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 دهچکی

و  یفر ناد -والاد روابا  نیبه نماا  در رابطاه با یالتزام عمل اینقش واسطهپژوهش حاضر با هدف بررسی همزمان      

یاابی تحلیا  انجام شد. طرح پژوهش توصیفی همبستگی بود که در آن ا  روش مدل نگرش به ارتباط با جنس مخالف

-سااله دبیرساتا 11-11آمو ان دختار نفر ا  بین دانش 424ی، اگیری تصادفی خوشهمسیر بهره گرفته شد. با روش نمونه

 -انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شام  مقیاس ار یابی رابطاه والاد 1471-79های دخترانه شهرری در سال تحصیلی ن

. نتاای  فر ند، سنجش نگرش نسبت به رواب  دختر و پسر و سنجش نگرش و التازام عملای باه نماا  را ت میا  نمودناد

آن اثار بار اثر مستقیم رواب  والد فر ندی پدر و مادر بر التازام عملای باه نماا  ماناادار اسات. افازون وهش نشان داد، پژ

م روابا  والاد فر نادی پادر و مستقیم التزام عملی به نما   بر ارتباط با جنس مخالف نیز مانادار است. همچنین اثر مستقی

 که اثر غیر مساقیم روابا  والاد فر نادی پادر و ماادر باا واساطهست. در حالیبر ارتباط با جنس مخالف مانادار نیمادر 

روابا  والاد فر نادی و  التزام عملی به نما  بر ارتباط با جنس مخالف مانادار است. بنابراین التزام عملی به نما  در رابطاه

 ای دارد. نگرش به ارتباط با جنس مخالف نقش واسطه

 .رتباط با جنس مخالف، رواب  والد فر ندی، التزام عملی به نما نگرش به ا کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 طیارتبا منبع ترینصلیو ا دشومی مم ن طتباو ار تاام ا  راه  ننساا ایبر ندگی  خانواده     

دی لمنت، هانسن و  (.221، ص 2111، لینو  نلبو ن،لمو ،)لیلیسهستند لدین وا میآد ایبر

شناختی، عوام  محیطی و اجتماعی اعتقاد دارند که باد ا  عوام  روان (241؛ ص 2114پونتن )

 ا برعهده دارند و ی ی ا  عوام  مهم نقش مهم و موثری در گرایش به رفتارهای آسیب

 نکادکو که ستا مانی ینا به گیادخانو طتباار محیطی در رفتار نوجوانان، خانواده است.

 انیگرد با تباطیار یهافاالیتو   تحساساا یتجربه ان،یگرد یهارفتار تفسیر ان،یگرد با طتباار

را  و نوجوانان دكکو عاطفی لتحو سساا ان،ند فرو  لدینوا نمیا بگیرند. کنش متقاب  دیارا 

، ی)شهرکی ثانوکند می نماییدخو عمر ح امر متمادر  متقاب  کنش ینو ا هددمی تش ی 

های بررسی خانواده در چرخه .(111ص  ،1، 1471شوی، مقدم و فرجی، انصاریننویدیا

دهد که با رسیدن فر ندان به نوجوانی و بلوغ، در نظام خانواده و  ندگی خانوادگی نشان می

های افتد و والدگری دشوارتر ا  دورههای آن مش لات و مسائ  جدید اتفاق میخرده نظام

 (. 212، ص 2112شود )نولر و کالا، تحولی قب  می

واقع  درافتد؛ نین نوجوانی در نوع و شدت رواب  فر ندان با والدین تغییراتی اتفاق میدر س     

نایافته  رفتاری نوجوانی باعث تروی  الگوهای تااملی سا شی هیجان مجموعه تغییرات شناختی

که اکثر نوجوانان شروع به (؛ چرا 71، ص 2114)ش تر، شود میان والدین و نوجوانان می

شده توس   جادیا یهاتیها و محدودرراستا با هنجا نیا ل خود نموده و دراستقلا یجستجو

همچنین . شودیبه تاارض در خانواده م موضوع، اغلب منجر نیکه ا پردا ندیخانواده به چالش م

( بر این باورند که رفتار 1472محمدی و حبیبی، ، نق  ا  مختارنیا،  اده2112الیس و هم اران )

آن ه مربوط به مراح  رشدی باشد، انطباقی در جهت سا گاری با شرای   نوجوانان پیش ا 
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 ندگی است و در این انطباق، شخصیت و عوام  محیطی نوجوان دخی  هستند. اکثر مواقع 

نوجوانان  نیب ینوادگخا یمنف یتاامل یو الگوها یکلام یها)برو  مشاجره نوجوان -تاارض والد

نشده ح  گوناگون همچون مقررات آمد و شد به منزل( یهادر خصوص موضوع نشانیو والد

( و خطر ابتلا به مش لات عاطفی و 71، ص 1، 1472پور، سلیمی و کلانترکوشه، ماند )بدیعی میباق

تواند شخصیت و عمل رد نوجوانان را تحت تأثیر قرار یابد که تا حد  یادی میرفتاری افزایش می

(. به دنبال آن نوجوانان تمای  بیشتری به برقراری رابطه با 912، ص 2، 2111دهد )لوبن و و سبیر،

هایی که بر رواب  قب  ا  ا دواج دختران کنند. پژوهشجنس پیدا میجنس و غیر همهمسالان هم

اند، نشان دادند که افزایش رواب  قب  ا  ا دواج در فرهنگ غربی باعث و پسران تمرکز کرده

سرپرست و تک سرپرست و خطر ابتلا ع، والدین مجرد، فر ندان بیافزایش تاداد فر ندان نامشرو

، 49، 2111باشد که باعث نگرانی این جوامع شده است ) انگ  و هم اران، به بیماری اید  می

 (.171، ص 41، 2112؛ گیو و هم ارن، 12ص 

 ی ا  رابطه با جنس مخالف، هم برای فرد و هم برای جاماه پیامدهای متاددی دارد. ی     

پیامدهای محتم  رواب  با جنس مخالف پیش ا  ا دواج، افزایش میانگین سن ا دواج است؛ به 

سال  1/22سال و  4/22به ترتیب  1492طوری که میانگین سن ا دواج دختران و پسران در سال 

 21سال و  24سال و در کلانشهرهایی مانند تهران به  9/21سال و  4/24به  1471بود، اما در سال 

(. ا  دیگر پیامدهای رابطه با جنس مخالف پیش ا  ا دواج، 1471سال رسید )مرکز آمار ایران، 

دهد کاهش تمای  به ا دواج و افزایش احتمال تجرد قطای است. در این راستا شواهد نشان می

درصد و  1/1به  1492درصد در سال  2درصد و  1/1تجرد قطای در مردان و  نان، به ترتیب ا  

های ک  کشور این آمار به ترتیب در شهر 1471افزایش یافته و در سال  1412درصد در سال  1/4

راستا شواهد نشانگر آن است که ا   نیدر ادرصد رسیده است.  2درصد و  1در  نان و مردان به 
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 4/21درصد دو یا سه رابطه و  2/41درصد فق  یک رابطه،  42 مجرد شهر تهران، انیدانشجو انیم

 ییایآن است که پو تین تة حائز اهماند. بیش ا  سه رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده درصد

-نییپا یسن یهابه رده یاجتماعی هدیپد نیدامنة نفوذ ا کهیطور دارد؛ به همچنان ادامه دهیپد نیا

(. با مرور متون 142، 2، 1471)محمدی و محمدی،  است افتهیا  جمله نوجوانان گسترش  تر

ربوط به این رواب ، سه دسته عل  فردی، عل  خانوادگی و عل  اجتماعی برای شروع این رواب  م

توان به (. ا  عل  فردی می47، ص 1، 1472 اده، تنها، آیتی و شهابیشود )دهقانآش ار می

(، اعتماد به نفس و عزت نفس پایین )رویر، 442، ص 2111آگاهی ضایف ا  آسیب )کولوی، 

(، افزایش وابستگی، درگیری فضای 49، ص 1419(، هویت آشفته )صفری، 411، ص 2117

( 114، ص 2117( و کاهش اعتقادات مذهبی )کابیرو، 424، 2، 1471ذهنی )محمدی و محمدی، 

 به لدینوا لکنترو  رتنظاو  ادهخانو یعضاا بطهرا اندها نشان دادهاشاره کرد. همچنین پژوهش

ست  ا هشد شناخته  ارواب  آسیب یبقاو  نمدآ دجووبه در  صلیا م اعوا   ی ی انعنو

 میزآهمخاطر جنسی یهارفتار ،با فر ندانلدین واضایف  ب روا( به طوری که 2111)شوماخر، 

 یاآ کهدارد  دواجو مبهااین ااما  (.1472خانزاده و دیگران، کند )نق  ا  حسینمیتبیین را  انند فر

 جنس با ننااجونو ب روا هکنندلکنترو  هند داربا عام  ندامیتو بهتنهایی دخو ادهخانو پیوستگی

نق  ا   2111) 1(. در همین راستا اولادپو و فایمی1472 ،و دیگران تنها  )دهقان ؟باشد مخالف

ی رواب  جنسی نوجوانان را کننده( مهمترین عوام  پیشگیری1474 ارعی توپخانه و دیگران، 

نگرش مثبت به خودمهارگری جنسی و ویژگی دختر، پسر و دوستنداشتن دوست

-ها و سا مانکنند والدین، نهادهای مذهبی، مدارس، رسانهدانند و پیشنهاد میخودکارآمدی می

دهقان های دولتی و غیر دولتی به منظور خودمهارگری جنسی در یک جهت عم  کنند. همچنین 

                                                           
1  Oladepo, O., & Fayemi, M. M. 
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طریق ، ا  غیرمستقیمر به طواده خانو یعضااپیوستگی ( در پژوهشی نشان داد 1472و دیگران )تنها 

، نی مذهبیی درویش جهتگیرافزاطریق ، ا  مستقیمر بهطوو نی مذهبی وبیری کاهش جهتگیر

یش افزاغیرمستقیم تنها ر بهطوو ست ا  ا دواج اپیش ط تباارمنفی به ش نگره پیشبینیکنند

 ست. دواج اا  اپیش ط تبااربه ش منفی نگره پیشبینیکنند، نیدرومذهبی ی جهتگیر

های اجتماعی و فرهنگی ا  والدین به ا  سوی دیگر خانواده سا ه بنیادین در انتقال ار ش     

های افراد جاماه دارد ها و نگرشفر ندان در دوران کودکی است و نقش مهمی در ساخت ار ش

را  تیصقادر است شخ ییبه تنها ینیماتقد است که نظام ار ش د آلپورت(. 212؛ 1414)گیدنز، 

 ،گرید یار ش یهانظام ریاما سا ست،یساخته دست بشر ن ینید یکند. نظام ار ش یدهسا مان

ها را ا  باورها هستند که افراد بشر خودشان آن یامجموعهو  ساخته و پرداخته دست بشر هستند

ها آن خالق رایمحدود و ناقص هستند؛   یمصنوع یهانظام نیاند. انموده یزیرخلق کرده و طرح

و عالم بالا  یا  منبع وح ینید یآن که نظام ار ش  یبه دل یو ناقص است. ول دودخود مح

قادر  ن،یببخشد و بنابرا یتواند فهم انسان را بالا ببرد و به انسان کمال و تاالیم رد،یگیسرچشمه م

. دیارضا نمااو را  یهاو خواسته ا هایانسان را درك کند و ن اریاست به صورت کام  و تمام ع

ا  روانشناسان  یاریبس. دهد وندیبا عالم بالا پ انسان را میدا تواند به صورتیم ینید یار ش ظامن

ا   یبخش مهم ینید ینظام ار ش کیاعتقاد آلپورت را، که داشتن  نیا 1فران   و ونگیمث  

، ص 11، 1417 ،ی وندیردریم) اندقرار داده تیو حما دییمورد تأ د،یآیسلامت روان به حساب م

ا  طرفی یاد خدا و ذکر او ا  روی خلوص نیت، توجه به خدا را در پی دارد. با توجه به  .(99

، هود: 71، مائده: 141ی نما  )صلوه( در آیات متادد قرآن ) نساء:ملا مت یاد خدا )ذکر( و فریضه

گر در  بان او جلوه توان گفت نما  ا  هر عملی که ذکر خدا را( می42، عن بوت: 14، طه: 114

                                                           
1  Jung, C. G. & Frankl, V. 



 1411 پاییز ،14 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /6

 

 هایویژگی ا  ی ی کریم (. قرآن111، ص41، 1472سا د، ار شمندتر است )سُلیمانیان، 

 که هستند کسانی نما گزاران: فرمایدمی که آنجا داند؛می عفت حفظ و پاکدامنی را نما گزاران

نما  در بالاترین  چنینهم (.27ماارج: )هستند  مصون عفتیبی ا  و کنندمی محافظت را خود دامان

ها در عرض درجه و مرتبه تاالیم دینی قرار دارد و ا  چنان ار شی برخوردار است که سایر ار ش

(. به همین خاطر نما  در اصلاح رفتار، 1417وند، صفری، گیرند )رئیسی، ظاهری عبدهآن قرار نمی

  را برپادار،  یرا که نما  نما"فرماید می 42نظیری دارد: خداوند در سوره عن بوت آیه نقش بی

، ص 14، 1471دارد )به نق  ا  موسوی، موحدی نیا، انسان را ا  کارهای  شت و ناپسند با  می

اند دارند و همگی دارای اعتماد به نقسای که اعضای آن نما  به پا می(. در محی  خانواده117

کنند، و به جای تنش و دیگر را تقویت میفضای آرامی حاکم است و اعتماد به نفس یک

برقراری ارتباط با جنس مخالف فضای ایمن خانواده را برای برطرف کردن نیا های هم دیگر 

نیز در پژوهشی ( 1471هم اران ) (. در این راستا سیدان و42، ص 14، 1471گزینند )ایمانی، برمی

 42ها و پایبندی دینی و نگرش دوستان، بر روی هم نشان داد سه متغیر نگرش خانواده، ار ش

کنند. همچنین موحد و دیگران خالف را تبیین میدرصد ا  واریانس متغیر وابسته رابطه با جنس م

 11های دینی و نگرش خانواده و دوستان بندی به ار شرسند که پای( به این نتیجه می1412)

هشی وپژ( در 2111کیم )کنند. درصد ا  واریانس متغیر وابسته رابطه با جنس مخالف را تبیین می

م لدین خونگروابا ن کادکوو لدین مستبد وابا ن کادکوری گا ناساان میزدر تأثیر مذهب و به نقش 

، نهراگا ناسای هارفتاروی رکه مذهب نقش محافظتی بر داد  ننتای  تحلی  نشات. خداپرر مقتدو 

ر ه طوابن کاده مذهب کواکداد نهش نشاوین پژانتای  مستبد دارد، لدین وابا ن کادکودرحتی 

ای هم برو با تربیت غل  ن کادکوای برس هم سترابر ابرای در مقابلهند نقش اتوای میدهگستر

 پروری صحیح داشته باشد.ه فر ندبا شیون کادکو

https://social.um.ac.ir/index.php/societal/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3&lastName=%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&id=35588
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در  که ستا یفطر خالقیو ا ینید رموو ا مذهب به می با توجه به آنچه گفت شد و این ه 

نیز وجود دارد. خداوند در قرآن کریم نیز به وجود این باد فطری مذهبی در  نناانوجوو  نکادکو

  َ یلاتَبْدِ هایْ فَطََر الن اَس عَلَ  یفِطْرََت الل ِه ال َتِ  فا  یحَنِ  نِ یفَأَقِْم وَجْهََک لِلد ِ» انسان اشاره فرموده است: 

(. و ا  طرفی به دلی  وجود 41)روم: « اْلَمُونَ یَ َو ل ِن َ أَکْثََر الن اِس لا مُ ی ِ الْقَ  نُ یلِخَلِْق الل ِه ذلَِک الد ِ

ها والدین با نوجوانان به دلی  ماهیت دوره نوجوانی و افزایش تنش بین خانوادهتاارض در رواب  

شود. به که باعث افزایش رفتارهای پرخطری ا  قبی  ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان می

در رابطه بین  التزام عملی به نما ای نقش واسطههمین خاطر پژوهش حاضر با هدف بررسی 

 نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان انجام شد.رواب  والد فر ندی و 

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر ا  نوع همبستگی و غیر آ مایشی است که در آن، ا  روش تحلی  مسیر، که به      

آمو ان دانشکند، بهره گرفته شده است. طور همزمان چندین ماادله رگرسیون را بررسی می

-79شهرری در سال تحصیلی   دوم متوسطه یخترانه دورههای دساله دبیرستان 11-11دختر 

کرجسی و  جدول طبق ی آماری،به دلی  مشخص بودن جاماهنفر بود.  4412به تاداد  1471

 عنوان به ایای مرحلهخوشه تصادفی بردارینمونه روش نفر با 421تادادا  این جاماه به مورگان، 

 شدند. انتخاب نمونه

انتخاب  یبه صورت تصادف مدرسه 9ا  بین دبیرستان های شهر ری در ابتدا صورت که  نیبه ا     

 انیو ا  م شدند دهیبرگز یتصادف صورتبه نفر(  21-11) کلاس، سه مدرسهشد، سپس ا  هر 

-نامهتا پرسش شدتقاضا  بودندکه داوطلب شرکت در پژوهش  ا  کسانی ها،آمو ان کلاسدانش

پاسخنامه به  7ا  این تاداد پرسشنامه ت می  شد.  421مجموع  . درندینما  یپژوهش را ت م های
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تفاوت آ مودنی نیز به دلی  بی 19دلی  ت می  ن ردن پرسشنامه هر دو والد کنار گذاشته شدند، 

پرسشنامه مورد تحلی   424و  ها و تاداد  یاد سوالات بدون پاسخ کنار گذاشته شدندبودن پاسخ

 چنانچه ،هانیدموآ  ایبر منا یفضاآوردن  همافرو  خالقیا مسائ  عایتر رمنظو بهقرار گرفت. 

ور د.  عمتناا هشوپژدر  شرکتا   نهآ ادا نستامیتو دنبو پرسشنامه ت می  به مای  نیدموآ 

 یک در دهستفاا ایبر هیوگر رتصو به شما یهاسخپا» مانند اردینی مودموآ  به ،ینا بر وهعال

 اردند دجوو ستیدر پاسخ هیچ، نیست منا کرذ به  ینیا ،گرفت هنداخو ارقر دهستفاا ردمو تحقیق

   شد.داده  توضیح «و نظر شما هر چه باشد برای ما محترم است

 

 های پژوهشابزار

 ار یابی پرسشنامه: (PCRSو همکاران ) نیفرزند فا -رابطه والد  یابیپرسشنامه ارز     

 24است که ا  ( ساخته شده914، 1714) توس  فاین و اسچووب  (PCRS)فر ند  – والد رابطه

 PCRSرود.است که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و فر ندان ب ار میگویه تش ی  شده

دو فرم دارد که ی ی برای سنجش رابطه فر ند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه فر ند با پدر  

که قاب  تغییر است. « مادر»و « پدر»مات است. هر دو فرم برای پدر و مادر ی سان است، به جز کل

های مختلفی وجود دارد. بنابراین فق  یک فرم آورده شده است. اما در فرم های پدر و مادر عام 

باشد. عاطفه مثبت، آمیزش پدرانه، خرده مقیاس می 4های پرسشنامه در نسخه پدر شام  مولفه

 اسیخرده مق 4شام نیز  مادرامه در نسخه پرسشن یهامولفه باشد وشنود پدر و خشم میوگفت

-باشد. روش اجرا و نمرهشنود مادر میوهمانندسا ی، گفت . عاطفه مثبت، آ ردگی،باشدیم

شماره  یهاهیگو باشد.یم (9تا  1یی )ا  نمرهانقطه 1  رتیل فیصورت طه پرسشنامه ب گذاری

شوند و بر یها جمع منهیمرات گزشوند و سپس نیم یگذارصورت ما وس نمرهه ب 14 و 14، 7



 9/  اعظم نصیری و محمد علی احمدوند...؛ دی و نگرش به والد فرزن روابط نیبه نماز در رابطه ب یالتزام عمل ای نقش واسطه 

 نیانگی(. نمره ک ، مجموع ماسیهر خرده مق نیانگیشود )میم میهر عام  تقس یهانهیتاداد گز

: رابطه 71بالاتر ا   نمره .: رابطه والد فر ند متوس  است71تا  41 نیب نمره .ها است.اسیخرده مق

( با استفاده ا  914، 1714ن و اسچوب  )ضریب پایایی این مقیاس را فای. است یوالد فر ند قو

به دست  71درصد و برای ک  مقیاس  74تا  17ها بین روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

چنین روایی این مقیاس که ا  روش تحلی  عام  تایید استفاده شده نتای  نشان داد که آوردند. هم

و هم اران  زگاریپره در پژوهشچنین هم. داد ها را نشانعام  تاییدی ارتباط بالا و خوب بین ماده

فرم مادر  یو برا 74/1پرسشنامه فرم پدر برابر با  یمحاسبه شده برا ییایپا بیضرا( 19، ص 1411)

در پژوهش  .(1419 ،یاست )عراق یخوب یدرون یهمسان یبوده است که نشان دهنده 72/1

و رابطه والد فر ندی مادری  72/1دری جاری ضرایب آلفای کرونباخ برای رابطه والد فر ندی پ

 تایین شد.  17/1

شیخ این پرسشنامه توس  ی سنجش نگرش نسبت به روابط دختر و پسر: پرسشنامه     

گویه دارد که آ مودنی به  41ساخته شد. پرسشنامه  (1419دارانی، مهرابی، کجباف و عابدی )

های اجتماعی، های پرسشنامه شام  آسیبدهد. مولفهها پاسخ میمخالفم به آن –صورت موافقم 

ش لات و م به رواب  خانواده بیآس، ندهیمشترك آ یبه  ندگ بیآسی، عاطف ،یروان یهابیآس

است. با توجه به این که  1و  1گذاری این پرسشنامه دو ار شی بر اساس نمره باشد. نمرهمی  یتحص

-ا جنس مخالف را مورد سنجش قرار میهای رواب  بمحتوای سوالات پرسشنامه، نگرش به آسیب

داد و این پژوهش به دنبال سنجش میزان نگرش مثبت به برقراری رواب  با جنس مخالف بود؛ 

های به بر اساس این روش نمرهگیرد. می 1و مخالفم نمره  1آ مودنی درصورت پاسخ موافقم نمره 

: میزان 14تا  1نمره بین   واهد بود.خ 41و حداکثر  1. حداق  امتیا  مم ن جمع کرده دست آمده را

: موافقت با رواب  دختر و پسر متوس  21تا  14موافقت با رواب  دختر و پسر کم  است. نمره بین 
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، موافقت با رواب  دختر و پسر  یاد است. در پژوهش شیخ دارانی و هم اران 21است. نمره بالاتر ا  

به دست آمده است و همچنین برای  72/1مه ( ضریب آلفای کرونباخ پرسشنا41، ص 41، 1419)

بررسی روایی محتوای ا  سه نفر اساتید روانشناسی نظرخواهی شد که حاکی ا  روایی محتوایی بالا 

 تایین شد. 749/1این پرسشنامه بود. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 

زام عملی نسبت به نما  ابزار ار یابی نگرش و الت مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز:     

-سوال تش ی  شده است که پاسخ 21( ساخته شده است، این ابزار ا  1417واجب توس  انیسی )

ای ا  هیچ وقت تا همیشه تهیه شده است. نمره بالاتر گزینه 2های آن به شیوه لی رت و به صورت 

ا مورد سنجش قرار گیری درونی رحاکی ا  اهمیت بیشتر به نما  است. این مقیاس بیشتر جهت

باشد. الف( اثربخشی نما  در  ندگی فردی و داده و دارای چهار  یر مقیاس شام  موارد ذی  می

اجتماعی، ب( توجه و عم  به مستحبات، ج( التزام و اهتمام به انجام نما  و د( مراقبت و حضور 

( برای خرده 27، 9 ،1474قلب در نما . ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش  ارع و  شهابی  اده )

، 17/1، توجه و عم  به مستحبات، 11/1های )اثربخشی نما  در  ندگی فردی و اجتماعی، مقیاس

( و ضریب آلفای کرونباخ برای ک  12/1، و حضور قلب در نما ، 14/1اهتمام به انجام نما ، 

ی ضرایب ( در پژوهش414، ص 4، 1417به دست آمد. همچنین انیسی و هم اران ) 11/1مقیاس 

و  71/1با آ مایی مقیاس با یک هفته فاصله  72/1اعتبار با استفاده ا  روش آلفای کرونباخ 

 تایین شد. 792/1بدست آوردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ   19تنصیفی، 
 

 های تحقیقیافته

یانگین و آمو ان به صورت منفر ا  دانش 424نتای  حاص  اجرای ابزارهای پژوهش بین      

 1های گروه نمونه در جدول انحراف استاندارد و همچنین کمینه، بیشینه، کجی و کشیدگی نمره

 منا س شده است. 



 11/  اعظم نصیری و محمد علی احمدوند...؛ دی و نگرش به والد فرزن روابط نیبه نماز در رابطه ب یالتزام عمل ای نقش واسطه 

( میانگین 21/122دهد دختران نوجوان در رواب  والد فر ندی مادر )نشان می 1نتای  جدول 

زام عملی به نما  دختران ( دارند. میانگین الت11/117بالاتری نسبت به رواب  والد فر ندی پدر )

دهنده قرار گرفتن میانگین در حس انسجام بالا است. است که نشان 74/111نوجوان نیز برابر 

است که  11/14دهد میانگین ارتباط با جنس مخالف گروه نمونه برابر همچنین نتای  نشان می

رواب  دختر و پسر است.  نشان دهنده قرار گرفتن میانگین گروه نمونه در دامنه متوس  مخالفت با

دهد هیچ یک ا  متغیرهای پژوهش انحراف جدی ا  تو یع نشان می 1همچنین نتای  جدول 

 4( و کشیدگی در دامنه )-2و  2ها در دامنه )بهنجار ندارند. بر اساس اغلب منابع کجی تو یع نمره

ها ی پژوهش ا  این دامنههای هیچ یک ا  متغیرهاتوان بهنجار فرض کرد، تو یع داده( را می-4و 

 ها را بهنجار فرض کرد.توان تو یع دادهتخطی ن رده است، بنابراین می

م عملی به نمازتوصیفی روابط والد فرزندی، ارتباط با جنس مخالف و التزاهای یافته. 1جدول   

هامتغیر نمیانگی  نکمتری انحراف مایار  ینبیشتر   کشیدگی کجی 

دررواب  والد فر ندی پ  11/117  414/41  14 112 994/1-  111/1  

دررواب  والد فر ندی ما  21/122  144/24  12 111 291/1-  242/2  

74/111 التزام عملی به نما   719/44  4 171 274/1-  291/1-  

فارتباط با جنس مخال  11/14  111/11  1 49 419/1  711/1-  

و       r=-241/1ر ندی پدر )، بین ارتباط با جنس مخالف با رواب  والد ف2بر اساس جدول 

111/1>P( و رواب  والد فر ندی مادر )112/1-=r  رابطه منفی مانادار وجود دارد. <12/1و )

و  r=491/1دهد بین التزام عملی به نما  با رواب  والد فر ندی پدر )افزون بر آن نتای  نشان می

111/1>P( و رواب  والد فر ندی مادر )444/1=r  طه مثبت مانادار وجود دارد. ( راب<111/1و

( رابطه <111/1و  r=-214/1چنین بین التزام عملی به نما  و نگرش به ارتباط با جنس مخالف )هم

التزام عملی به نما  در رابطه ارتباط بین والد  منفی مانادار وجود دارد. برای بررسی نقش میانجی



 1411 پاییز ،14 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /12

 

های شد. تحلی  مسیر نسبت به دیگر روش فر ند با رابطه با جنس مخالف ا  تحلی  مسیر استفاده

های بالاتر بینی با توجه به ضرایب همبستگیتری جهت پیشآماری در حو ه همبستگی تبیین قوی

 کند.)برخلاف همبستگی مرتبه صفر( فراهم می

عملی به نماز . ضرایب همبستگی روابط والد فرزندی، ارتباط با جنس مخالف و التزام2جدول   

 4 4 2 1 متغیر

رواب  والد فر ندی پدر -1  -    

رواب  والد فر ندی مادر -2  ** 211/1  -   

التزام عملی به نما -4  ** 491/1  ** 444/1  -  

ارتباط با جنس مخالف-4  ** 241/1-  * 112/1-  ** 214/1-  - 

های اساسی آن )حجم نمونه، بهنجاری تو یع  پیش ا  اجرای این آ مون ا  برقراری مفروضه     

خطی چندگانه( اطمینان حاص  شد. برای حجم های پرت، آ مون کرویت و همها، دادهدهدا

اند )هومن، نفر را برای ماادلات ساختاری مناسب دانسته 211نمونه اغلب مولفان نمونه بالاتر ا  

سا د. افزون بر آن نفر( شرط کفایت نمونه را برقرار می 424( که بر این اساس حجم نمونه )1414

به دست آمد که بیانگر کفایت حجم این نمونه است  174/1اول ین برابر -میر -اخص کیسرش

شود(. نتای  آ مون کرویت به عنوان حداق  مقدار لا م برای تحلی  در نظر گرفته می 1/1)ضریب 

دهنده برقراری مفروضه همسانی نبودن ( نیز نشانsig=111/1و  =217/44111بارتلت )

خطی چندگانه بین متغیرهای پژوهش مفروضه دیگر ها است. همریس همبستگی بین مادهمات

آ مون تحلی  مسیر است که با استفاده ا  شاخص تحم  و عام  تورم واریانس مورد بررسی قرار 

 4خطی چندگانه در جدول گزارش شده است. نتای  حاص  ا  بررسی هم 4گرفته و در جدول 

م  و عام  تورم واریانس در دامنه پذیرش قرار دارند. دامنه پذیرش دهد شاخص تحنشان می

است، بنابراین بین متغیرهای  11و عام  تورم واریانس کمتر ا   11/1شاخص تحم  بزرگتر ا  



 13/  اعظم نصیری و محمد علی احمدوند...؛ دی و نگرش به والد فرزن روابط نیبه نماز در رابطه ب یالتزام عمل ای نقش واسطه 

های آ مون تحلی  مسیر ام ان خطی چندگانه وجود ندارد. با تایید برقراری مفروضهپژوهش هم

 ن ماتبر است. اجرای آ مون فراهم و نتای  آ

 خطی چندگانه متغیرهای پژوهش.  نتایج بررسی هم3جدول

خطی چندگانههای همشاخص   

بینمتغیرهای پیش  Tolerance  VIF 
141/1 رواب  والد فر ندی پدر   212/1  

111/1 رواب  والد فر ندی مادر   112/1  

111/1 التزام عملی به نما    241/1  

ای التزام عملی به نما  در ارتباط بین واسطهنقش حلی  مسیر برای تایین نتای  حاص  ا  اجرای ت     

به نمایش در آمده است. به منظور تایین  1رواب  والد فر ندی و ارتباط با جنس مخالف در ش   

، شاخص  4های برا ش مدل، پژوهشگران نسبت خی دو به درجه آ ادی کمتر ا  شاخص

، 71/1ی  و شاخص برا ندگی تادی  یافته بزرگتر یا مساوی برا ندگی تطبیقی ، شاخص برا ندگ

 71/1و شاخص برا ندگی غیر تطبیقی بزرگتر ا   11/1ریشه دوم واریانس خطای تقریب کمتر ا  

دانند. در نتیجه با های مطلوب برای ار یابی مدل میهای برا ش مناسب و ا  شاخصرا ا  نشانه

،  CFI=712/1، =111/2دل ارایه شده )های به دست آمده در متوجه به شاخص

712/1=GFI ،721/1=AGFI ،121/1=RMSA ،714/1=NFI مدل ا  برا ش مناسبی برخوردار )

است. با توجه به برا ش مناسب مدل ضرایب تخمین استاندارد نشده و استاندار شده مسیرهای مدل 

  منا س شده است.  11-4ارایه شده در جدول 
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 . نمودار مسیرهای برازش یافته با مدل معناداری1 شکل

دهد اثر مستقیم نشان می 4نتای  حاص  ا  آ مون تحلی  مسیرهای مدل ارایه شده در جدول      

( و رواب  والد فر ندی مادر P<111/1و  ß ،211/1=C.R=411/1رواب  والد فر ندی پدر )

(222/1=ß ،744/4=C.R  111/1و>Pبر التزام عملی )  آن اثر بر به نما  مانادار است. افزون

( بر ارتباط با جنس مخالف P<111/1و  ß ،421/7-=C.R=-472/1مستقیم التزام عملی به نما  )

، ß=-111/1چنین بر اساس نتای  اثر مستقیم رواب  والد فر ندی پدر )نیز مانادار است. هم

191/1-=C.R  241/1و=sig( و رواب  والد فر ندی مادر )194/1=ß ،149/1=C.R  و

141/1=sig.بر ارتباط با جنس مخالف مانادار نیست ) 

های آزمون تحلیل مسیر. خلاصه یافته4جدول   

*P111/1>  

ها )مسیرها(فرضیه  
 تخمین

دهاستاندارد نش  

خطای 

 استاندارد
 مقدار بحرانی

 تخمین

 استاندارد شده

ما رواب  والد فر ندی پدر        التزام عملی به ن  444/1  191/1  *211/1  411/1  

ا التزام عملی به نم      رواب  والد فر ندی مادر   441/1  111/1  *744/4  222/1  

خالفرواب  والد فر ندی پدر       ارتباط با جنس م  117/1-  111/1  191/1-  111/1-  

الفرواب  والد فر ندی مادر      ارتباط با جنس مخ  141/1  121/1  149/1  194/1  

الفالتزام عملی به نما            ارتباط با جنس مخ  111/1-  112 *421/7-  472/1-  
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با اطمینان ا  برا ش مناسب مدل، ضرایب استاندارد ک  مسیر، اثر مسیرهای مستقیم و      

نقش غیرمستقیم  موجود در مدل مربوط به رواب  والد فر ندی و ارتباط با جنس مخالف با 

آمده است. بر اساس مسیرهای آ مون شده  4ی به نما  در دختران در جدول ای التزام عملواسطه

( و ß=411/1شود اثر مستقیم رواب  والد فر ندی پدر )مشاهده می 4در مدل و نتای  جدول 

آن اثر مستقیم بر ،( بر التزام عملی به نما  مانادار است. افزون ß=222/1رواب  والد فر ندی مادر )

چنین اثر مستقیم ( بر ارتباط با جنس مخالف نیز مانادار است. همß=-472/1نما  ) التزام عملی به

( بر ارتباط با جنس ß=194/1( و رواب  والد فر ندی مادر )ß=-111/1رواب  والد فر ندی پدر )

دهد اثر غیر مسقیم رواب  والد فر ندی پدر مخالف مانادار نیست. افزون بر آن نتای  نشان می

(121/1-=ß( و رواب  والد فر ندی مادر )122/1-=ßبا واسطه )  .التزام عملی به نما  مانادار است

التزام عملی به نما  بر ارتباط با جنس مخالف  ها نشان دادند رواب  والد فر ندی با واسطهاین یافته

ریانس التزام درصد ا  وا 11دختران اثر غیرمستقیم مانادار دارد. در نهایت نتای  بیانگر آن است که 

پذیر است. افزون بر آن رواب  والد فر ندی و عملی به نما  ا  طریق رواب  والد فر ندی تبیین

 درصد ا  واریانس ارتباط با جنس مخالف دختران را دارند. 22التزام عملی به نما  توانایی تبیین 
. ضرایب استاندارد کل، مستقیم و غیر مستقیم در مدل12-4جدول   

ثر ک ا مسیرها شده واریانس تبیین اثر غیر مستقیم اثر مستقیم   

114/1    بر التزام عملی به نما  ا   

411/1 رواب  والد فر ندی پدر  411/1  -  

222/1 رواب  والد فر ندی مادر  222/1  -  

224/1    بر ارتباط با جنس مخالف ا   

-211/1 رواب  والد فر ندی پدر  111/1-  * 121/1-   

فر ندی مادر رواب  والد  121/1-  194/1  * 122/1-   

472/1 التزام عملی به نما   472/1  -  

111/1>  *P 
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 گیریبحث و نتیجه

در رابطه بین رواب  والد  التزام عملی به نما ای واسطهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش      

برای تایین  مسیر نتای  تحلی انجام شد. فر ندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان 

مدل ا  برا ش مناسبی برخوردار بود و اثر مستقیم نما  نشان داد که  ای التزام عملی بهواسطهنقش 

رواب  والد فر ندی پدر و رواب  والد فر ندی مادر بر ارتباط با جنس مخالف مانادار نبود، ولی 

التزام عملی به نما   با واسطه اثر غیر مسقیم رواب  والد فر ندی پدر و رواب  والد فر ندی مادر

توانند در نگرش منفی به بیانی والدین ا  طریق التزام عملی فر ندان به نما  خواندن میمانادار بود. 

های اولادپو و هم اران به ارتباط با جنس مخالف نقش داشته باشند. نتای  این پژوهش با پژوهش

 دهقان(، 417، ص 29، 2111کیم )(، 27، ص 1، 1474؛ نق  ا   ارعی توپخانه و هم اران، 2111)

، موحد و هم اران (71، ص 7، 1471) هم ارانو  دانیس(، 41، ص 1، 1472و هم اران )تنها 

ای برای توان چنین تبیین کرد که در هر جاماه( همسو بود. این یافته را می149، ص 24، 1412)

شود این ، فرهنگ و اخلاق استفاده می  اجتماعی ا  مایارهایی چون مذهب، قانونئتشخیص مسا

کنند که چه اعمالی در جاماه قاب  قبول و چه هنجارها و اعمالی غیرقاب  مایارها مشخص می

، ص 7، 1471شود )سیدان و هم اران، ای اجتماعی محسوب میپذیرش و ناهنجار بوده و مسئله

ها و ی ما ا  نظر ار شجاماه(. با توجه به این موضوع، نوع مااشرت پیش ا  ا دواج در 112

(. 122، ص 24، 1412له اجتماعی است )موحد و هم اران، ئهنجارهای فرهنگی و دینی، یک مس

چنین پژوهشگران در توصیف رواب  والد فر ندی به دو باد اساسی میزان پذیرش و میزان هم

-های والدین را شام  میکنترل والدین بر فر ندان تاکید دارند. کنترل والدین، آن دسته ا  رفتار

های اجتماعی ا  والدین به فر ندان، قرار پذیری یانی فرایند انتقال ار ششود که در خدمت جاماه

ها و هنجارهای فرهنگی جاماه را در قالب الگوهای پذیری، ار شدارد و در این فراینِد جاماه
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توانایی والدین در اعمال رهنمود، کنند. این امر به صورت رفتاری هنجارمند به فر ندان منتق  می

ها نمود دارد )سامانی، ها و تقویتثبات، توانایی تحم  رفتارهای نامطلوب و استفاده ا  مشوق

ها ی فرهنگکند، در همه( بیان می421، ص 1414(. ا  طرف دیگر گیدنز )111، ص 1471

غ( است. اما با افزایش سن، پذیری در دوران کودکی )قب  ا  بلوخانواده سا ه بنیادیِن جاماه

های دیگر همچون نهادهای دینی، گروه همسالان دوستان، موسسات آمو شی و بسیاری ا  سا ه

-یابد. بنابراین با توجه به این مبانی و یافتهپذیری افراد میهای گروهی نقش مهمی در جاماهرسانه

توان ادعا کرد که والدین میهایی که در این تحقیق و در تحقیقات گذشته به دست آمده است 

در سن نوجوانی بر نگرش به ارتباط با جنس مخالف اثر مستقیم ندارند، اما با توجه به نقش نما  در 

پذیرِی نما  توان به نقش والدین در دوران کودکی به جاماههای اجتماعی میمصونیت ا  آسیب

بیت هنگامی که کودکانمان به پن  سالگی اه  فرماید: ما اشاره کرد. امام صادق )علیه السلام( می

دهیم که نما  بخوانند. پس شما کودکان خود را ا  هفت سالگی به نما  دستور رسیدند، دستور می

هر اندا ه والدین در برقراری رابطه عمیق و قلبی با خدا بر  .(224، ص 1411)حرعاملی،  دهید

شود فر ندان در سنین نند، موجب میهای دینی در سنین کودکی به خوبی عم  کاساس آمو ه

نوجوانی و جوانی دارای یک نظام ار شی درونی شده باشند که با افت و خیزهای مقطای  ندگی 

سزایی خواهد داشت و ی نوجوانی که خانواده نقش ضایفی دارد تاثیر بهرود و در دورها  بین نمی

این افراد  ،میباشد امحر منامحر با طاتبار هرگونها  آنجایی که بر اساس دستورات دین اسلام، 

-آنان را با اجا ه خانواده»فرماید: نگرش منفی به این رواب  خواهند داشت. خداوند در قرآن می

طور پسندیده به آنان بدهید به شرط آن ه هایشان به همسری خود درآورید و مهرشان را به

همچنین خداوند خطاب به ( «. 22نساء: گیران پنهانی نباشند )پاکدامن باشند و  ناکار و دوست

شما با  نان پاکدامن مسلمان ا دواج کنید و خود نیز پاکدامن باشید، نه  ناکار و »فرماید: مردان می



 1411 پاییز ،14 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /18

 

در پژوهش جاری نتای  تحلی  مسیر ( «. 4ده: ئنه آن ه  نان را در پنهانی دوست خود بگیرید )ما

تران نوجوان به ارتباط با جنس مخالف ندارند، چرا نشان داد که والدین اثر مستقیم بر نگرش دخ

توانند های دینی نما  میپذیری نوجوانان دارند ولی ا  طریق انتقال ار شکه نقش کمی در جاماه

در نگرش منفی نوجوانان به این نوع رواب  نقش داشته باشند. البته با توجه به مبانی نظری 

-کند ساختار اساسی شخصیت فرد بر اساس جاماهمی( که بیان 211، ص 24، 2111اینگلهارت )

گیرد؛ بهتر است آمو ش نما  در کودکی و قب  ا  بلوغ پذیری پیش ا  بلوغ )کودکی( ش   می

 توس  والدین صورت بگیرد.    

 ب ی روامینهدر   جدید یهاار ش تولید باو  یش  گیردر  ساسیو ا صلیا عنصردر نهایت      

، ص 24، 211) رتینگلهاا یهاهیدگاد به توجه باا  ا دواج،  قب  انپسر و ناخترد نمیا تمااشرو 

که در میباشد  مرا ینا ایبر ننااجو ونفزرو  ا ستاخوو  نسانیا بنتخاا نم اا یشافزا (،211

های نهادی و اجتماعی چون: صناتی شدن، بالا رفتن سطح های اخیر همراه با دگرگونیسال

حضور  نان و مردان، تغییر در سبک  ندگی، گسترش رو افزون  هایتحصیلات، افزایش م ان

های اجتماعی، ام ان انتخاب انسانی فزونی یافته است )موحد و های ارتباطی و شب هرسانه

و حضور  مراقبت»همبستگی مولفه در پژوهش حاضر ضریب  (.111، ص 21، 1412دیگران، 

ود. با توجه به این ه حضورقلب در نما  منجر به دار بدر ارتباط باجنس مخالف مانی« نما  در قلب

توان نتیجه گرفت نوجوانانی که در کانون شود؛ میمی« توجه به امور دنیوی»پالایش ا  رذیلت 

دینی نما  گرم و عاطفی خانواده بر اساس سبک  ندگی دینی تربیت یافته باشند و به ار ش 

-اند؛ هنگام قرار گرفتن در انتخابا مل ه خود نمودهپایبندند؛ با ت رار نما ، حضور قلب در نما  ر

کنند. خداوند در بینند و به امور دنیوی توجه نمیهای متادد، خود را در پیشگاه خداوند حاضر می

فرو گیرند،    نگاه به نامحرماناهای خود را به مؤمنان بگو چشم»فرماید: ی نور میسوره 41آیه 
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فروبستن فرماید: السلام( میچنین حضرت علی )علیههم« د آگاه استدهیخداوند ا  آنچه انجام می

هرکس )در برابر  .های نفسانی استخواهش ها وبا دارنده خوبی ا  شهوت ها )ا نامحرم(،چشم

ر کس نگاه خود را آ اد گذارد، خاطر ه و گناه( چشم خود را فرو بندد، دلش را آسوده گرداند

 (. 24، ص 1411لح م، )غررا خود را به رن  اندا د

ساله که در  11-11آمو ان دختر با توجه به جاماه آماری پژوهش حاضر که  بر روی دانش     

های پژوهش باید با کردند انجام شد، ا  این رو در تامیم یافتهای  ندگی میهای هستهخانواده

 -فرهنگ ایرانی احتیاط عم  کرد. همچنین با توجه به ممنوعیت ارتباط با جنس مخالف در

-کنندگان با خودسانسوری همراه بوده باشد که این امر میی شرکتهااسلامی مم ن است پاسخ

های فرهنگی در شهرهای مختلف نیز قرار بگیرد و نتای  متفاوتی به همراه تواند تحت تاثیر تفاوت

رکیبی ا  قبی  مشاهده، های آینده ا  ابزارهای تشود در پژوهشداشته باشد. ا  این رو پیشنهاد می

مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود و در نهایت رواب  والد فر ند به واسطه نگرش و التزام عملی به 

شود کسانی که در امر مشاوره با بینی رابطه با جنس مخالف نقش دارد، پیشنهاد مینما  در پیش

ی رواب  والد و کودك را مورد کنند نقش نما  در ارتقای سلامت روان و ارتقانوجوانان کار می

 توجه قرار دهند.
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 منابع
نگرش و  اسیمق یابیساخت و اعتبار» (.1417) نصرآباد اعظم نژاد ینیاحد، و حس یدیجافر، نو یسیان (1

 .414-411ص ص، 4دوره چهارم، ش  ،ی، مجله علوم رفتار«به نما  یالتزام عمل

، 14ش  ،یمجله رشد آمو ش ماارف اسلام ،«انوادهخ ینما  آرامش روان» (.1471) محسن ،یمانیا (2

 .42-41 صص

تهران،  ،یترجمه عرفان ثابت ،یانسان یوندهایپ یداریدر باب ناپا ال؛یعشق س  (.1414) گمونتی  باومن (4

 .(2114،یانتشار اثر اصل خینشر ققنوس. )تار

مادران  یروان یندسا توانم یاثربخش (.1472) دمحمدیس کالنترکوشهو  ن،یحس سلیمی م،یمر پور بدیع (4

دوره  ،بالینی روانشناسی مطالااتتهران،  مادران خانه سلامت شهر یبرکاهش تاارضات مادر فر ند

 .74 -111ص ص، 24ششم، ش 

فر ند در -رابطه والد تیفیک سهیمقا» (.1411) شهنا  یو محمد رضا،یعل ایآذردخت، محمودن زکاریپره (2

 ،یکاربرد یشناسفصلنامه روان ،«تیو فاقد بحران هو تیان هوبحر یدارا یرستانیآمو ان دختر دبدانش

 .74-12 ص، ص2سال سوم، ش 

چاپ سوم، قم، موسسه  اه،یمسائ  ش  یتحص یال اهیوسائ  ش  یتفص (.1411) نیمحمدبن حس یحرعامل (1

 .تیآل ب

 خانواده در محور خانواده یاسلام های آمو ه یریبه کارگ زانیم سهیو مقا یبررس» (.1471)ناصر  ینیحس (9

 .111-117 ص، ص1دوره پنجم، ش  ن،یو د یشناس ، فصلنامه روان«سالم و آشفته های

 ؛مذهبی یجهتگیرو  ادهخانو دکررکا» (.1472) فاطمه  اده شهابیمحسن، و  آیتی حانه،یر دهقانتنها (1

 ونبد و طتبادارای ار ننشجویاآن دردا یپیامدهاا  ا دواج و  پیش طتباار به شنگر یلگوهاا ئةارا

 .41-17ص ص، 4دوره ششم، ش  ،دین و روانشناسی ،«مخالف جنس با طتباار

نما  در  های جلوه یبررس» (.1417) ریجهانگ یو صفر م،ابراهی وند عبده یحجت الله، ظاهر یسیرئ (7

 .29-44، ص22دوره  ،یمجله نامه پارس ،«هیکشف المحجوب. مرصاد الاباد و مصباح الهدا

 ناشویی  تاهد لمد ینوتددر   نما به عملی املتزو ا شنگر» (.1474) فاطمه ه اد یحسن، و شهاب  ارع (11

  .24 -91ص  ص ن و مطالاات خانواده، دوره هفتم،  ،«یآور بتا یگر سطهوا با بیرجند شهر مالم ننا 

 یژگیتفاوت و یبررس» (.1474) محمود یو گلزار جه،یخد رود زهیگ یانیتوپخانه محمد، مراد ی ارع (11

 ن،یو د ی، روانشناس«مرتب  با جنس مخالف ریدانش آمو ان مرتب  و غ انیدر م دیو ام یتیشخص های

 .21-11  ص، ص2دوره هشتم، ش 



 21/  اعظم نصیری و محمد علی احمدوند...؛ دی و نگرش به والد فرزن روابط نیبه نماز در رابطه ب یالتزام عمل ای نقش واسطه 

و  یوالدگر انیم ی در رابطه جانیه یشناخت میتنظ گری نقش واسطه یبررس (.1471) فاطمه یسامان (12

 ،شناسی و روان یتیه علوم تربدانش د ،یتیترب یارشد روانشناس یکارشناس انامهیپا ،یلیتحص یسا گار

 .را یدانشگاه ش

، «در حو ه نما  یعرفان مِیبا تاال یاسلام های آمو ه ییِو همگرا وندیپ» (.1472) دیحم نسلیمانیا (14

 .112 -141ص ص، 41دوره دوم، ش  ،فارسی  ادب نثرپژوهی

سبت به رواب  با عوام  موثر بر نگرش دختران ن یبررس» (.1471) نرگس نژاد یو نجف با،یفر دانیس (14

 .71 -111ص ص، 2سال نهم، ش  ،ی، دو فصلنامه علوم اجتماع«جنس مخالف

 بطهرا سیربر» (.1471) یمهد یشو فرجیو  رضا،یعل ممقد رینصاا ،یعل ننویدیا با،یفر یثانو شهرکی (12

دوره  اده،خانو مانیو روان در ورهمشا فصلنامه ،«نناانوجو ندگی  کیفیت بر ادهخانو تباطیار یلگوهاا

 .111-114  ص، ص1ش   م،ی

آمو ش  ریتاث» (.1419)محمدرضا  یکجباف محمدباقر، و عابد ،ینالیحس یهما، مهراب یداران خیش (11

دختر و پسر بر نگرش دانش آمو ان  ی ا بیحاص  ا  رواب  آس های بیا  آس یآگاه شیبر افزا یمبتن

 .41 -12ص ص، 41ش  ،ی، دانش و پژوهش در روان شناس«دوره متوسطه

 .دانش ینوجوان و خانواده، تهران، ورا (.1419) غلامرضا ،یصفر (19

در دو گروه ا  دانش آمو ان پسر  فر ندی –والد  ی رابطه تیفیک یبررس» (.1419) ییحی یعراق (11

 .114-127ص ص، 4دوره چهارم، ش  ،ی، مطالاات روان شناخت«پرخاشگر ریپرخاشگر و غ

 .کوثر یقم، ندا ،یتن ابن اءیغررالح م، ترجمه ض (.1411) السلامهیعل نیالمومنریام حضرت (17

انتشار  خی. )تاریچاپ پانزدهم، تهران، ن ،یترجمه منوچهر صبور ،یجاماه شناس (.1414) ینتونآ زدنیگ (21

 .(2111 ،یاثر اصل

 انیارتباط با جنس مخالف در م یامدهایپ یفیمطالاه ک» (.1471) نیحس یو محمد ن،یفرد یمحمد (21

 ران،یدر ا یاجتماع قاتی، مطالاات و تحق«: نوجوانان شهر مشهدیتر و پسر )مطالاه موردنوجوانان دخ

 .144-111ص ص، 4دوره پنجم، ش 

و  جتماعیا م اعو یبطهرا سیربر» (.1412) یمحمد تق شوا ی یو عباس مه،یحل تیعنا د،یمج موحد (22

 جتماعیا معلو،  «ا  ا دواج پیش پسرو  خترد ستیو دو تمااشر به نسبت ننشجویادا شنگر با فرهنگی

 .149 -112ص ص، 2و چهارم، ش  ستیدوره ب ا ،شیر هنشگادا نسانیو ا

 نیدر ب ینما  و سلامت عموم ضهیانجام فر نیمطالاه رابطه ب» (.1471) عطاءالله انی یرضا، موحد یموسو (24

 .121-112ص ص زدهم،یدوره س ن،یو د ی، مجله روانشناس«شهر کرمان های دانشگاه انیدانشجو



 1411 پاییز ،14 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /22

 

، مجله مارفت، «آلپورت دگاهیا  د یار ش های با نظام تیرابطه شخص» (.1417) میرح ی وندیردریم (24

 .91-12ص ص، 14دوره شانزدهم، ش 
25) Coyle, k, & kirby, D, 2001, Preventing teen pregnancy, Development 

Programs Children and Youth Services Review, v. 19, p, 434-454. 

26) Desmond, S. A, Ulmer, J. T, & Bader, C. D, 2008, Religion, prosaically 

learning, self-control and delinquency, Manuscript submitted for publication. 

27) DiClemente, R. J, Hansen, W. B, & Ponton, L. E (Eds.), 2013,  Handbook 

of adolescent health risk behavior, Springer Science & Business Media. 

28) Fine, M. A, Moreland, J. R, & Schwebel, A. I, 1983, Long-term effects of 

divorce on parent–child relationships, Developmental Psychology, v. 

19(5), p, 703. 

29) Guo, W, Wu, Z, Qiu, Y, Chen, G, & Zheng, X, 2012, The timing of 

sexual debut among Chinese youth, International perspectives on sexual 

and reproductive health, v. 38(4), p, 196-204. 

30) Inglehart, R, 2000, Globalization and Postmodern Values, The 

Washington Quarterly, v. 23(1), p, 215-222. 

31) Kabiru, C. W, & Orpinas, P, 2009, Factors associated with sexual activity 

among high-school students in Nairobi, Kenya, Journal of adolescence, v. 

32(4), p, 1023-1039. 

32) Kan, M. L, McHale, S. M, & Crouter, A. C, 2008, Parental involvement 

in adolescent romantic relationships, Journal of Youth and Adolescence, 

v. 27, p, 395-414. 

33) Lillis, C, LeMone, P, LeBon, M, & Lynn, P, 2010, Study guide for 

fundamentals of nursing: The art and science of nursing care, Lippincott 

Williams & Wilkins. 

34) Noller, P, & Callan, V, 2015, The adolescent in the family. Routledge. 

35) Royer, H. R, & et al, 2009, Young adolescent’s perceptions of romantic 

relationships and sexual activity, Sex education, v. 9, p, 395-408. 

36) Shecter, C, 2013, Mindfulness training for adolescents with ADHD and 

their families: A time-series evaluation, Doctoral dissertation. 

37) Zhang, P, Gao, E, Sun, Q, Lou, C, Leung, E. Y, Cheng, Y, & Zabin, L. S, 

2016, Patterns of sexual behaviors among unmarried adolescents and youth 

in three Asian cities, Journal of public health policy, v. 37(1), p,80-97. 


