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انسان موجودي است اجتماعي و در زندگي اجتماعي، 

برقراري . ]1[ ارتباط از اهميت ويژه اي برخوردار است

ارتباط به شكل موثر و يا ضعيف بخش اصلي زندگي ما را 

هاي ما نوعي ارتباط محسوب  تشكيل مي دهد و همه فعاليت

مطالعات بيانگر آن است كه مردم به طور  .]2[ مي گردد

 كنند% از اوقات خود را صرف ارتباط با ديگران مي 70متوسط 

و قسمت اعظم رفتار آنان تحت عنوان رفتار ارتباطي ناميده 

مراوده آنان با يكديگر  ارتباط دختران و پسران و ]3[مي شود

در جامعه كنوني ما با واكنش هاي متفاوتي روبه روست. 

رخي بر اين عقيده اند كه هر گونه ارتباط اين دو جنس ب

عكس  رآورد و بمي وجود ب يمشكالت فراوان وخطرساز 

مانع ميان اين دو ايجاد  كه محدوديت وديگر معتقدند  گروه

ميانه روي را بين دو دين مبين اسالم  مشكل سازتر است.

است.  قرآن كريم مي دانسته صحيح و درست جنس روش 

است كه معروف  آن و پسر ه مبنا  در ارتباط دخترفرمايد ك

هاي  را رعايت كنند يعني اينكه بايد به  عرف ارتباط در محيط

  نمايند. مختلف (دانشجويي، شهري، روستايي) توجه 

بار در قرآن كريم از كلمه معروف استفاده  38خداوند 

بار آن اشاره به اصل مشهور امر به معروف  19كرده كه 

بار آن به ارتباط زن و مرد اختصاص داده شده  19است و 

است. پس در ارتباط دختر و پسر مبنا عرف پسنديده است 

داليل  منصور نژاد . ]4[ شرط آن مي باشد ،شرع كه پسند

فقدان مباحث تئوريك و  را انحراف در ارتباطات اجتماعي

عدم معرفي الگوهاي مناسب و قابل تقليد از سوي نخبگان 

 .]2[ اعالم كرده استي، حوزوي و دانشگاهي فكري، فرهنگ

انواع برخوردهاي اجتماعي بين دختر و پسر در جامعه احمدي 

شامل برخورد مبتني بر شناخت و احترام متقابل، برخورد  را

زده،  مبتني بر شرم افراطي، برخورد دستپاچه و هيجان

برخورد خشك و محدود، برخورد مبتني بر پرخاشگري، 

برخوردهاي غيرعادي و ناپخته و افراط در   روابط پنهاني،

  .]5[معاشرت توصيف كرده  است

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در  

پژوهش خود عوامل تاثيرگذار در ايجاد وضعيت مطلوب در 

را شامل شناخت واقعيت هاي جنس   روابط دختر و پسر

احساس  مخالف، اجتناب از خيالپردازي، زدودن هيجانات و

خصومت و خشونت نسبت به جنس مخالف، كنترل خونسردي 

و صالبت شخصيت به هنگام برخورد با جنس مخالف،  

حدود شرعي،  فقدان  رعايتبرخورد مبتني بر احترام با 

روابط پنهاني با جنس مخالف و مشورت با والدين، اجتناب از 

برقراري روابط صميمانه با جنس مخالف قبل از عقد شرعي، 

نداشتن رفتار سبك و جلب توجه جنس مخالف در مجامع 

 مقطعي است -اين يك مطالعه توصيفي .]4[ مختلف مي داند

بررسي روابط دانشجويان دختر و پسر از ديدگاه  هدفكه با 

جامعه انجام گرفت.  اسالم در دانشگاه هاي شهر اردبيل

به تحصيل در مشغول آماري اين پژوهش را دانشجويان 

 -پيام نور -هاي سطح شهر اردبيل (محقق اردبيليدانشگاه 

و  نفر  800حجم نمونه  بودند. علوم پزشكي)  -آزاد اسالمي

ابزار گرد آوري بود. روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي 

براي بود. اطالعات پرسشنامه  خود ساخته با مقياس ليكرت 

ه حاسبم ضريب آلفاي كرونباخمطالعه (پرسشنامه) تاييد ابزار 

مد كه پايايي ابزار اندازه گيري را نشان آبدست  8965/0 و 

پرسشنامه تنظيمي شامل قسمت مشخصات فردي  .مي دهد

نگرش بر اساس مقياس ليكرت بود كه به سنجش سوال  20و 

در نظر گرفته  5تا  1مقادير كيفي امتيازات عددي  به ترتيب 

پسر در ارتباط ميان دختر و « % دانشجويان با گزينه56. شد

در  مخالف بودند. كامال» آموزش اجتناب ناپذير است مسايل

% دانشجويان نگرش مثبت نسبت به ارتباط بين 4/84مجموع 

 ميزان نگرش مثبت درداشتند.  پسر و دختر از ديدگاه اسالم

% 100%) بود. 8/82% درمقابل 6/86( پسران دختران بيشتر از

مديريت داراي ي، روانشناسي و يدانشجويان آموزش ابتدا

 كه اين نسبت در دانشجويان نگرش مثبت بودند در حالي

  % بود.5/56علوم آزمايشگاهي 

% دانشـجويان بـا سـنوات تحصـيلي     7/73نتايج نشـان داد  

كـه ايـن    سال از نگرش مثبت برخوردارند درحاليدو  كمتر از

ايـن   % بـوده و 9/90دكتـري  بـراي دانشـجويان مقطـع   ميزان 

  ). p> 00/0 1( معني دار است ياختالف از لحاظ آمار

تحصـيلي بيشـتر از نگـرش ارتبـاطي      سنواتدانشجويان با 

نگرش ارتباطي مثبت در دانشـجويان  بودند.  قويتري برخورار

بيشـتر از   حرفـه اي پزشـكي  دوره هاي كارشناسي و دكتـراي  

 ساير مقاطع بوده و اين اختالف از لحاظ آماري معني دار بـود 
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)0001/0 p< .(بت  نسبت به ارتبـاط در دانشـجويان   نگرش مث

% و در دانشـجويان دانشـگاه هـاي دولتـي     1/92دانشگاه آزاد 

% بود كه اين تفاوت از لحاظ آماري هم  معنـي دار بـود    1/61

 )001/0 <p  .(دست آمده دانشجوياني كه ه بر اساس نتايج ب

 از نگرش ارتبـاطي  ردند،در خانه هاي استيجاري زندگي مي ك

ت به دانشجوياني كه در خوابگاه هاي دانشـجويي  نسببيشتري 

دارند، كه اين يافته با نتايج مطالعـه  برخور ردند،زندگي مي ك

شان مـي دهـد   ات نمطالع ظهوري و همكاران همخواني دارد.

كه بين دختران و پسران ساكن خوابگاه توافق ارزش بيشـتري  

وجـود دارد   اسـتيجاري هـاي   دختران و پسران خانهنسبت به 

ها يكـي   الن دانشگاهفارغ التحصي و  از آنجا كه دانشجويان .]6[

عمـل،   ،الگـو  .محسوب مي شوند در جامعهاز منابع مهم هنجار

بـا سـرعت بيشـتري توسـط عمـوم      آنـان  انديشـه   احساس و

شـناخت ارزش هـا و هنجارهـاي    بنـابراين   ،شـود  پذيرفته مي

را در  حاكم بر رفتار آنان مي تواند محققان و عالمان اجتماعي

  . ]6[ اجتماعي  ياري كندهاي پيش بيني برخي از واقعيت 

ــور  ــه ظه ــاران در مطالع ــر و همك ــر از  255روي اي ب نف

دريافتنـد  كرمـان  علوم پزشـكي  دانشجويان پرستاري دانشگاه 

و  متوسـط  %57از نگرش مذهبي ضـعيف،   دانشجويان %22كه 

ـ . ]7[ندقوي برخوردار 20% و شـكل مـوثر   ه برقراري ارتباط ب

 انسـان  هـاي  و همـه فعاليـت  بوده خش اصلي زندگي ب ضعيف

ـ نوعي ارتبـاط   و  ظهـور در مطالعـه   .]8[آيـد   يب مـ حسـا ه ب

دانشجوياني كه در خوابگاه هاي دانشـجويي زنـدگي   همكاران 

از نگرش مذهبي قـويتري نسـبت بـه دانشـجويان      كردندمي 

براسـاس نتـايج    .]7[ نـد بود ساكن منازل استيجاري برخوردار

 دانشجويان داراي نگـرش ارتبـاطي  % 4/84 پژوهش حدوداين 

كـه   بودنگرش ارتباطي پسران  بيشتر از دختران  د.نبود مثبت

نحوه نمـود   ،انجام شده همخواني داردمطالعات تعدادي از  با

هـايي دارد و   و ظهور غرايز در بانوان نسبت به مردان تفاوت

نهـايي  ر حفظ جامعـه از سـقوط   ها عامل مهمي د همين تفاوت

انجام ه در مطالع .]10[ بي بند و باري و بي عفتي مي باشد در

شده بر روي پرستاران مهارت نگرش ارتبـاطي پرسـتاران زن   

طور معني داري از پرستاران مرد باالتر بود كه شايد ناشي ه ب

ت ارتباطي و كالمـي خـانم هـا نسـبت بـه      ااز بيشتر بودن عبار

  .  ]11[آقايان باشد

ـ  :رمايدقرآن كريم مي ف گونـه اي سـخن نگوييـد كـه     ه ب

 .]12[يـد يبيماردالن در شما طمـع كننـد و سـخن شايسـته بگو    

سخن شايسته بايد گفت نه اينكه سخنان مهيج و تحريك كننده 

زن و مـرد و دختـر و پسـر     ارتبـاط  ، همچنـين و آلوده باشند

گونـه سـخن    زيـرا ايـن  »  التخضعن« باشدنبايد با ناز و عشوه 

امامي مي نويسد: نفي . ]9[شود ك انسان ميگفتن باعث تحري

مطلق اختالط زن و مرد توهمي غيرقابل قبول و غيرقابل اجرا 

لـذا  . ]10[ است و نظام اجتمـاعي انسـان را از هـم مـي پاشـد     

توصيه مي شود كـه مسـئوالن امـر در جهـت فـراهم آوردن      

ت بيشــتر بــراي اســكان دانشــجويان در خوابگــاه هــاي التســهي

غيب دانشجويان به سكونت در خوابگـاه هـاي   دانشجويي و تر

    ها، تالش بيشتري مبذول دارند. دانشگاه
  

  نتيجه گيري

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه محيط دانشگاه، محـل  

كار، محيط هاي اجتماعي و غيره خواه ناخواه منجر به آشـنايي  

و ارتباط دختران و پسران مي شود و آنچه اهميـت دارد ايـن   

ن ارتباط به سمت و سوي صـحيح و معقـول سـوق    است كه اي

  پيدا كند تا موجب تلخي و حسرت نشود. 
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