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 چکیده

یت شخصیت است و پدیدة اساسی نوجوانی تهیه شخص جانبه همهاجتماعی یكی از لوازم رشد  های مهارتکه رشد  دانیم می

استقالل و براساس یك نیاز اجتماعی و برای  به خاطرنوجوانان  های دوستی. گیرد میمختلفی صورت  های شكلکه به . است

و  ها رفاقت. است گیری شكلشخصیت اجتماعی نوجوانان در حال  از سندر این مرحله . ایجاد روابط سالم و سازنده است

البته در تمام مراحل رشد خصوصاً در سن نوجوانی نقش خانواده و . کند میایفا  آناندر اجتماعی شدن  ای عمدهنقش  ها دوستی

انتخاب  های مالکبه همین منظور در این تحقیق . تقویت یا تسهیل کنندة رشد نباید فراموش شود عنوان بهاولیاء و مربیان 

تر با طرز تفكرات دانش آموزان به مورد بیش آشناییو  شناساییتا با  گیرد میقرار  موردبررسینوجوانان پسر  ازنظردوست 

 .تربیتی را انتخاب کنیم های روش ترین عاقالنهبهترین و ، انتخاب دوست های مالکبهترین 
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 مقدمه -1

و این بدان معنی است کهه انسهان بهر    « . عی استاجتما بالطبعانسان » این است که  شناسانه جامعهیكی از سخنان حكیمانه و 

زیرا انسان به تنههایی قهادر   . و این غریزه ای است که انسان در بطن خود دارد. نهاد پیوستن به همنوعان خود آفریده شده است

و از ایهن رو  . سهت نی، به گذشتن از مراحل زندگی در دنیایی که آکنده از ناروائیها و ماالمال از دشواریها و مقرون به خطاهاسهت 

انسانها ناگریزند به یاری جستن و همكاری کردن برای رسیدن به ا جتماعی که در آن بتوان آنچه را فرد از انجام آن ناتوان است 

در میهدان زنهدگی و مهدارر ترقهی     ، هر قدر صفوف بشر به هم پیوسته شود و اختالط و تعاون بینشان افهزوده گهردد  . انجام داد

که با زو بهه بهازوی ههم     کند میاجتماع بشری را دعوت ، اسالم که دینی پیشرو و جاودانه است، از این رو. کردپیشرفت خواهند 

و آنگهاه   ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریهدیم « ای مردم» کار کنند به هم مهرورزند پس صدایی آسمانی فریاد می زند: 

این اسهت دعهوت   . گر را بشناسید و به دین خدا چنگ زنید و پرا کنده نشویدشعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یكدی

و چون افراد انسانی همه در معرض سختیهای هالکت آور و بدبختیهای دردناک و مشكالت طاقهت فرسها   . اسالم از تمامی مردم

ی یا افرادی از نوع خود ذخیره کننهد کهه بهین    ناگزیرند که برای خود مرز، که به تنهایی بر مقابلة با آنها توانا نیستند. قرار دارند

تا بین ایهن افهراد احسهاس بهرادری     . خود و آنها رابطه ای مطمئن و یك پیوستگی پایدار و دوستی و محبتی خاص برقرار گردد

در سختیها یاری گر دیگری باشند در کمك رسهانی و همكهاری و بهر     که هر کدام. صادقانه و درک دوستی خالصانه حاصل شود

و . را به دیگری می پیونهدد  و این رابطة مقدس است که هر یك آوردن نیازها و نجات دادن از سختیها و بیرون آوردن از گرداب

 .نامیده می شود« دوستی» که  کند میدلها و خواستها را به هم نزدیك 

ر مكروهات نیرومند باشد و از فكر هر چند که فرد در تحمل سختیها و شكیبایی د، و برای زندگی انسان این امری ضروری است

از این روست که دانشمندان جامعه شناسی و مربیان جامعه کوشش کرده اند که بهرای تهامین   . ثابت و رای تدبیر برخوردار باشد

و کسب بعد مهم زندگی بهترین راهها را فرا راه مردم قرار دهند و نیكوترین وسیله ها را برای استحكام و استواری روابط برادری 

زیرا اگر دوستی مستند بر حب قلبی صحیحی که عاری از . محبت و صداقت که رکن اصلی دوستی است بین مردم معرفی کنند

پهس مشهخم مهی شهود کهه      . و خیری در آن نیسهت . این چنین دوستی میان تهی است. ریا و کدورت و انحرافی پست نباشد

می بینیم که موضوع دوستی به حهد  . و بزرگترین ضروریات انسانی استموضوع دوستی و برادری از مهمترین مقتضیات زندگی 

در بنای اساسی این دوسهتی و آنچهه    آنانفراوان از توجهات و ساعی معصومین بهره مند می شود و از راهنمائی های پی در پی 

ردن و بدسهت آوردن دوسهتان   کهه در ذخیهره که   . و تمام مردم را پند و اندرز داده اند. در خور صفات و شرط دوستی آمده است

تا آنجا که پیامبر خدا می فرماید: بهترین شما کسانی هستند که اخالقشان بهتر است و با مردم سازگارند و بهین  . سستی نورزند

 .افراد با یكدیگر صلح و سازگاری دهند ) نهج البالغه( و نیز فرموده است مهربانی مومن بر مومن برای خاطر خداوند است

در  و منهع و پرهیهزش  . بدانكه کسی دوستیش در راه خدا باشد و بخشش در راه خدا باشد . گترین شاخه های ایمان استاز بزر 

 .راه خدا باشد

 (3جد، چنین کسی از برگزیدگان خداوند تعالی است ) اصول کافی

یگر و مهربانیهها و دوسهتیها را در   یكد به مهربانی و دوستی و برادری بین کند میپس می بینیم که پیامبر )ص( مردم را تشویق 

که پروردگار برای ایهن دوسهتی و مهربهانی برشهمرده      با یادآوری نعمتهای جاودانی و پاداش بزرگی، کند میشیرین  دل مردمان

پهس  . ولی به شرح آنكه این دوستی صرفاً برای خاطر خداوند بوده و از انحرافی پسهت و مصهلحتهای مهادی بهه دورباشهد     ، است

مهربانی صادقانه و خالصانه همان چیزهایی هستند که اسالم مردم را بدانها دعوت کرده و بهرای کسهانیكه دارای ایهن     دوستی و
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دوست شریك زندگی است کهه در وجهود انسهان    . رفتارها هستند خداوند تعالی پاداش فراوان و مرتبه پسندیده مهیا کرده است

دوست خوب و رفیق مهربان یكی از نعمتهای بزرگ الههی و پناهگهاه انسهان و     مانند ائینه است. مانند روح در بدن جاری است 

کسهی کهه از نعمهت    . وجود دوست حقیقی در این جهان پرتالطم یكی ازاحتیاجات هرانسانی است. ارام بخش دل و روان است 

و . كالت زندگی به او پناه ببهرد تا در مش و یار و غمخواری ندارد کند میاحساس غربت و تنهائی ، دوست مهربان محروم می باشد

 .از مددش برخوردار گردد

که غمها را می زداید و بهه انسهان نیهرو و نشهاط مهی      . یكی از بهترین خوشیهای زندگی رفت و آمد و گفتگوهای دوستانه است

 .دوستی در د ورة نوجوانی بر اساس یك نیاز اجتماعی و برای ایجاد روابط سالم و سازنده است. بخشد

را در اجتمهاعی شهدن    ای عمهده ها نقهش   و دوستی ها رفاقتصیت اجتماعی نوجوان در حال شكل گرفتن و بر این اساس شخ» 

ههر گونهه انهزوا و کنهاره      جذب گروهی و پذیرش در جمع دوستان برای نوجوانان اهمیت فراوان دارد و لذا باید. کند میایفا  آنان

 1. نرا جویا شدو علت آ قرار داد موردبررسیگیری را به دقت 

نشان داد که تصمیم به ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه در نوجوانان تحت تهاثیر تصهمیمات رفقها و دوسهتان      2مطالعه بی شاپ

 3هلن کر می گوید. بوده است آنان

 «من تا وقتی که شیوة برخورد با دیگران را نیاموختم به مفهوم واقعی خود پی نبردم» 

یعنی ههر چهه تصهویب دیگهران     . نشان داد که قبول خویشتن و تصویب دیگران همبستگی مثبت دارند3تحقیق راجرز و دیاموند

گروه هم سن قدرت زیادی دارد و دارای عملكرد متنهوعی  . کند میفرد بهتر خود را می پذیرد و به خویشتن اعتماد ، حاصل شود

 .عملكرد گروه هم سن را بصورت زیر می داند 0هامچك. است 

 .دن برای خانواده جانشین ش -1

 منبع احترام شخصی -2

 منبع ثبات و استواری -3

 حفاظی در مقابل فشار بزرگساالن -0

 .گیرد می آنانمنبع قدرتی که فرد طرز رفتار خود را از  -5

 وسیله ای برای انجام امور اعضاء -6

 سرمشقی برای رشد اخالقی و عقالنی -7

 :کند میگروه هم سن به دو صورت به نوجوان در برابر خانواده کمك 

. کنهد  مهی یعنی در مقام پهدر و مهادر عمهل     کند میدر مقابل پدر و مادر از جوان حمایت ، دوم. گیرد میجای پدر و مادر را ، اول

 .کند میطرز رفتار نحوة تكلم و حتی شیوه های لباس پوشیدن اعضاء را تعیین  تاثیر گروه هم سن تا حدی است که گاهی

                                                           
 .آئین تربیت، ابراهیم امینی - 1
 .1374 .دنیای نوجوانی، دکتر محمد رضا شرفی - 2
 .شخصیت 2جلد ، زمینه روانشناسی، براهنی - 3
 .1374، دنیای نوجوانی، محمد رضا شرفی - 0
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، به عقیهده بهس  . کند میبه رشد شخصیت و حتی احساس نوع دوستی نوجوان کمك ، رداگر انتخاب دوستان درست صورت پذی

 .دوران بلوغ و نوجوانی باعث تجاربی می شوند که در توسعه شخصیت نوجوان نقش مهمی دارد های دوستی»

 5. این تجارب باعث دوستیهای عاقالنه ای در دوران کمال و بزرگسالی می گردد

اولین احسهاس نهوع دوسهتی را در نوجهوان ایجهاد       ها دوستیاین . القه و اعتماد و متقابل استوار استدوستیهایی که بر اساس ع

 .کند می

کهه جوانهان از ایهن فرهنهگ     . گروه هم سن تا آن اندازه است که فرهنگ خاصی را بوجود می آورد های دوستیجذبه و کشش و 

، از جمله خصوصیات این فرهنگ است که اوالً. نیز می نامند این فرهنگ خاص را گاهی فرهنگ جوانان. خاص تبعیت می کنند

ثالثهاً از طبقهه اجتمهاعی خهود تبعیهت      . ثانیاً راز داری در بین افراد آن متداول اسهت . به ارزشهای سنتی چندان پای بند نیست

اجبهاری در اعضهاء بهرای    ، ادسهاً س. زبهان ویه ه ای دارد  ، خامسهاً . دارد را برای معاشرت اعضاء یكدیگر رابعاً معیار خاصی. کند می

و سهرری در برابهر    کنهد  مهی با توجه به اینكه گروه هم سن بهرای نوجهوان ایجهاد امنیهت     » . تبعیت از یكدیگر احساس می شود

نوجهوان را بیشهتر بهه طهرف     ، هرگونهه اقهدام نابجهای والهدین    ، کند میرا عرضه  و فرهنگ خاص خود. حمالت بزرگساالن است

ناخت مرحلة رشد و آگاهی از نیازهای این دوره همراه با ارتباطی صهحیح و بها فضهائی تهوام بها احتهرام و       ش. همساالن می کشد

موضوع اصلی رابطة نوجوان با دیگران سهیر  6. را در برابر گروه هم سن قرار ندهد آناناعتماد می تواند به والدین اعتبار ببخشد و 

زنهدگی در  . بودن در خانواده آمیزش و ارتباط با دنیای خارر از خانواده استتدریجی او از حالت وابستگی دوران کودکی و غرق 

افسهردگی و  ، از جمله نجات از تنهائی ها که مانع خطراتی چهون انزواطلبهی  . جمع و گروه برای نوجوان فوایدی را به همراه دارد

می دهد که رشد روانی مناسبی داشته باشهد  حیا اجتماعی و زندگی با همساالن و معاشران به او فرصت . حیای افراطی می شود

. سهالگی اور ارتباطهات اسهت    10سنین نوجوانی به گفته گزل . و دیگر اینكه نقش جنسی خود را در سایه حیات جمعی برذیرد

بهرای آنهها معنهی دار    . تمام انواع رفتارهای ظاهری که بی اهمیهت اسهت  ، سخن چینیها، خنده ها بی حساب گوئیها، مطالعه ها

از دیدی دیگهر آنهها بها    . خود را در این جنبه محدود نگه می دارد، از دیدی دیگر آنها با همة عالقمندی به دوستی و انس. تاس

 .همة عالقمندی به معاشرت و میل به گروه خود را در دامنه ای محدود قرار می دهند

و آنها با خود می اندیشند که آنها از شنیدن . ویندطبق برخی بررسیها نوجوانان راز خود را به دوستان و پدر مادر خویش نمی گ

و تحوالت اجتماعی و مراقبتهای والدین مهی   سن ازنظر، در این مرحله. و حق هم با آنهاست. این رازها خنده شان خواهد گرفت

رد سهتایش قهرار   توان از آنها در امان ماند خطری که در این مرحله با آن مواجهند حس ستایش نسبت به دیگران و میل به مهو 

دیگهر اینكهه در سهنین بلهوغ     . تسلیم شدنها و پذیرش آلودگیها باشهد ، گرفتن است که خود می تواند سرمنشا بسیاری از مفاسد

که در مواردی ممكن است او را بهه بیراههه   . سالگی تعصب نشان دادن به مصونیت و معصومیت دوستان است 12-16مخصوصاً 

 7. بكشاند

و کهار و   ه نیست و به زمان نیاز دارد دوستی شرایطی دارد که منشاً آن را بایستی در تربیت خانوادگی افرادبنابراین دوستی ساد

هر چه بهتر دوست خود را بشناسید و بهه  . کند میدوستی به مثابة درختی است که با گذشت زمان رشد . شغلشان جستجو کرد

                                                           
 .57صفحه ، بلوغ، وبسن - 5
 .1371، روانشناسی نوجوانان و جوانان، احمد احمدی - 6
 1374، ماهنامه تربیت، علی قائمی - 7
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تجهارب زنهدگی و   ، گذشهت زمهان و تبهادل نظهر    . ایدارتر خواهد شهد دوستی شما پ، با او واقف شوید نقاط مشترک اخالقی خود

 8. داد استفاده از نقاط مشترک اخالقی به دوستی شما قوام و دوام خواهد

اسهتمرار آن در آینهده بیشهتر اسهت و هرگهز      . با گذشت زمان و گزینش صحیح همراه باشهد  ها دوستیپس بنابراین این هر چه 

 .بستگی به نحوة انتخاب در زمان حال را دارد، آینده های دوستی. ت را از دست نمی دهدنوجوان در سن بزرگسالی آن دوس

 

 بیان مسئله 

جههت تهامین   . و تعلق به دیگران وجود کنش های متقابل از نیازهای اساسی نوجوانهان اسهت   احساس محبت، زندگی اجتماعی

 .همساالن وجود ندارد و حل مشكالت چاره ای جز ارتباط با دیگران خصوصاً آناننیازهای 

که باعث استحكام روابهط اجتمهاعی مهی شهود     . در این راستا دوست یابی و یا داشتن دوستان خوب از عوامل بسیار مهمی است

نداشهتن روحیهة انتقهادی و    ، دوستی نوجوانان در نتیجه عدم اگاهی به مالکهای واقعی در دوستی و ناتوانی در انتخهاب دوسهت  

و مادر و عالقه به استقالل یافتن و بزرگ شدن نوجوانان را به اشتباه می اندازد و گاهی هم اصهالح ناپهذیر    مخالفت با نصایح پدر

نوجوانان برای اینكه اعتماد افراد دیگر را به خود جلب کند باید نخست نشان دهند که در خور اعتماد و اطمینهان او  . می گرداند

. طرف مقابل باید فرد را بشناسد و به نظرات و اندیشهه ههای او واقهف شهود    . ستهستند و باری این منظور شواهدی چند الزم ا

در آغاز دوستی طرفین نمی دانند که در دوستی خود تا چه . و آنرا پایدار سازد. سرس گذشت زمان بر این دوستی صحه بگذارد

مهورد مطالعهه   . ی و دوست یابی می شهوند مالکهائی که موجب بقای دوست. به نظر می رسد، بنابراین ضرورت. اندازه پیش بروند

 .به همین دلیل در مورد سواالت زیر دست به کار تحقیق زده می شود. قرار گیرند

 

 اهداف تحقیق

همچنین پیشگیری از لغزشهها  . هدف از انجام تحقیق دست یابی به مالکهای دوست یابی در حال حاضر بین نوجوانان پسر است

تاکید بر نظارت و کنتهرل منطقهی   ، معرفی دوستان خوب، دوستان ناشایست به خاطرتحصیلی  و مشكالت اخالقی و اجتماعی و

روانهی و  ، خهاص فكهری  ، خصوصیات به خاطرتوجه کافی به این قشر و گروه سنی ) نوجوان ( ، از طرف والدین و اولیاء و مربیان

بیتی به نحوی که متناسب با سهاختار روانهی انهها    مناسب در فرایندهای آموزشی و تر های روشاجتماعی و در نهایت بكارگیری 

 .از اهداف اساسی این تحقیق است. باشد

 

 .فاده از نتایج این تحقیق مالکهای انتخاب دوست بصورتی روشن بیان گرددتبا اس -1

 .با استفاده از نتایج این تحقیق مالکهای انتخاب دوست بصورتی روشن برای اولیاء بیان گردد -2

 .یج این تحقیق مالکهای انتخاب دوست بصورتی روشن برای استفاده مراکز تعلیم و تربیت بیان گرددبا استفاده از نتا -3

 

                                                           
 .1374، روانشناسی دوستی ترجمه محمد علی فرجاد، گابر - 8
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یك رفیق برحسب اینكه دارای چه اخالقهی   این طرح با توجه به نیازهای اساسی انسان حائز اهمیت است چه بسا که در مواقعی

گهردد و خصوصهیات نوجوانهان در دروان دبیرسهتان کهه دوران       برای فرد سبب سعادت یا شفاوت. و کیفیاتی و روحیه ای باشد

از انجهایی کهه بهین رشهد عقلهی و عهاطفی نوجهوان عهدم         . نیاز به عشق و محبت و تعلق بهه دیگهران دارد  ، طوفان و تنش است

سهت و  ممكن است تصمیم به برقهراری روابهط نادر  . هماهنگی وجود دارد و نوجوان دارای بعد عاطفی و احساس قوی تری است

با این خصوصیات سنی ممكن است نوجوان به فساد اخالقی کشهیده  . غیر منطقی با افرادی را داشته باشد که به صالح او نیست

بنابراین شاید بتوان گفهت  . شود و یا موجبات افت تحصیلی او فراهم گردد و از درخشش استعدادهای بالقوة فرد جلوگیری شود

افهراد نقهش    گیریها در تعیهین سرنوشهت   که تصمیم گیریهای هر فرد با انتخاب دوستانی تغییر پذیر باشد و احتماالً این تصمیم

بنابراین از عوامل مهمی که در پیشرفت آموزشی و تغییر رفتار دانش آموز در مقطع متوسطه تاثیر بسهزائی  . مهمی داشته باشند

 .که دوستی با افراد عامل برقراری ارتباط با محیط است. است آنانفوذ اجتماعی و نحوة دوست یابی ن. دارد

 

 بیان فرضیه:

 .جاذبه و زیبائی ظاهر می تواند مالک دوست یابی نوجوانان پسر در مقطع متوسطه باشد -1

 .مشابه بودن عقاید و افكار دانش آموزان پسر در مقطع متوسط مالک دوستیابی است -2

 .اذبة اخالقی و صفات پسندیده مالک انتخاب دوست در بین نوجوانان پسر در مقطع متوسطه استج -3

 

 عقاید و نظرات مربوط به موضوع مورد تحقیق(« ) پیشینة تحقیق » 

اسهتاد   1358-1351مولف شهال هاشمی ن اد سال تالیف ، عنوان: ارزشیابی چند بعدی مفهوم دوست بر حسب سن و جنس -1

 و چهر محسنیراهنما: نیك

(  24-25( قبل از بلهوغ و گهروه سهنی )   11-13این تحقیق در دو گروه سنی ). پایان نامه در دانشكده علوم تربیتی موجود است

 .پنج عامل زیر بر حسب سن و جنس مقایسه شده اند. ساله بعد ازبلوغ در بین افراد مذکر و مونث انجام گرفته است

 .ختر و پسرنفر دانش آموز د 154جامعه آماری 

، عدم ظهاهر سهازی  ، احساس مسئولیت، شخصیت قوی، خصوصیات شخصیتی دوست که عبارتند از: پای بند بودن به هدف -1

 .توانائی در انجام کارها و عدم سوء استفاده از دوستی

 .دوست ازنظرمقبولیت فرد  -2

 یگانگی و نبودن حجاب میان شخم و دوست -3

 اشتراک فكری و عقیدتی -0

 و معنویانتظار کمك مادی  -5
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 نتایج آماری:

در ضهمن عامهل جنسهیت تفهاوتی     . خصوصیات شخصیتی دوست در دوره قبل و بعد از بلوغ تفاوت معنی داری ندارد -1

 .وجود ندارد

تفاوت معنی دار وجود دارد و بها توجهه    –به حسب سن و جنس ، دوست ازنظردر ضمن در بخش عامل مقبولیت فرد  -2

در بین دختران از اهمیت بیشتری برخوردار است و در بعضی مهوارد پسهران    به میانگین بدست آمده این خصوصیات

 .قوی ترند

اما بر حسب جنس تفهاوت  . در عامل یگانگی و نبودن حجاب میان فرد و دوست بر حسب سن تفاوت معنی دار ندارند -3

 .معنی دار وجود دارد

در رابطهه بها عامهل جنسهی تفهاوت      . ار نداردعامل اشتراک فكری و عقیدتی در دو بعد سنی با یكدیگر تفاوت معنی د -0

 .معنی دار دیده می شود

ندارد بدین صورت کهه ایهن خصوصهیت     در عامل انتظار کمك مادی و معنوی بر حسب سن و جنس تفاوت معنی دار -5

 .در دوران قبل از بلوغ از اهمیت بیشتری دیده می شود و در رابطه با عامل جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد

صه نتایج: خصوصیت شخصیتی دوست ) بهترین دوست( هم در بین افراد نابال  و هم در بین بزرگساالن از اهمیت یكسهانی  خال

هم چنین از نقطه نظر جنسی نیهز تفهاوتی بهین پسهران و دختهران وجهود       . وعامل سن بر روی آن تاثیری ندارد. برخوردار است

 .ختلف( خصوصیات شخصیتی دوست از اهمیت بیشتری برخوردار بوده استبنابراین برای گروههای جنسی مخالف ) م. ندارد

. نبودن حجاب و یكرنگی و انتظار کمك مادی و معنوی بیشتر در ارتبهاط بها خصوصهیات فرهنگهی و شخصهیتی دوسهت اسهت       

در ضمن برخهی از  . دوست و اشتراک فكری و عقیدتی در ارتباط با عامل رشد و تكامل فیزیكی و روانی می باشد ازنظرمقبولیت 

اشتراک فكری و عقیدتی میان شخم و دوست در نزد پسهران از  ، نبودن حجاب و یگانگی، دوست ازنظرابعاد از جمله مقبولیت 

می توان گفهت چنهین   . که در برقراری و ایجاد رابطه دوستی نقش تعیین کننده و موثری دارند. اهمیت بیشتری برخوردار است

خاص تربیتی میان نوجوانان است که باعث می شود در انتخاب دوسهت   های روشفی و احساسی و اهمیتی به خاطر مسائل عاط

 .نیز چنین مالکهائی را در مدنظر داشته باشد

مالیر مرتضهی   –عنوان: مطالعه و مقایسه عوامل دوستی قبل و بعد از انقالب بین دانش آموزان اول و دوم و سوم دبیرستان  -2

عهواملی کهه   . نفر انجام گرفته است 124روی  1361س مالیر به راهنمائی استاد حسین رضوی سال دانشكده تربیت مدر، زندی

، در این تحقیق سنجیده می شود عبارت هستند از داشتن صفات و سجایای پسندیده اخالقی کمك درسی بهه اشهكال مختلهف   

 آشهنایی مكالسهی و دوسهتی فهامیلی و    سهابقة ه ، کمك و همكاری در حل مشهكالت ، شاگرد ممتاز بودن، هم محلی، همسایگی

 . . . .خانوادگی همكالسی و پیش هم نشستن در کالس
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موجبهات  ، داشهتن شخصهیت بهارز   ، همكاری در تفریحات و گذراندن اوقات فراغهت ، خصوصیات مشترک، کمك جنسی و نقدی

 .زیبائی و جذابیت، خوشحالی و شادی دیگران را فراهم کردن

 

 خالصه نتایج:

نسهبت بهه سهایر    ، پسران و دختران هر دو به داشتن صفات و سجایای اخالقی پسندیده در درجهه اول ، ی تحقیقطبق یافته ها

کمك درسی . دختران بیشتر به این عامل توجه کرده اند % از 7/1گروه پسران به میزان . عوامل ذکر شده اهمیت قایل شده اند 

 .درصد فراوانی دختران در این مورد بیشتر است به اشكال مختلف در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است و

فامیلی آشهنائی خهانوادگی پهیش ههم نشهینی در کهالس       ، هم محلی، همكالسی، درصد فراوانی گروه دختران به سابقة دوستی

داشهتن شخصهیت بهارز همكهاری در     ، شاگرد ممتهاز بهودن  ، حل مشكالت بیشتر از پسران به عواملی چون کمك و همكاری در

نتایج دیگری بدست آمد و معلوم شد که ارزشها و عوامل دوستی نوجوانهان  . و اوقات فراغت بیشتر ارزش قایل شده اندتفریحات 

بعد از انقالب اسالمی بیشتر به جنبه های انسانی معطوف شده است بطوری که ارزشها و عوامل مربوط به خصایم انسانی بعهد  

معطوف شده است به طوریكه ارزشها و عوامل مربوط به خصهایم انسهانی بعهد از    از انقالب اسالمی بیشتر به جنبه های انسانی 

 .انقالب اسالمی افزایش قابل توجهی نسبت به ارقام ذکر شده در قبل از انقالب داشته است

( پایهه  1177). William . B Smavelyذهنهی توسهط    آشهنایی عنوان : پیش بینی ارتباطات درون شخصیتی در زمینه  -3

 .حقیق اهمیت تشابه در زمینه های قبلی و استنباط های شخصی در کیفیت ارتباط گیری استهای این ت

سال انجام شده که با توجه به کهدام خصوصهیات اسهت کهه افهراد مهی        11-78نفری با توزیع سنی 78تحقیق مزبور یك نمونه 

ه و استنباط شخصی و عالقة افهراد از عوامهل مههم    نتایج نشان داد که تشاب. توانند در سطح باال یا پست تری ارتباط برقرار کنند

 .در برقراری ارتباط گیری می باشد

تحقیق دیگری در کانادا انجام شده تحت عنوان آزمایش گرایشهای چند جانبة دوستی که در آن سه هدف مورد توجه بهوده   -0

 .است

 .احتیار به ساختن شاخصی برای بعدهای مختلف دوستی .1

 .فاهیم مختلف دوستی را در سطوح مختلف ارتباطات اندازه گیری کنندفهرست هایی که بتوانند م .2

 .مشخم کردن متغیرهایی که در توسعة دوستی دخالت دارند .3

و جنبهة دوسهتی در ههر     بعد 11دانش آموز دبیرستانی انجام شده و براساس طبقه بندیهای انجام شده  1167این تحقیق روی 

ا نشان داد که بعدهای مختلف دوستی در تمام سطوح دوسهتی وجهود دارد و از   تحقیق کاناد. سطوح دوستی مشخم شده است

 .هم جدا نمی شوند

مرحله از رشد و برخی دیگهر در   3یا  2دیگر بعدها در . بعضی از این ابعاد یازده گانه فقط در یك مرحله رشدی پدیدار می شوند

 .ت می دهندها این نتیجه را بدس این یافته. تمام مراحل رشد دیده می شود

 .استنباطهای مختلفی نسبت به دوستی وجود دارد، که در مراحل مختلف رشد و تعادل
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 روش تحقیق

 .به تحصیل اشتغال دارند می باشد 73-70دانش آموزان کالسهای اول دبیرسانهای پسرانه شهرسان مالیر که در سال تحصیلی 

دبیرستان بهعنوان جامعهه نمونهه مهورد برسهی قهرار       0ه از بین انها دبیرستان پسرانه در این شهر دایر است ک 7در حال حاضر 

میرشاهولر( در این تحقیق سعی شده است جامعهه نمونهه   ، حار علی طوسی، دکتر معین -)دبیرستانهای دکتر شریعتی گیرد می

 .دربرگیرنده طبقات مختلف اجتماعی باشد

و از پهر  . ارد و دبیرستان دکتهر شهریعتی در مرکهز شههر قهرار دارد     بنابراین دبیرستان حار علی طوسی که در شمال شهر قرار د

جمعیت ترین دبیرستانهای شهر است و هم چنین دبیرتسان دکتر معین و میرشاهدلو در برگیرنده دانهش آمهوزنی هسهتند کهه     

در ضمن بهرای اجهرای    .نمونه انتخاب گردیدند بعنوان جامعة. اکثراً در جنوب شهر و از طبقات پائین اجتماعی اقتصادی هستند

پرسش نامه جهت کسب مجوز به اداره آموزش و پرورش شهرستان مالیر مراجعه گردید و از دایره مربوطه چهار برگ معرفینامه 

نفر دانش آمهوزان   344دبیرستان  0و از بین . برای اجرای طرح تحقیق با موافقت حراست اداره به مدارس مربوطه صادر گردید

 3و از هر یك از این چهار دبیرستان ) شریعتی . دبیرستان انتخاب شد 0 دبیرستان 7ی تصادفی ساده از بین با روش نمونه گیر

کهالس پایهه    14کالس( به روش تصادفی ساده جمعاً  2کالس و میرشاهولد نیز  2کالس دکتر مین  3حار علی طوسی ، کالس

این تحقیق از نوع تحقیق توصهیفی بها   . ان پایه اول انتخاب شدنفر دانش آموز 344نفر در مجموع  34اول با احتساب هر کالس 

تاکید بر روش بر آوردی است و نظرات دانش اموزان پسر مقطع متوسطه در مورد مالکهای انتخهاب دوسهت در سهال تحصهیلی     

 .گیرد میقرار  موردبررسی( 73-70جاری ) 

بزار اندازه گیری برای انتخهاب دوسهت یامالکههای دوسهت یهابی )      ابزار جمع آوری اطالعات یا ابزار اندازه گیری در این تحقیق ا

 .پرسشنامه ( است

گزینه ) پاسخ( ساخته شهده و در اختیهار دانهش آمهوزان قهرار       5سوال از نوع سئواالت چند ارزشی و با  36پرسشنامه به تعداد 

در سواالت تحقیهق را   موردبررسیغیرهای این پرسش نامه دارای سه دسته سوال است که هر دسته از سوالها یكی از مت. گرفت

 .کند میارزیابی 

اسهتخرار   نفر از دانش آموزن و جمع آوری آنها فراوانیهای مطلق و درصدی کل پرسشنامه 344بعد از اجرای پرسش نامه روی 

ور تصادفی انتخهاب  پرسش نامه بط 04برای این کار ، ضریب پایانی تست محاسبه گردید، قبل از تجزیه و تحلیل داده ها. گردید

و ضهریب  . محاسهبه گردیهد  « پیرسهن » زور با استفاده از فرمول ضریب همبسهتگی   -شد و ضریب همبستگی بین سواالت فرد

. % شد و این عدد نشان می دهد که این پرسش نامه از ضریب پایانی کافی برخوردار اسهت  87« پرسش نامه » پایانی کل تست 

 .زمون نسبت به استفاده شدجهت تجزیه و تحلیل سواالت از آ

، تك آنها مستلزم صرف وقت زیهادی بهود  ، در مورد تك« نسبت» بكار بردن فرمول . زیاد و پراکنده بود، چون پاسخهای سواالت

خیلهی کهم و   » و پاسهخهای  « زیهاد » را « خیلی زیاد و زیاد» در محاسبات در پاسخ های  جهت سهولت و سرعت و دقت بیشتر

 .تبدیل شدند« کم» را به  «کم

 .مورد محاسبه واقع شد کم( با استفاده از آزمون نسبت -تا حدودی -بنابراین هر سوال با سه پاسخ ) زیاد
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 تحقیقنتایج 

در تحقیق اهمیت زیاد ولی مایل به متوسط قائل می شوند ولی هر  سوال مطرح شده 3اکثریت دانش آموزان جامعه هدف برای 

 .میت و اولویت خاصی به ترتیب زیر برخوردار استکدام از سواالت از درجه اه

انتقهاد پهذیری    ،کمهك  صهداقت   ،بردبهاری  ،درجه اول به جاذبه اخالقی و صفات پسندیده در انتخاب دوست ) مهربان .1

امانتداری و وقت شناسی ( بهیش از ههر مهالک دیگهر      ،وفای به عهد ،یكرنگی ،احترام به دیگران ،عادل بودن ،وفاداری

 .دهنداهمیت می 

و هفمكهری در   سیاسی اجتمهاعی   –مذهبی  ازنظردر درجه دوم به مشابه بودن افكار و عقاید یعنی ) هم عقیده بودن  .2

در انتخهاب   ،مهالی  درسهی   ،هوشهی  ازنظرهم عقیده بودن در جلسات گروهی هم سطوح بودن   گذراندن اوقات فراغت 

 .ی دهندرشته تحصیلی و سیر مطالعاتی( در انتخاب دوست اهمیت م

تناسهب   قهد بلنهد    ،سادگی و ورزشكار بودن ،شیك پوش ،یعنی ) صورت زیبا در درجه سوم به جاذبه زیبائی و ظاهری .3

خوش خط بودن( در انتخاب دوست اهمیت  شادابی  ،گفتار زیبا زرنگ بودن  مرتب و تمیز بودن  سالمت جسمانی  ،اندام

 .می دهند

 بنابراین نتیجه می گیریم:

 .اساسی ترین مالک انتخاب دوست در بین نوجوانان پسر جاذبه اخالقی و مذهبی و صفات پسندیده است که مهمترین

 

به مهالک مشهابه فكهری و عقیهدتی و در درجهه       دانش آموزان جامعه هدف در درجه اول به مالک اخالق پسندیده و درجه دوم

 .سوم به مالک جاذبه زیبائی ظاهر اهمیت می دهند

 

صهفات پسهندیده اخالقهی و ارائهه الگوههای       و پهرورش  والدین و اولیاء و مربیان در تربیت اخالقی ،یج بدست آمدهبا توجه به نتا

در روابهط متقابهل بهین     زیرا این وی گهی . مناسب رفتاری در بین نوجوانان می بایستی توجه نمود و تاکید بیشتری مبذول دارند

 .ز استنوجوانان و در تمام ابعاد زندگی آنها سرنوشت سا

با مالکهای دوست یهابی از بهین نوجوانهان     آشناییهمچنین نتیجه این تحقیق می تواند مورد استفاده مربیان و مشاوران جهت 

 .پسر قرار گیرد

و از طرفی نیز اخالقی پسندیده در بسیاری از موارد از معضالت اجتماعی و اخالقی پیش گیری نموده و باعث می شود که فهرد  

 .عاطفی و اجتماعی سالم بوده و زندگی راحت و سعادتمندی داشته باشد روانی و ازنظر
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