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  خالصه
  .بوددر دختران زش روابط سالم بر افزایش آگاهی از روابط آسیب زا و هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آم:مقدمه
                   جامعه تحقیق عبارت بود از کلیه دختران خوابگاهی دانشگاه اصفهان. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است:  کارروش

 نفر که 30 توزیع شد و سپسصد نفر از آنان به طور تصادفی نامه آگاهی از روابط آسیب زا بین به منظور نمونه گیری ابتدا پرسش).  نفر3000(
آزمون محقق  ازابزار تحقیق عبارت . گونه روابط پایین بود انتخاب و نهایتاً در دو گروه گواه و آزمایش توزیع شدند آگاهی آنان نسبت به این

در حالی که گروه گواه در لیست . هر دو گروه قبل و بعد از مداخله آموزشی توسط این آزمون ارزیابی شدند.  بودساخته آگاهی از روابط آسیب زا
  .انتظار قرار داشت، گروه آزمایش مداخله آموزشی را دریافت نمود

ست که آموزش روابط سالم برافزایش آگاهی دانشجویان نسبت به جنبه های نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری حاکی از آن ا: نتایج 
   ).>05/0P(مختلف روابط دختر وپسر موثر بوده است

 نتایج پژوهش نشان می دهد می توان از چهارچوب آموزشی این تحقیق به عنوان الگوی آموزشی روابط سالم و آسیب زا :جه گیریینت
  .ن زمینه استفاده کردبرای افزایش آگاهی و دانش در ای

   روابط دختر و پسر، روابط آسیب زا، روابط سالم:یکلیدهای واژه 
  

  مقدمه
 ستانه و دیکی از مسائل فرهنگی اجتماعی جامعه ما مسئله ارتباط

این مسئله هنوز درجامعه ما به طور .  استان و پسرانبین دختر
 چه اگر. کامل حل نشده و جایگاه درخورد خود را نیافته است

 روانی و اجتماعی -گرایش به این ارتباط ناشی از نیازهای زیستی 
ست ولی در این مورد ادیان، مکاتب و فرهنگ ها الگوهای ا

     که نوجوانان از چه الگویی تبعیت این. متفاوتی ارائه کرده اند
  . وابسته است  و متغیرهای متعددی  عوامل  به  می کنند

  
  
  
  
  

  
له می تواند تحت تأثیر الگوهای مختلفی مسئکه این عالرغم 

باشد لیکن ازالگوهایی تأثیر می پذیرد که با فرهنگ غالب 
عدم آگاهی و آسان گیری جوانان  ).1( جامعه همخوانی ندارد

از یک سو و عدم شکل گیری کامل هویت در این سنین 
           معموالً موجب تبدیل روابط سالم به روابط آسیب زا 

      اهمیت ویژه موضوع روابط دختر و پسر باعث .می گردد
شکل گیری نظریات و تحقیقات در جنبه های مختلف این 

با مرور متون مربوط به این مسئله پنج جهت . حیطه شده است
نظریات دوستی، شکل گیری ) 1 :گیری اصلی آشکار می شود

         ،روابط با جنس مخالف و صمیمیت در دوران نوجوانی
دگیری زبان جنسی، آشنایی با مسائل جنسی و رفتارهای یا) 2

  .جنسی در دوران نوجوانی

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-اصفهان: آدرس مؤلف مسئول*
   0311-7932504: تماستلفن 

 7/7/86:                           تاریخ تایید7/3/86:  تاریخ وصول
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عوامل موثر، نتایج، آسیب ها و راهکارهای پیشگیرنده ) 3

تاریخچه اخالق ) 4 )آموزش روابط سالم و آموزش جنسی(
مذاهب و ) 5حاکم برروابط دختر و پسر و سیراستحاله آن 

  .ابط دختر و پسرها در سامان دهی به رو نقش آن
از جمله نظریات مربوط به شکل گیری روابط می توان به 

اشاره کرد که ) 1974 (2 وهات فیلد1نظریه عشق پرشور برشیید
یکی دیگر . ریشۀ برقراری روابط را در عشق رمانتیک می بیند

از نظریاتی که به فرایند رابطه و نحوه شکل گیری روابط اشاره 
ت که به شش مرحله در شکل گیری  اس3 نظر لوینگر،می کند

این شش مرحله از عدم ارتباط تا نقاط . رابطه اشاره می کند
مشترک زیاد بین طرفین یعنی از حداقل به سمت حداکثر 

  ).2(ارتباط و نقاط اشتراک پیش روی می کند
نظریه ای مربوط به فروپاشی رابطه را شکل ) 1983 (4لرنینگر

هار مرحله دچار چابطه طی طبق این نظریه یک ر.  استداده
ارزیابی رفتار طرف مقابل ) 1:فروپاشی می شود که عبارتند از
گفتگو ) 3 رودر رویی طرفین) 2 و توجه به جنبه های منفی آن

خاتمه ارتباط هم از لحاظ فیزیکی و ) 4 از مشکالت حل نشده
  .)3(هم از لحاظ روان شناختی 

    تر و پسر حیطۀ مربوط به آسیب های ناشی از روابط دخ
آسیب های هیجانی و ) الف :سه نوع آسیب را معرفی می کند

آسیب های ) ج آسیب های جسمی و جنسی) روان شناختی ب
 شناختی می توان به –از آسیب های هیجانی . فردی اجتماعی

افسردگی، از دست دادن قدرت تصمیم گیری، حس استقالل 
      سی و عزت نفس اشاره کرد از آسیب های جسمی و جن

می توان از  بیماری های مقاربتی، از دست دادن دوشیزگی و 
چنین روابطی عوارض ). 4( های ناخواسته نام برد بارداری

        غیرمستقیمی از جمله عقب ماندگی تحصیلی و شغلی را نیز
  ).5( به دنبال خواهد داشت

   به روابط آسیب زای دختر و پسر  برای   موجود راهکارهای

                                                 
1. Berschied  
2. Hotfield  
3. Levinger 
4. Lerninger 

  
               کارها با توجه این راه. دسته عمده تقسیم می شونددو 

                   های جنسی  آموزش) الف: به فرهنگ غرب عبارتند از
       آموزش جنسی، پیشگیری از . آموزش ارتباط سالم )ب

بارداری های ناخواسته، روش های مقاربت جنسی و آموزش 
 ).6( را در بر می گیردبرای انتخاب شرکای جنسی محدود 

آموزش ارتباط سالم با توجه به روشن سازی و تمایز قایل شدن 
طبق این . بین روابط سالم و روابط آسیب زا شکل گرفته است

آموزش ها روابط آسیب زا روابطی هستند که فرد را دچار یکی 
  )7( از آسیب های جسمی، جنسی، عاطفی و روانی می کند

     اطالق می شود که در آن احترام روابط سالم به روابطی
دو جانبه، تعهد و رعایت مرزها و احترام به حقوق یکدیگر 
     رعایت می شود و دو طرف نه از لحاظ جسمی نه جنسی و

روابط آسیب زا معموالً به . نه عاطفی دچار آسیب نمی گردند
عقب ماندگی های تحصیلی و شغلی نیز منجر می گردد و گاه 

  ). 7(د آسیب دیده نیز دچار آشفتگی می شودخانواده فر
            استحاله اخالق در روابط دختر و پسر از موضوعات سیر

و نقش مذهب در سامان دهی به روابط دختر و ) 8(جامعه شناختی 
که می توانند ) 9(موضوعات مربوط به حوزه  دین است  جمله  پسر از

ه برای پیشگیری از روابط  تأثیری قابل توج،با پیوند میان رشته ای
  . داشته باشند آسیب زا

نوعی برنامه آموزش روابط سالم را تحت عنوان  کویل و کیربای 
 ماه بعد از 31انتخاب سالم تر روی جوانان دبیرستانی اجرا کردند و 

آموزش در پیگیری متوجه شدند دانش آموزانی که این برنامه را 
 آموزان گروه کنترل مقاربت دریافت کرده اند در مقایسه با دانش

جنسی بدون کاندوم کمتر، کاهش شرکای جنسی و استفاده بیشتر 
   نوعی  و همکاران5جموت). 10(از کاندوم را گزارش کردند 

برنامه آموزش رابطۀ سالم تر را تحت عنوان انتخاب مغرورانه روی 
نتایج پژوهش با توجه به وضعیت  .جوانان دبیرستانی اجرا کردند

          استفاده از کاندوم بیشتر و روابط جنسی ه گواه نشان دادگرو
  ).11 ( بوده استکمتر  شده غیر محافظت

  

                                                 
5. Jemott 
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نوعی برنامه آموزش رابطه سالم تر، تحت عنوان برنامه  بکر
 افراد گروه آزمایش مقاربت که در آنکاهش خطر اجرا کردند 

  ).12( جنسی کمتری را نسبت به گروه گواه گزارش کردند
 ازدر ایران روابط دختران و پسران از لحاظ عمق و شدت 

غرب متفاوت است اما به هرترتیب مطالعه علمی در این زمینه 
نوشتار حاضر .  بسیار اندک است مداخالت تجربیدربه ویژه 

بخشی آموزش روابط سالم برافزایش آگاهی از  به بررسی اثر
 آموزش روابط تعیین اثرهدف آن روابط آسیب زا می پردازد 

  .  می باشدسالم برآگاهی از روابط آسیب زا
  

   کارروش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه تجربی است که 
گروه گواه و گروه آزمایش قبل و بعد از اعمال متغیر مستقل از 

  .گرفتند  قرار  بررسی مورد   آسیب زا  روابط لحاظ آگاهی از 
   مستقل و مداخله آموزشیمتغیر معرض   در  مستقل گروه  تنها

پس از پایان آموزش مجدداً هر دو گروه از نظر . قرارگرفت
جامعه آماری کلیه  .میزان آگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند

 1383خوابگاهی دانشگاه اصفهان در تابستان دختر دانشجویان 
که هدف از  با توجه به این . که بالغ بر سه هزار نفر بودندبود

موزش افزایش آگاهی بود، نمونه گیری هدفمند اجرای این آ
دانشجویانی که آگاهی ضعیف نسبت به روابط ( انجام شد

نامه به طور تصادفی   به این منظور ابتدا پرسش.)آسیب زا دارند
نامه  داده های حاصل از پرسش .روی صد نفر از آنان اجرا شد

 این ها نسبت به نشان داد با توجه به حیطه های مورد نظر، آن
با توجه به این نکته برگزاری  .موضوع آگاهی پایین دارند

از بین . جلسات آموزشی به اطالع  همه آنان رسانده شد
 نفر در گروه گواه 15 نفر در گروه آزمایش و 15داوطلبین، 
 الزم به ذکر است برای رعایت اخالق پژوهشی .توزیع شدند

تا در صورتی آنان خواسته شد  از ورعایت حقوق آزمودنی ها،
  از،نامه تحقیق نام خود را ذکر کنند شسکه مایل نیستند در پر

نامه آگاهی  پرسش .کنند  استفاده   رمز  کلمه  یا   و مستعار نام 
   سوالی18 ساخته محقق و پسر، یک ابزار زای دختر آسیب از روابط

    چهارده  طیف   یک  اساس  بر را  دهنده  پاسخ  آگاهی  که است 

  
علل برقراری ) 1 :جه ای و در حیطه های زیر ارزیابی می کنددر

آسیب های ناشی از روابط آسیب ) 2 ،)سئوال 6 (روابط آسیب زا 
روابط سالم و ) 4 انواع روابط آسیب زا، ) 3، ) سئوال5(زا 

انواع آسیب های ناشی از رابطه : نمونه سوال( .مشخصه های آن
   ).دختران و پسران را می شناسم

متون ) چیزی حدود یک سال(دا پس از صرف زمان زیاد ابت
مربوط به روابط دختر وپسر، در حیطه های مختلف مورد مطالعه و 

 سوال 30 حیطه های اشاره شده سپس با توجه به. بازبینی قرار گرفت
نامه توسط  به منظور بررسی روایی محتوایی، پرسش. طراحی شد

وال ئ س 5   به پیشنهاد آنانپنج متخصص مورد بازبینی قرار گرفت و 
حذف شد در مرحله بعد ابتدا به طور آزمایشی ده نفر از اعضاء  

  از واالت مبهم ئنامه پاسخ دادند تا س جامعه مورد نظر به پرسش
   . ماند  باقی سئوال  18  ، اصالح شود و فهم لحاظ درک 

       نامه تکثیر و به طور تصادفی به اعضاء   پرسش50سپس
          نامه ه آماری ارائه شد همسانی درونی این پرسشجامع

)75/0=α (ضریب پایایی این آزمون پس از. محاسبه شد          
به این ترتیب این . به دست آمد) r= 8/0(هفته اجرای مجدد  6

 روابط زنمره کل آگاهی ا.  پنج نمره در اختیار می گذارد،ابزار
آگاهی  علل برقراری روابط آسیب زا، نمره آگاهی از آسیب زا،

از آسیب های ناشی از روابط آسیب زا، آگاهی از انواع روابط 
  .نهایتا آگاهی از روابط سالم ومشخصات آن آسیب زا و

 هفت جلسه این پژوهشمتغیر مستقل در : متغیر مستقل
تالش زیادی برای تهیه  .سر است پآموزش روابط سالم دختر و

. محتوای جلسات مداخله آموزشی انجام گرفت چوب وچار
این فرمت پس از حدود یک سال گفتگو و بررسی با مشاوران 

 رویکرد نظری با   نهایتاً  و و اعضاء هیأت علمی گروه مشاوره
  .تهیه شد) یادگیری اجتماعی( 

به منظور عینی کردن موضوع،  روابط خطرناک به سه دسته 
ری و زرد تقسیم شد و رابطه سالم عمدۀ رابطۀ قرمز، خاکست

منظور از روابط قرمز، روابطی بود که . رابطه سبز نام گرفت
   .یکی از طرفین و یا هردوی آن ها شخصیت مرزی هستند
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روابط زرد به روابطی اشاره می کند که یک یا هر دو طرف 
رابطه به دنبال سوء استفاده از طرف مقابلند و نهایتاً روابط 

ی به روابطی اطالق می شود که یکی از طرفین و یا خاکستر
ها بی هویتند و یا هنوز هویت شکل گرفته ای  هردوی آن

 دقیقه بود که 90فرم نهایی آموزش شامل هفت جلسه . ندارند
   :در هر جلسه به عناوین زیر پرداخته شد

         ، تاریخچه دور و نزدیک روابط دختر و پسر: نشست اول
      ، عریف روابط آسیب زا و شرح نتایج روابط آسیب زات: نشست دوم
    ،روابط خاکستری: نشست چهارم، روابط قرمز: نشست سوم
       :نشست هفتم ،روابط سالم: نشست ششم، روابط زرد: نشست پنجم

شیوه های مقابله با موانع : نشست هشتم، مموانع برقراری روابط سال
  پایان هرجلسه برای افزایش خودهمچنین در. برقراری روابط سالم

دانشجویان موظف به انجام  می شد که    ارائه تکالیفی کارآمدی 
  . ها بودند و در آغاز جلسه انجام تکالیف بررسی می شد آن

های  شاخص استفاده از  با  داده ها : روش تجزیه و تحلیل اطالعات  
زمون برای آ. قرار گرفت مرکزی و آمار استنباطی مورد بررسی

های تحقیق و برای کنترل نمرات در مرحله پیش آزمون از  فرضیه
  . آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد

  
  نتایج

میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی از ) 1(شماره جدول 
          های آن در دو مرحلهزا و خرده مقیاسروابط آسیب

         آزمون براساس عضویت گروهی سآزمون و پیش پ
به منظور بررسی تفاوت میانگین گروه گواه و  .دهدمی نشان

آزمایش در مراحل پس آزمون و کنترل نمرات پیش آزمون از 
    ،  شد کهآزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده

   .دهدنتایج آن را نشان می  )2(  شمارهجدول
  
   

  های آن زا و خرده مقیاسانحراف معیار نمرات آگاهی از روابط آسیب  میانگین و - 1جدول 
آزمون براساس عضویت گروهیپس آزمون و پیش در مراحل 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین    نوع آزمون  عضویت گروهی
  15  06/3  4/23  آگاهی کلی
  15  01/2  93/9  آگاهی از علل

  15  08/2  73/8  آگاهی از انواع آسیب
  15  79/1  66/7  آگاهی از انواع روابط

  پیش آزمون

  آگاهی از روابط سالم
  

93/9  27/1  15  
  15  04/7  26/36  آگاهی کلی
  15  80/1  60/19  آگاهی از علل

  15  35/2  33/17  آگاهی از انواع آسیب
  15  21/2  06/13  آگاهی از انواع روابط

  آزمایش

  پس آزمون

  آگاهی از روابط سالم
  

46/21  64/1  15  
  15  28/3  26/22  آگاهی کلی
  15  16/2  3/10  آگاهی از علل

  15  11/2  20/8  آگاهی از انواع آسیب
  15  80/1  46/6  آگاهی از انواع روابط

  پیش آزمون

  آگاهی از روابط سالم
  

06/10  38/1  15  
  15  5/3  40/22  آگاهی کلی
  15  12/3  13/10  آگاهی از علل

  15  02/2  40/8  آگاهی از انواع آسیب
  15  64/1  6  آگاهی از انواع روابط

  گواه

  پس آزمون

  15  47/1  8/9  آگاهی از روابط سالم
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  گروهی  برحسب عضویت   نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نمرات پس آزمون پس از کنترل نمرات پیش آزمون-2جدول 
  معناداری f  نگین مجذوراتمیا df  مجموع مجذورات  پیش آزمون  منبع تغییرات

  000/0  28/29  99/752  1  99/752  آگاهی کلی
  000/0  97/212  50/496  1  50/496  آگاهی از علل

  000/0  78/126  59/386  1  59/386  آگاهی از انواع آسیب
  000/0  26/257  31/277  1  31/277  آگاهی از انواع روابط

  عضویت گروهی

  آگاهی از روابط سالم
  

48/776  1  48/776  10/570  000/0  
  016/0  73/6  15/173  1  15/173  آگاهی کلی  پیش آزمون 
  01/0  59/7  66/18  1  86/18  آگاهی از علل  پیش آزمون
  000/0  75/20  29/63  1  29/63  آگاهی از انواع آسیب  پیش آزمون
  023/0  93/5  34/15  1  34/15  آگاهی از انواع روابط  پیش آزمون
   سالمآگاهی از روابط  پیش آزمون

  
21/19  1  21/19  1/14  001/0  

      711/25  23  344/591  آگاهی کلی
      34/2  23  83/53  آگاهی از علل

      04/3  23  13/70  آگاهی از انواع آسیب
      58/2  23  46/59  آگاهی از انواع روابط

  خطا

      36/1  23  32/31  آگاهی از روابط سالم
  

شود تفاوت میمشاهده ) 2( شماره گونه که در جدول  همان
میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مراحل پس آزمون 
پس از کنترل نمرات پیش آزمون معنادار است و آموزش 

زا زیر روابط سالم موجب افزایش آگاهی از روابط آسیب
   .استهای سالم آن شده مجموعه

  
  بحث 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آموزش روابط 
 آگاهی دختران نسبت به روابط آسیب زای سالم برافزایش

دختر و پسر به طور معناداری موثر بوده است این نتایج را 
چگونه می توان تعبیر و تفسیر کرد؟ آیا نتایج با سایر تحقیقات 

  همخوانی دارد؟ 
که رویکرد نظری این پژوهش یادگیری  با توجه به این

 دیگران در  به نظر می رسد اشاره به تجربیات،اجتماعی است
آموزش مهارت های الزم برای برقراری و  روابط آسیب زا، 

رفع موانع  روابط سالم ، اشاره به توانایی دانشجویان در خالل 
جلسات آموزشی برای کنترل مسائل زندگی در این حیطه و 

همچنین ارائه تکالیف درپایان هرجلسه موجب افزایش خودکارآمدی 
نتیجه این پژوهش با  . زمینه شده استو افزایش آگاهی آنان در این

تحقیقات آموزشی  .پژوهش های دیگر در این زمینه همخوانی دارد
که در سراسر جهان به منظور کاهش آسیب های ناشی از روابط 

 امتیاز این . برکاهش آسیب ها موثر بوده است،صورت گرفته است
.  استها های بلند مدت و اثرات ماندگار آن پی گیری تحقیقات در

) 2001(از جمله این پژوهش ها می توان به پژوهش کویل، کیربای 
 ماه پس از 31در این زمینه اشاره کرد که تحقق اهداف آموزشی تا 

نوعی برنامه ) 1998(جموت و همکاران . )10( ادامه داشت آموزش
اجرا کردند و اثر آن را برافزایش رفتار سالم در روابط  آموزشی را 

  و همکاران2، بریفیلد1الرنس. )11( ان نشان دادنددختران و پسر
خطر   شناختی را برکاهش رفتار پر-مداخله آموزشی رفتاری )1995(

 جموت و .)13 (آمریکایی نشان دادند –آفریقایی جوانان  جنسی
   سالم  موفق شدند اثر برنامه آموزش رفتار)2001 و 2000( جموت

  .)15،14(  دهند   نشان  خطر  پر رفتار کاهش  بر را 

                                                 
1. Larnes 
2. Brifred  
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 نیز موفق شدند اثر برنامه های آموزشی) 2003(1 کیربای و لزین
      .)16( نشان دهند بر افزایش رفتار سالم را   روابط سالمدر زمینه
ن و کشورهایی که فرهنگی مشابه فرهنگ ایران دارند ادر ایر

پژوهشی در این زمینه چه از نوع توصیفی و چه از نوع آزمایشی 
تفاوت فرهنگی، شدت و عمق حاکی ازشواهد موجود . ت نشدیاف

 به عنوان مثال موسسه آلن .غربی استمشکالت در کشورهای 
 میلیون نوجوان در آمریکا 3نشان داد هر ساله ) 1994(2 گات مکر

) 1998( 3موسسه کایزر. )17( های مقاربتی می شوند دچار بیماری
       ل باردار کردن وطی تحقیقی نشان داد که در آمریکا احتما

 زیرا در آمریکا نسبت به دیگر کشورهای ،باردار شدن بیشتر است
          پیشرفته نوجوانان و جوانان کمتر از وسایل پیشگیری استفاده

  در این پژوهشمحتوای جلسات آموزشیاز این رو ). 18( می کنند
 حالبه هر  اما . از محتوای آموزش های غربی استکامالً متفاوت

 که آموزش می تواند در افزایش  می باشندها حاکی از آن پژوهش
  . رفتار سالم با توجه به فرهنگ خاص آن جامعه موثر باشد

 
      گونه روابط از بدون شک با توجه به نتایج خطرناک این

     یک سو و توجه به جوانان و نوجوانان به عنوان مهمترین 
        وابط سالم برجسته ضرورت آموزش ر،سرمایه های کشور

می رسد قبل از آن که متخصصان مجبور شوند  به نظر  وشودمی 
بهتر است آموزش ارتباطات . های جنسی متوسل شوند به آموزش

چه مهم است انسان موجودی مدنی  آن. سالم را مد نظر قرار دهند
  ارتباط اساس و.است و ناگزیر از برقراری ارتباط متقابل است

بنابراین چگونگی و تنظیم . ویت و کمال انسان استشالوده ه
روابط به نحوی که بهترین بازدهی را برای تامین نیازهای فرد و 

   . ضروری است،جامعه به دنبال داشته باشد
از جمله محدودیت های این پژوهش لحاظ نکردن متغیر جنسیت 
             .و بررسی اثر این آموزش ها بر افزایش آگاهی پسران است

نیز  بین پسران  رو پیشنهاد می گردد تا این پژوهش دراین  از
  .شود بررسی  نوع آموزش  این اجرا و اثربخشی
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Abstract 

 
 The efficacy examination of healthy relationship instructing with social 
learning perspective instructing on increasing awareness about boys and  

abusive relationships among girls 
 

Yosefi Z, Abdi MR 
 

ntroduction: the purpose of this research was to eaxamine the healthy relashionship instructing 
efficacy on increasing awarness about abusive relationships among girls and boys. Method: the 

research was quassi-exprimental. The population sample of research consisted of all girls in dormitory 
of Isfahan University (3000). For sampling, at first Awarness about Abusive Relationships Scale was 
randomly administered among 100 of them, then 30 persons were selected who their awarness about 
abusive relationship were low. Finally, they were randomly assigne in control and expreimental 
groups. Bouth groups were evaluated with Awarness about Abusive Relationships Scale bymeams of 
pre and posttest. The experimental group was recived-instructing intervention while control group was 
in waiting list.  

Results: the results of Man cova showed healthy relationship instructing are effective on increasing 
awareness about abusive relationships and different aspects of it. (p<0/5).Counclusion: the results 
showed the insrtructing format could use as instructing model for healthy and abusive relationship for 
increasing awareness sand knoeledwge among girls in this field. 

Key words: Relationship among Girls and Boys, Abusive Relationship, Healthy Relationship. 
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