرند عادی زندگی محسوو می ارتباط با جنس مخال 

با درك نیازهای طرزین به رك رابطه قرادادی و نظام مند تبدرل نمود و ارتباط دو جنس نه 

ه  تخلیه عاطفی بلکه به منظور اهداف متعالی تر همچون کسب مهار تهای ارتباطی در ج

(. بدون شك هر انسانی برای احساس توزیق در زندگی 2110، 2)سالکیوركبرقرار گردد

اجتماعی خورش، نیازمند به کارگیری مهارت هاری اس  که تواناری برقراری رابطه 
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رت ها محسوو می شود. همچنین گرچه دوستی و سازگارانه و سازنده از مهمتررن آن مها

ارتباط با جنس مخال  در ارران مانند بسیاری از سرزمین ها به دلیل ارنکه به طبیع  انسانی 

و کشش متقابل دوجنس برمی گردد، سابقه ای طولانی دارد اما از ارش نوجوانانی که چنین 

اولین ارتباط و برخورد آشکار رابطه ای را برقرار می سازند، پارین آمدن سن برقراری 

نوجوانان با ارن موضوع به عنوان هنجاری اجتماعی با وجود همه محدودر  های قانونی و 

در سال های اخیر هم تحلیل گران اجتماعی را دچار شگفتی کرده و والدرن و  -زرهنگی

ر ارن متولیان امور را در نگرانی و سرگشتگی زرو برده اس ؛ و پژوهش های انجام شده د

زمینه بسیار ناکازی و محدود بوده اس  و در اکثر پژوهش ها به باردها و نباردهای رابطه با 

جنس مخال  به جای آموزش و آگاهی دادن صحی  به رابطه برای کاهش آسیب های 

نوجوانان، پرداخته شده اس ؛ لذا به خاطر آمار روزاز ون ارن روابط و آسیب هاری که 

رد می شود و نبود آموزش های روابط صحی ، پژوهش حاضر در بیشتر به دختران وا

 با جنس مخال  رابطه سالمآموزش راستای پاسخگوری به ارن سوال پژوهشی اس  که آرا 

 دارد؟ یمعنادار ریدر نوجوانان دختر تاث یاجتماع یمهارت ها شرخشم و از ا مدررر بر 

 

 روش کار

پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اس .  ارن پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح     

سال( شهر اصفهان در  11-12جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران نوجوان)

دختر نوجوان  01بود. با استفاده از نمونه گیری دردسترس  1211اردربهش  ماه سال 

فر( قرار ن 21نفر(  و گروه آزمارش) 21انتخاو و به صورت ت ادزی در دو گروه کنترل)

سال، تح  مشاوره نبودن، ساکن در شهر  11تا  12معیار ورود شامل دارای سن  داده شدند.
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اب ار  اصفهان و معیار خروج شامل عدم تمارل به همکاری، بیش از دو جلسه غیب  بود.

 ارندربیت ن و پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانانشامل  گردآوری اطلاعات

برای تهیه بسته آموزشی در  بود. 2امه کنترل خشم اسپیلبرگرو پرسشن (1112)1زوستر

پژوهش حاضر از بسته آموزشی روابط سالم با رورکرد رادگیری اجتماعی دکتر روسفی و 

نفر از اساتید گروه علوم تربیتی و روانشناسی تکمیل و  5(، استفاده و با نظر 1211عابدی)

دقیقه ای بر روی گروه آزمارش اجرا  11جلسه  1رواری آن تارید گردرد. سپس در طی 

ارائه شد که نوجوانان موظ   یفیتکال یخود کارآمد شراز ا یهرجلسه برا انردر پاشد. 

. گرز  یقرار م یمورد بررس  یانجام تکال یبه انجام آن ها بودند و در آغاز جلسه بعد

  ارائه شده اس : 1در جدول  جلساتمحتوای 

 باط سالم با جنس مخالفشرح محتوای جلسات ارت-1جدول 

 شرح جلسات جلسات

روابط  كردور و ن د خچهرتارآشناری و معارف، بیان قوانین و مقررات گروه،  نشست اول

 دختر و پسر

 یها بیال ( آس)زا بیروابط آس جرزا و شرح نتا بیروابط آس  رتعر دوم نشست

 یدزری ها بیج(آس یو جنس یجسم یها بیو( آس یشناخت روان و یجانیه

از دس   ،یازسردگ توان به یم شناختی – یجانیه یها بی. از آسیاجتماع

 بیع ت نفس اشاره کرد از آس و حس استقلال ،یریگ میدادن قدرت ت م

از دس  دادن  ،یمقاربت یها یماریتوان از ب یمی و جنس یجسم یها

 یمیرمستقیغ عوارض یروابط نیناخواسته نام برد. چن یها یباردار و ی گیدوش

 به دنبال خواهد داش   یرا ن یو شغل یلیتح  یاز جمله عقب ماندگ

 (هستند یمرز  یآن ها شخ  یهردو ارو  نیاز طرز یکربود که  یروابط)روابط قرم  نشست سوم

                                                           
1 Incredibizen & Foster’s  the Adolescent Social Skills Questionnaire 
2 Spielberger Anger Standard Inventory 
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از  یکرشود که  یاطلاق م یبه روابط یروابط خاکستر) یروابط خاکستر نشست چهارم

 (ندارند یشکل گرزته ا  رنوز هوه ارو  تندرهو یآن ها ب یهردو ارو  نیطرز

هر دو طرف رابطه  ار كرکند که  یاشاره م یروابط زرد به روابط)روابط زرد پنجم نشست

 (به دنبال سوء استفاده از طرف مقابلند

 (زده جانیبر شناخ  و احترام متقابل، عدم برخورد دستپاچه و ه یبرخورد مبتن)روابط سالم نشست ششم

 ك)رروابط سالم یبرقرار مقابله با موانع یها وهیش، روابط سالم یرقرارب موانع نشست هفتم

را  ها نر، بهتر ی، شاداب ، سلامیارتباط سالم و مثب ، ضمن حفظ استقلال زرد

 گرانربا د یکه ارتباطات سالم و درست ریها به همراه دارد. انسان نیطرز یبرا

مانند  یکه شامل اصولو شادتر هستند  کنندیتجربه م یدارند، استرس کمتر

 ،یداشتن هدف و شناخ  هدف طرف مقابل، داشتن ع ت نفس و خودآگاه

 (.باشد یدوس  داشتن خود، شناخ  جنس مخال  م

 خلاصه و جمع بندی مطالب، اجرای پس آزمون. نشست هشتم
 

 بعد از هماهنگی های لازم و اطلاع رسانی، از روش اجرای پژوهش به ارن ترتیب بود که     

دختران نوجوان برای شرک  در ارن جلسات آموزشی دعوت به عمل آمد. سپس از بین 

نفر انتخاو و به طور  01دخترانی که تمارل به همکاری داشتند براساس ملاك های ورود 

نفر( قرار داده شدند. ابتدا از هر دو  21نفر( و آزمارش) 21ت ادزی در دو گروه کنترل)

شم و مهارت های اجتماعی به عنوان پیش آزمون گرزته شد. گروه پرسشنامه های کنترل خ

دقیقه ای)به  11جلسه  1سپس جلسات آموزشی رابطه صحی  با جنس مخال  در طی 

صورت گروهی هفته ای دوبار به صورت مجازی برگ ار شد(. در حالی که در ارن مدت 

ه بر روی هر دو گروه کنترل هیچ مداخه ای درراز  نکردند. پس از اتمام جلسات دوبار

به دس  آمده با استفاده از نرم  یداده ها گروه پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون اجرا شد.
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 ی( و آمار استنباطاریو انحراف مع نیانگی)میفیدر دو سط  آمار توص spss-19از ار 

 .درگرد لیو تحل هر( تج انسرکوار لی)تحل

 

 یافته های پژوهش

وابسته پژوهش قبل و بعد از آموزش  یرهایحراف استاندارد متغو ان نیانگیم 2در جدول      

 و گواه ارائه شده اس  : شردو گروه آزما كیبه تفک  روابط صحی  با جنس مخال 

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش -2جدول 

 گروه آزمایش گروه گواه متغیرها مرحله

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

پیش 

 آزمون

 2.20 15.11 2.52 15.51 کنترل برون رر ی خشم

 2.51 10.01 2.12 10.11 کنترل درون رر ی خشم

 1.11 11.22 5.12 15.22 مهارت اجتماعی

پس 

 آزمون

 2.52 20.11 1.12 11.20 کنترل برون رر ی خشم

 2.12 21.02 1.11 15.50 کنترل درون رر ی خشم

 1.51 115.22 0.11 11.12 مهارت اجتماعی
 

نشان می دهد که میانگین نمرات  2به طور کلی نتارج به دس  آمده در جدول      

متغیرهای وابسته پژوهش بعد از اجرای مداخله در پس آزمون گروه آزمارش نسب  به 

پژوهش با  یرهایزرض نرمال بودن متغ جرنتاگروه کنترل از ارش بیشتری رازته اس . 

نشان داد که در متغیرهای پژوهش پیش زرض  ون راسمر-کالموگروفاستفاده از آزمون 

 15/1نرمال بودن توزرع متغیرها برقرار بوده اس  چون مقادرر سط  معناداری ب رگتر از 

 های مورد بررسی(. همچنین نتارج آزمون لورن نشان داد که در مؤلفهp≥0.05بوده اس )

ی رکسان رل برون رر ی خشم(، زرضیه)مهارت اجتماعی، کنترل درون رر ی خشم و کنت
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-ها بودهها دارای واررانس برابر در گروهها پذررزته شده اس  و مؤلفهبودن واررانس گروه

های حاضر بلامانع میباشد. نتارج های پارامتررك برای دادهاند. بنابرارن استفاده از آزمون

 ی رکنترل برون رخشم )مدررر  با جنس مخال  بر  سالم آموزش رابطه"زرضیه پژوهش 

 2در جدول  "دارد یمعنادار ریدر نوجوانان دختر تاث و کنترل درون رر ی خشم(  خشم

 ارائه شده اس :

با جنس مخالف بر  سالم آموزش رابطهنتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر  -3جدول 

 با کنترل پیش آزمونخشم  مدیریت

مجموع  عضویت متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

یانگین م

 مجذورات

آماره 

F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

توان 

 یآمار

مدیریت 

خشم 

برون 

 ریزی

 1.12 1.12 1.111 11.51 502.11 1 502.11 آزمونپیش

 1.51 1.21 1.112 22.11 015.21 1 015.21 گروه 

     11.12 25 251.51 خطا

مدیریت 

خشم 

درون 

 ریزی

 1.11 1.01 1.111 12.10 152.21 1 152.21 آزمونپیش

 1.12 1.20 1.121 11.52 211.12 1 211.12 گروه 

     12.51 25 052.11 خطا

 

آموزش رابطه با جنس مخال  بر می توان بیان کرد که اثر  2با توجه به نتارج جدول      

؛ به (p≤0.05)معنادار بوده اس خشم در نوجوانان دختر برون رر ی و درون رر ی کنترل 

برون رر ی و درون  کنترل از ارشباعث  اثر آموزش رابطه با جنس مخال  رعبارت درگ

شده اس . همچنین با توجه به مقدار ضررب اتا میتوان گف   خشم در نوجوانان دختر رر ی

 ی رکنترل درون ر راتییدرصد از تغ 20درصد از تغییرات کنترل برون رر ی خشم و  21

آموزش رابطه "ل  اس . نتارج زرضیه پژوهشیمربوط به آموزش رابطه با جنس مخا خشم
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، "دارد یمعنادار ریتاث با جنس مخال  بر از ارش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر

 آورده شده اس : 2در جدول 

با جنس مخالف بر  سالم آموزش رابطهنتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر  -2جدول 

 ش آزمونبا کنترل پی یاجتماع یمهارت ها شیافزا

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fآماره 

 معناداری

ضریب 

 اتا

توان 

 یآمار

 1.10 1.10 1.111 111.52 2112.52 1 2112.52 آزمونپیش

 1.11 1.01 1.111 25.12 1252.51 1 1252.51 گروه 

     21.22 25 552.21 خطا
 

با جنس مخال   سالم آموزش رابطهوان بیان کرد که اثر می ت 0با توجه به نتارج جدول      

به  (؛p≤0.001)معنادار بوده اس در نوجوانان دختر  یاجتماع یمهارت ها شربر از ا

مهارت های  بهبودرابطه با جنس مخال )مهارت دوس  رابی( باعث  عبارت درگر

 01. همچنین با توجه به مقدار ضررب اتا میتوان گف  اجتماعی نوجوانان دختر شده اس 

 درصد از تغییرات مهارت اجتماعی مربوط به رابطه با جنس مخال  اس . 

 

 بحث و نتیجه گیری

رشد  ندراز زرآ یبخش یرابطه با و یبه برقرار لرتما یبه جنس مخال  و حت شرگرا     

آن تعلق دارند، ممکن اس  در مورد  که به ینوجوان اس . نوجوانان بر اساس گروه اجتماع

باشند مثلا کلا با  یمحکم اریبس یشخ  یدگاههاردی نحوه ارتباط با جنس مخال ، دارا

 به اس . یدس  روابط ال ام نرکنند ا ت ور نکهرا اردس  رابط مخال  باشند و  نرا یبرقرار

به  یلرتما چیوجوان هاحتمال دارد که ن ،یاول نوجوان یرسد که در سالها یطور کل به نظر م

ممکن اس  ارتباط با جنس  یرابطه با جنس مخال  نداشته باشد؛ اما در اواخر نوجوان یبرقرار
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 یهایزمان اس  که امکان بروز عشق و عاشق نرا بارجذاو شود و تقر یو یمخال  برا

ود ش یم جادردر هر حال ا شرگرا نراس  که ا نرمهم اس  ا آنچه .ابدر یم شراز ا ینوجوان

 آگاهی صحی  از سوی مشاوران و والدرنو  شناخ  ازمندیخاص، ن نهیزم نرلذا نوجوانان در ا

با جنس مخال    یصح سالم آموزش رابطه یاثربخش، لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین هستند

نتارج نشان داد  بود.در نوجوانان دختر  یاجتماع یمهارت ها شرخشم و از امدررر   بر 

خشم در نوجوانان  ی و درون رر ی ربا جنس مخال  بر کنترل برون ر سالم آموزش رابطهکه

تاثیرگذار بوده اس . در تارید همسوری و ناهمسوری رازته زرضیه حاضر، پژوهشی مشاهده دختر 

آموزش که در تحقیقی نشان دادند  (1212)یو متج  یاشرزنشد و با نتار  پژوهش مشابه 

آزمون و آموزان دختر دوره متوسطه در پسدانش یشگربر کاهش پرخا یارتباط یهامهارت

 ، همسو و همخوان می باشد.مؤثر بوده اس  یریگیپ

 یم نکهرا نیبا جنس مخال  در ع یدوستدر تبیین رازته به دس  آمده می توان بیان کرد که      

رس و است جادرا یبرا یباشد منبع ازهایو رزع ن درکسب لذت و تجارو جد یبرا یتواند منبع

که تح  تاثیر شناخ  اس . شناخ  اساسا  درآ یبه حساو م  یدر ع ت نفس ازراد ن یراتییتغ

هیجانات و باورها را تح  تاثیر قرار می دهد زررا تغییرات در شناخ  می تواند به تغییرات در 

  هیجانات زرد منجر شود به عبارتی هیجانات به طور قوی توسط ادراك زرد از واقعی  را موقعی

خود می شود به طور رك رابطه متاثر از باورهای تح  تاثیر قرار می گیرد و نهارتا زرد در برقراری 

نمونه دختری که باور دارد که طرزش او را خیلی دوس  دارد و زقط با او دوس  اس  و هدزش 

لذت اس ، با دختری که هدف از رابطه با جنس مخال  را شناخ  و روابط اجتماعی می داند، 

هیجاناتشان نسب  به رزتارها و عکس العمل های طرف مقابلشان متفاوت اس . دختری که 

هدزش کسب لذت و خوش بودن اس  اگر دوس  جنس مخالفش رزتاری باو میلش انجام 
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ندهد، خشمگین و ناراح  می شود در حالی که دختری که هدزش کسب آگاهی و شناخ  

سب موقعی  و جنسی  می باشد و با صحب  کردن و اس  به دنبال دلیل و تفاوت رزتارها برح

تحقیق در ارن زمینه مساله را حل می کند و تح  تاثیر هیجانات خود قرار نمی گیرد و آن را 

 مدررر  می کند.

 كرهمواره به رابطه خود به عنوان همانگونه که در ارن جلسات به دختران راد داده شد که      

و در رابطه ای که هستند احساسات و هیجانات خود  دنبنگر یگدر زند درجد یو تجربه  دهرپد

را بیان به روش مناسب و درس  بیان کنند. به آنها گفته شد که در ارن روابط به دلیل وجود 

بعضی مسائل مانند عدم شناخ  و آگاهی، داشتن انتظارات متفاوت از رکدرگر و تفاوت های 

باعث خشم آنها می شود و اگر آنها بتوانند هدف از  جنسیتی اتفاقات و مسائلی پیش می آرد که

ارن روابط را برای خود مشخص کنند و به دنبال رابطه ای سالم باشند احساسات و هیجاناتشان 

را در اتفاقات پیش آمده را نوع رزتار طرف مقابل خود مدررر  میکنند و می توانند خشم خود 

 غیره بروز دهند.را کمتر به صورت پرخاشگری، داد و بیداد و 

 اتیخود دارد که آن را با توجه به تجرب یرونینسب  به ظاهر ب یخاص دگاهرت ور و د یهر کس     

ب رگترها، همسالان و به خ وص جنس مخال  کسب  ن،راز جمله واکنش والد یو درون یرونیب

رند منجر به ارن . در ارن بین باورهاری که ازراد در روابط خود با جنس مخال  داکند یم لرو تعد

می شود که زرد برای احساس ارزشمندی و جذابی  به درگری تکیه کند و آرامش را در بیرون از 

خود جستجو کند. از جمله ارن باورها می توان به ارن موارد اشاره کرد که هرگ  نبارد دل طرزم را 

مد که من ترسیدم را بشکنم، هر چی او می گورد درس  اس ، او من را دوس  دارد، او نبارد بفه

از دستش ناراح  هستم. ارن باورها باعث می شود که دختران تن به خواسته های طرف مقابل 

بدهند و وابسته طرف مقابل شوند و وقتی تنها هستند به خودداوری و قضاوت خود دس  ب نند و 
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 یاز سو هیجانات خود را به خاطر ارنکه کس درگری در جرران نیس ، درون خودشان برر ند.

 نیهستند، ممکن اس  به هم گرانرد دریدارند و به دنبال تا یکه اعتماد به نفس کم یازراد گررد

که با گرزتن  دیام نرحد و مرز و نامشخص غرق کنند، به ا یاز روابط ب ریارخود را در در لیدل

 نرا هک یساخته و اثبات کنند که جذاو هستند، در حال یخود را راض گرانرد نیو تحس دریتا

 .تر سازد میکه ممکن اس  به آنها وارد کند و اوضاع را وخ ریها بیاقدام علاوه بر آس

ارن نوع روابط نگرشی را در نوجوان ارجاد می کند که ناشی از می ان آگاهی و اطلاع      

نوجوان از محتوا و اهمی  آن موضوع در زندگی واقعی اوس . به منظور برقراری ارتباط 

ا او بارد دانش و اطلاعات کازی کسب کند و سپس در راه تغییر نگرش و سالم، ابتد

باورهای خود گام بردارد که با تمررن و تکرار پس از آگاهی و شناخ  ارن تغییر رخ می 

، در مورد خشم ارن مفهوم وجود دارد که آموزش رابطه سالم با جنس مخال در دهد. 

)به عل  وجود تحرر  شده تعیین می شود ساختار شناختی ناکازی و واکنش خشم به عل 

در  ، در نتیجه تغییر و اصلاح رزتار و شناخ  زردانتظارات غیرواقع بینانه از طرف مقابل(

 موقعی  هاری که خشم برانگی  اس  به تغییر و اصلاح رزتار نی  منجر خواهد شد. ساختار

روابط صحی  و  آموزششناختی ناکازی بر اثر آموزش، کازی می شود که در ارن پژوهش، 

سالم ساختار شناختی زرد را تغییر داده و او را در برابر مسائل به وجود آمده در رابطه با 

 دوس  جنس مخالفشان مجه  به ارائه ی راه حل می کند.

با جنس مخال )مهارت  سالم رابطههمچنین رازته درگر پژوهش نشان داد که  آموزش      

رازته حاضر با . نوجوانان دختر شده اس  یاجتماع یرت ها( باعث بهبود مهایابردوس  

که در تحقیقی  (1215سعادت)نتارج پژوهش های مشابه در ارن زمینه به طور نمونه پژوهش 

 مخال  جنس با ارتباط صحی  نگرش بر گراری سازنده روش به گروهی آموزشنشان داد 
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که در  (1211) یعبدلهای  ، همخوان و هماهنگ نمی باشد. همچنی با رازتهنیس  ثرمو

نگرش دانش آموزان به  رییآموزش روابط سالم باعث تغپژوهشی به ارن نتیجه رسید که 

که در پژوهشی  (،1211)یو عابد یوسف، رروابط دختر و پسر در مرحله ی پس آزمون شد

 ینسب  به جنبه ها انردانشجو یآگاه شرآموزش روابط سالم براز انشان دادند که 

که در تحقیق خود  (2111و همکاران)  بماریس، ابط دختر وپسر موثر بوده اس مختل  رو

اسچانن  و  ،اس  یآنها لازم و ضرور یبرا  یروابط صح نهیآموزش در زمنشان دادند که 

آموزش روابط سالم نوجوانان که در مطالعه ای به ارن نتیجه رسیدند که  (،2115همکاران)

و بهبود سلام  روان در  یخودکارامد شرث از ابا جنس مخال  و همسالانشان باع

، نوجوانان لازم اس  یدر برنامه درس  یشود و قرار دادن آموزش روابط صح ینوجوانان م

 همسو و هماهنگ اس .

در تبیین رازته به دس  آمده می توان اشاره کرد که مساله روابط دختر و پسر از جمله      

زمینه ارتباطات می باشد. ارتباطات را میتوان به دو دسته مسائل بسیار مهم و قابل بررسی در 

سالم و ناسالم طبقه بندی کرد، روابط ناسالم برای ازراد نیازهای روانی زائد به وجود می 

آورد و در صورت تداوم ارن نوع روابط آنقدر اضطراو و نگرانی زرد را از ارش می دهد 

شود. روابط ناسالم در صورت عدم وجود  که سرانجام منجر به اختلال روانی در زرد می

شرارط مناسب و نداشتن مهارت های صحی  ارتباطی می تواند شکل گیرد و معمولا 

مشکلات تح یلی و روانشناختی را برای زرد به همراه دارد، در حالی که روابط سالم به 

ام به حقوق روابطی اطلاق می شود که در آن احترام دوجانبه، تعهد و رعار  مرزها و احتر

و احساسات رکدرگر رعار  می شود و دو طرف نه از لحاظ جسمی، نه از لحاظ جنسی و 

 نه از لحاظ عاطفی دچار آسیب نمی گردند.
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شود، محب  و عشق اس ؛  یبا جنس مخال  مبادله م آن چه در ارتباطاز آنجاری که      

 یسراغ جنس مخال  مرو به  نرهمجنس از ارائه آن ناتوان اس . از ا كرکه  یمحبت

مبادله گردد،   یآرامش، سکون و ... ن امیاس  و اگر پ یتیپس محب  از نوع جنس م؛ررو

چون قواعد و  ناسالم باطارت محب  و عشق در نوع نراس . در ا رزتهرپذ یتیرنگ جنس

اقتباس  ینشده اس  و به صورت ناقص از زرهنگ غرب  رتعر نیو تعهدات طرز طرشرا

نشده،   رتعر یباشد؛ مثلاً چون سط  دوستیهمراه م یزراوان یمنف امدیشده اس ، با پ

شکس   ،ریوزا یب ان ،یکنند که معمولاً با خ یاحساس تعهد نم گرردوستان در برابر همد

نشده اس ،   رو ارتباط تعر یکه سط  دوست نراوقات به واسطه ا یگاه . اس و... همراه 

از  ریو کارکردها یته، همسان با ارتباط خانوادگزراتر رز یاندك اندك از ارتباط دوست

 یاجتماع  یثینشده، به هتك ح نرقر نیآن با توازق طرز طرشود و چون شرای آن دس  م

در  یشود و هرگ  کس یدختر ا همراه م یژه برارا به و ررجبران ناپذ یو چه بسا خسارت ها

 یم ریکم کم به جا یود؛ ولنقطه ختم ش نربه ا ،یدوست نرکند که ا ینم ینیب شیابتدا پ

 .ماند ینم یج  ندام  باق یا هررسد که سرما

همانگونه که ذکر شد مهارت های اجتماعی، راهبردهای رزتاری ورژه ای هستند که به زرد اجازه 

می دهند تا درگران به صورت مثبتی در تعامل بوده، دوستی ها را گسترش داده و با محیط 

آرد. در تبیین ارن نتیجه چنین می توان اظهار داش  که سن نوجوانی اجتماعی به طور موثر کنار 

سنی اس  که در آن زرد تمارل بیشتری به استقلال از خانواده و برقراری ارتباط با شبکه های 

اجتماعی از قبیل رابطه با جنس مخال  پیدا می کند. ارن دوستی منبع وسیعی برای ارتباطات بین 

ر می دهد. ورژگی های دوستی که زرد با آن دوس  می شود تاثیر بسیاری زردی در اختیار زرد قرا

بر جه  گیری های رزتاری و هیجانی زرد داشته و به طور گسترده ای در الگوپذرری زرد اثر می 
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گذارد، بنابرارن در ارن جلسات زرد راد می گیرد که چگونه با دوس  خود به تعامل بپردازد و 

 متررن آسیب و بیشتررن زارده را ببرند.ارتباط برقرار کند که ک

بر شناخ   یخورد مبتنبنابرارن در ارن جلسات به دانش آموزان دختر راد داده شد که بر     

 یدختران و پسران وه،یش نربا جنس مخال  اس . در ا  یو احترام متقابل، برخورد صح

 كر نانرشوند. ا یمزده ن جانیبازند و ه یخود را نم گر،رکدر دنرهستند که به محض د

کنند و آن را در ذهن خود و در  ینم ریکلام از جنس مخال  را به عشق تعب كرنگاه و 

و ...  یلیتح  طیمح ،یلیپرورانند؛ بلکه در برخوردها در مجامع زام ینم شرخو یاهاررؤ

و پاسخ  گررکدرپرس و جو از احوال  نیکنند و در ع یبرخورد م نیبا وقار و سنگ اریبس

شوند. آنان جنس مخال   ینم یآنان، دچار ازراط در خنده و شوخ یبه پرسش ها ریگو

و  یرا که از لحاظ شرع یدانند و آداب یخواهر خود نم وچون پدر، مادر، برادر  یرا ازراد

داشتن  یبراهمچنین بیان شد که  کنند. یم  ردر برخورد با آنان لازم اس ، رعا یاجتماع

 مردار اجیکه در درونمان نهفته اس ، احت یسالم یبه وابستگ از ما كرسرشار، هر  یزندگ

 نکهربدون ا م،ربه وجود آور یتعادل یو خودمختار  یمیصم انیتا م مراموزیب درو با

 انرجر نرخود را در ا نکهرو بدون ا میکمك بطلب گرانراز د میکن یو ناراحت اسراحساس 

خود   یدارد که ذهن نربه ا یبستگ نهارهمه ا. اما میو ات ال باش وندیدر پ گرانردبا  مربباز

 .میده رییرا از رابطه با جنس مخال  تغ

جوا نان ما را در تضاد و تنش قرار نوامروزه رکی از مسائلی که در نتیجه به طور کلی      

چگونگی روابط دختر و پسر با توجه به گرارش های زرهنگی، درنی ، عرزی،  می دهد،

در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان آزادی  ؛و می باشدخانوادگی ا اجتماعی و

پسر مشهود اس ، نسل جوان ما نمی داند با ارن موضوع چگونه برخورد کند.  رابطه دختر و
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 در زمینه گذر از دوستی ها و و سپس آموزش روابط سالم ، شناساری عوامل مهمبنابرارن

 صمیمی ، حمار ، عاطفه و همنشینی ها ورود به جرگه شرکای جنسی به عنوان منابع اولیه

 به درك بهتر ارن زرارند منجر خواهد شد و ممکن اس  به شناساری نوجوانانی که در خطر

 سازگاری های ضعی  طی ارن دوره گذر هستند، کمك نمارد.
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