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Abstract
Friendship relationships with the opposite sex before marriage is one of the
social phenomena in vain, which in recent years have spread much in vain.
The aim of this study was to compare the styles of identity, physical and
direct religious orientation in female students with and without a boyfriend.
This study is a cusal-comparsion study. The population was the female
students of the University in the Mohaghegh Ardebili. 30 female students
with boyfriend and 30 non-boyfriend female students were selected using
voluntary sampling method. Participants completed Identity, Physical direct
and individual religious orientation Questionnaire. Data were analyzed by
analysis of variance. The results showed that the mean student's scores with
boyfriend are lower in internal religious-orientation, normative information,
identity, and commitment in variables than to non- boyfriend students, and
they are not different physical, and flexibility in variables. Also, students
with boyfriend are higher significantly in self-esteem, and identity confusion
in variables than to the non-boyfriend group. There for, the defect in the
dissatisfaction of the physical image, identity and lack of internal religious
orientation can friendship before marriage have a role.
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مقایسه سبکهای هویت ،خودپنداره بدنی و جهتگیری مذهبی در
دانشجویان دختر با و بدون دوست پسر
سجاد علمردانی صومعه
سجاد بشرپور

فاطمه قربانی

آزاده عباسی
چکیده
روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف یکی از پدیدد هدا اجتادا ی اسده دد در سدا هدا ایرد
گست ش یافت اسه .پژوهش حاض با هدف مقایس سبکها هویه ،یودپندار بدنی و جههگر مذهبی
در دانشجویان دیت با و بدون دوسه پس انجام گ فه پژوهش حاض توصرفی از ندو لدی– مقایسد ا
اسه .تعداد  03نف از دانشجویان دارا دوسه پس ب صورت تصادفی چند م حل ا و تعداد  03نفد نرد
ب تصادف از جامع دانشجویان اد انتخدا شددند .داندشجویدان پ سشدنام هدا سدبکهدا هویده،
یودپندار بدنی و جههگر مذهبی را پاسخ دادند .داد ها جاعآور شد بدا اسدتفاد از آزمدون تللردل
واریانس (مانوا) تللرل شدند .نتایج نشان داد د مرانگرن نا ات داندشجویدان دیتد دارا دوسده پسد در
متغر ها جههگر مذهبی دروندی ،هویده اعا داتی ،هنجدار و تعهدد پدایرنتد از گد و داد و در
متغر ها ظاه بدنی ،انعطاف بدنی ،ت نفس و هویه س درگم ب عور معنیدار بداتت از گد و داد
بود .این نتایج نشان میدهند د نقص در هویهیابی ،نارضایتی از تصوی بددنی و فقددان بدود .جهدهگرد
مذهبی درونی میتوانند در روابط دوستی قبل از ازدواج دیت ان نقش داشت باشند.
واژههای کلیدی :سبکها هویه ،یودپندار بدنی ،نگ ش مذهبی ،دانشجویان دیت
 دارشناس ارشد روان شناسی اومی ،دانشگا ملقق اردبرلی ،اردبرل ،ای ان (نویسند مسئو )
s_a_s139@yahoo.com
 دانشرار گ و روانشناسی ،دانشگا ملقق اردبرلی ،اردبرل ،ای ان
 دارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگا ملقق اردبرلی ،اردبرل ،ای ان
 دارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگا ملقق اردبرلی ،اردبرل ،ای ان
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مقدمه
روابط دوستان دیت ان و پس ان نوجوانان و جوان ،بدون در نظد گد فتن ابعداد شد ی یدا
توج اندک ب آن ،پدید ا اسه د

اومره یافتن و ح ده ب سو هنجدار شددن آن را ،بدا

انددی توج و دقه نظ میتوان در فضا

رنی تعامل اجتاا ی مشاهد د د (قاسای.)3030 ،

در رویک د نوگ ایان روابط دیت و پس موضو ی فد د و یصوصدی اسده دد بدا پدذی ش
دوع ف صورت میگر د و نای توان ب آن وارد شدد ،حتدی اگد شد

آن را نددذی د .امدا بداز

گذاشتن تعامات برن دو جنس و یصوصی دانستن آن هاوار را را ب ا روابطی باز یواهدد
گذاشه د پرامدها آن در درازمدت ب سود یک جامع سالم نخواهد بود .چ بسا د جامعد
جهانی نر درگر پرامدها منفی روابط آزاد جنسی ،مانند هاجنسگ ایی ،یودارضایی ،روابدط
جنسی مجاز و مانند آن می باشد ،دد شدکل روابدط جنسدی بهنجدار و عبرعدی را بد سدو
بیراه ها جنسی دشاند اسه (رجبلو و اصغ

.)3031 ،

دوستی ب نو ی از روابط برن شخصدی اعدام مدیشدود دد شدامل هنجارهدا مه بدانی و
مسئولره هسه .دوستان اف اد هستند د در جستجو هاکار با یکدیگ و در نبود فشارها
اجتاا ی قو در جستجو ن دیک شدن ب یکدیگ هستند (هارتاپ .)3191 ،3بنداب این دوسدتی
با هاساتن نقش مهای در اجتاا ی شدن ف د دارد و میتواند ف ایند هویدهیدابی فد د را تسدهرل
دند .اما دوستی با جنس مختلف در دور نوجوانی و جدوانی یکدی از بلد هدا چدالش انگرد
اجتاا ی در جامع ما بود اسه .در این نو دوستی ،دو نف از جنس متفاوت ب تجداربی دسده
مییابند د در دوستی با هاجنسان یود تج ب نایدنند .در سا ها ایر د بدا دگ گدونیهدا
اجتاا ی و سایتی نظر گست ش شه نشرنی ،صنعتی شدن ،اف ایش مر ان سواد ،حضدور زندان در
ص ها اجتاا ی ،گست ش مکانها هم حضور زندان و مد دان و گسدت ش دادی و درفدی
وسایل ارتباط جاعی این پدید ب شکی نو ظهور و از بطن روابط بدرن شخصدی جواندان جامعد
پدید آمد اسه ( بدالهران3030 ،؛ احادنرا و مه یار.)3030 ،
یکی از واملی د ب نظ میرسد با روابط دوستی با جنس مخدالف ارتبداط داشدت باشدد،
هویهیابی 2اسده .مطالعدات پرشدگام اریکسدون )3190( 0هویدهیدابی را بد ندوان ف ایندد
1. Hartup
2. identity
3. Erikson
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مفهومساز د د د در دور نوجوانی ب عور قابل توجهی فعا میشود و تا در دور ب گسدالی
ادام مییابد (د ین ،3131( ،3ت جا فددایی .)3031 ،مارسدرا )3199( 2بد ا

الرداتی دد دن

م حل هویهیابی در ب اب س درگای هویه نظ ی اریکسون دو بعدد بنردادین رشدد هویده را
ادتشاف 0و تعهد 1دانسه .ادتشاف ب داوش فعاتن اعا اتی در یصوص سبکها زنددگی،
باورها و ارزشها جانبی دیگ گفت میشدود و تعهدد نرد شدامل تداشهدایی بد ا اتخدا
احتااتتی اسه د ب عور بهت

با شخصره ف د تناسب داشت و بکارگ فتن این تصاراات در

زمرن ها مختلف زندگی میباشد .ب اساس این دو بعد ،مارسرا چهار سبک هویه دسبشدد
(ادتشاف بات و تعهد بات) ،تعلرق هویه (ادتشاف بات ،تعهد پدایرن) ،مختومد شددن (ادتشداف
پایرن ،تعهد بات) و س درگای هو یه (ادتشداف پدایرن ،تعهدد پدایرن) را مع فدی دد د .شدواهد
پژوهشی تطبرق پذی

و سودمند مد جایگا هویه در پرشبرنی سازگار و ناسدازگار را

آشکار سایت اسه (د اج .)2330 ،1
سرفجی-د نکی ،شولان و دلرسرنج  )2333( 9در یک مطالع عولی دریافتند تشدکرل یدک
هویه مج ا در  39سالگی وسواس ها ارتباعی دات  ،جذابره جنسی و شق در نگدا او و
ت س از صاراه در  23سدالگی را پدرشبرندی مدیدندد .در مطالعد عدولی دیگد

 ،بررد ز 9و

سرفجی-د نکی ( )2333نشان دادند د برن رشدد هویده در نوجدوانی و صداراه در اوایدل
ب رگسالی ارتباط وجود دارد .آرسره ،د اج  ،مارترنوسن 3و مارسدرا ( )2331در ف اتللردل 31
مطالع دریافتند د سبک د بستگی ایان با سبکها هویه دسبشد و مختوم ارتباط مثبه
ولی با سبک ها هویه تعلرقی و س درگم /اجتنا
( )2332نشان دادند د تعهد هویه ،سد
ب نوان سد

ارتباط منفی دارد .دوماس ،الرس و وولفی

1

در ب ابد اسدتفاد از مدواد و ادتشداف هویده نرد

در ب اب انلد اف ادومی مدیباشدد ،در ایدن مطالعد  ،در گد و هدا هاسدا

دنت گ  ،نوجوانان با تعهد هویتی برشت ب رفتارها پ یط دات

در مقایس با اف اد با تعهدد

1. Creen
2. Marcia
3. exploration
4. commitment
5. Kroger
6. Seiffge-Krenke, Shulman, & Klessinger
7. Beyers
8. Arseth & Martinussen
9. Dumas, Ellis, & Wolfe
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هویتی دات میپ دایتند .دلرس ،لرودس و برجتربر  )2331( 3نشان دادندد دد رفتارهدا یدود
آسربزنی غر دشیگ ایان با ب همپروستگی هویه ارتبط منفی ولی با افسد دگی و سد درگای
هویه ارتباط مثبه دارد .در این مطالع سد درگای هویده توانسده بد صدورت معندیدار
رفتارها یود آسربزنی را پرشبرنی نااید.
ادراک ف د از یودپندار بدنی 2یا یودپندار جساانی امدل دیگد

اسده دد مدیتواندد

روابط صارای ف د با دیگ ان را تله تأثر ق ار دهد .یودپندار از اساسیتد ین وامدل رشدد
شخصره سدالم در دودددان و نوجواندان اسده .یودپنددار اومدا بد ندوان آگداهی فد د از
ویژگیها ،یصوصرات و ملدودیهها شخصی تلقی میشدود .شاولسدون ،هدوبن و اسدتنتن

0

( )3199یودپندار بدنی را ادراک ف د از یود تع یف د د اند د از ع یق تج بد و تفسدر او
از ملرطش در ارتباط با بدنش شکل می گر د (دلی .)2331 ،1نتایج تارانه ،مکرن

و هویده

1

( )2339د ب رو ارزیابی هنی نوجوانان از روابط با هاسداتن و درک درسده ف اینددهدا
اجتاا ی متا د بود نشان داد د از آنجایی د در دور نوجدوانی گد ایش و تدأثر پدذی
گ و هاساتن یشت از سای گ و ها سنی اسه ،چندرن احساسدات و نگد شهدا

از

منفدی از

یود ،نوجوان را ب ساه گ و ها انل افی و دوستیهدا نابدا  ،روابدط جنسدی یط نداک،
دشردن سرگار و مص ف مش وبات الکلی ،جهه تقلرل آشفتگی ها روحدی یداد شدد  ،سدوم
میدهد (گادبویس و باد 2339 ،9؛ ساتزار 9و هاکاران .)2331 ،فارار ،استوپا و ت ند )2331( 3
نشان دادند د داشتن یود انگار منفی در هن بد

د ت نفدس آشدکار تدأثر منفدی دارد ،در

حالید داشتن یود انگا مثبه دارا تأثر ات مثبه میباشد ،نتایج این مطالع همچنرن نشدان
داد د یودپندار منفی در هن منج ب داهش رضایه بدنی و اعف حالتی مدیشدود .واتد ،
ش ودر -آبی ،ویبج ب  ،روپکی و شوت  )2331( 1نشان دادند دد براداران مبدتا بد شخصدره
م ز در مقایس با گ و هدا دنتد

غرد بدالرنی و یدک گد و افسد د سدایتار یدودپنددار

1. Claes, Luyckx, & Bijttebier
2. physical self-concept
3. Shavelson, Hubner, & Stanton
4. Kelly
5. Tarrant, MacKenzie, & Hewitt
6. Gadbois & Bowker
7. Salazar
8. Farrar, Stopa, & Turner
9. Vater, Schrboder-Abe, Weibgerber, Roepk, & Schutz
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تقسرمشد  3و مر ان باتیی از یود ارزیابیها منفی دارند.
گست ش روابط دوستی با جنس مخالف در دیت ان و پس ان جدوان در حدالی اسده دد چندرن
روابط در ف هنگ و دین اسام مخالف موازین ش ی بود و ح ام مدیباشدد .بدا توجد بد ایدندد
جامع ای ان ب مبنا چارچو ها دینی استوار میباشد ،داشتن یا نداشتن چندرن روابدط مدیتواندد
تله تأثر جههگر

مذهبی ف د ق ار گر د .مطالعات نشان میدهند د مذهبی بودن بدا رفتارهدا

یط نادی چون سوء استفاد سدنگرن از الکدل و سدای مدواد ،فعالرده جنسدی ناهنگدام و زودرس و
مج مره در نوجوانان و اف اد ب رگسا رابط منفی داشت اسه (بار و نلسون ،2331 ،2سرنها ،دندان
و جرلس .)2339 ،0هورنرندگ ،دیدویس ،اسدت یه و دورندو  )2333( 1بدا مقایسد افد اد مدذهبی و
غر مذهبی ب این نترج رسردند د اف اد دارا اندیش ها مذهبی بات سطوح پایددارت

از معندا در

زندگی و همچنرن مر ان باتیی از حاایه اجتاا ی نسدبه بد گد و غرد مدذهبی دارندد .اولسدون،
ت وینو ،قسک و واندرپو  )2332( 1نشان دادند د مقابل مذهبی مثبه ب عور معنیدار بدا سدامه
بهت ها ا بود و پرشبرنیدنند آن میباشد ،ب کس مقابل مذهبی منفی با ناد ات پدایرن سدامه
روانی ها ا میگ دد .رامر ی  9و هاکاران ( )2332نر در پژوهشی با هددف ب رسدی رابطد مقابلد
مذهبی ،آشفتگی روانشنایتی و درفره زندگی در برااران هاودیالر نشان دادند دد دشداکشهدا
مذهبی رابط مثبتی با ائم افس دگی و اضط ا دارد ،در این مطالع مقابل مذهبی مثبه با ه سد
بعد درفره زندگی م تبط با سامتی (دلی ،روانی و ارتباعی) رابط مثبه داشه.
نتایج د می ،روغنچی ،طار  ،بشلرد و شک
مذهبی یعنی پا بند ب

( )3039نشان داد د دو بعد جههگرد

قاید و مناسک و پا بند ب ایاقرات با تاام ابعاد سامه رواندی

یعنی شکایات جساانی ،اضط ا  ،افس دگی و ایتا در دارد د اجتادا ی رابطد منفدی دارد.
نایه و آقاپور ( )3031در پژوهشی با نوان ب رسی املها اجتاا ی -ف هنگدی مد تبط بدا
درفره سامه روانی یانواد نشان دادند د رابطد معندیدار بدرن متغر هدا سدن ،جدنس،
درآمد ،مر ان تلصرات ،وضعره اشتغا  ،بعد یانوار ،س مای اجتاا ی ،جههگر
ت نفس با سامه روانی یانواد وجود دارد د از برن ایدن متغر هدا جهدهگرد

مدذهبی و
مدذهبی

1. compartmentalized
2. Barry & Nelson
3. Sinha, Cnaa, & Gelles
4. Horning, Davis, Stirrat, & Cornwell
5. Olson, Trevino, Geske, & Vanderpool
6. Ramirez
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قو ت ین پرشبرنی دنند درفره سامه روانی یانواد بود .یوشعرنه ( )3012نشان داد دد
برن الت ام الی ب ا تقادات اسامی و گ ایش دانشجویان ب مواد مخدر رابطد منفدی وجدود
دارد .پورمودت و ارفی ( )3012نر نشان دادند د معتادین در حا ت ک و اف اد غر معتداد از
نظ شنایه دینی با هم متفاوتند.
در مجاو  ،م ور شواهد موجود نشان می دهدد دد ظهدور شد ایط جدیدد زنددگی با د
ن دیکی برشت دیت ان و پس ان شد و زمرن دوستیها آنها را اف ایش داد اسه .با توج بد
ایند  ،اقدام ب چنرن دوستیهایی با سایتارها ف هنگی و اجتاا ی ما در تعدار

قد ار دارد

میتوان گفه د ها اف اد ب راحتی ب چنرن روابطی اقدام نخواهند د د و در این مردان نقدش
وامل روان شنایتی را مهم دانسه .در راستا شناسایی وامل مدثث در چندرن دوسدتیهدایی
پژوهش حاض با هدف مقایس سبک ها هویه ،یودپندر جساانی و جههگر

مذهبی در

دانشجویان دیت با و بدون دوسه پس انجام گ فه.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
روش این پژوهش لی -مقایس ا اسه .جامعۀ این پدژوهش شدامل دلرد داندشجویدان
دیت دانشگا ملقق اردبرلی را تشکرل دادند 03 .نف از دانشجویان دیت بد اسداس گد ارش
یود دارا دوسه پس بودند و  03نف از دانشجویانی د فاقد دوسه پسد بودندد بد روش
ناون گر

مقراس چند م حل ا انتخا

شدند .ب ا اج ا این پژوهش بعد از ایذ مجوز از

معاونه دانشجویی دانشگا ملقق اردبرلی از برن تعداد دل یوابگا هدا دانشدجویی دیت اند
دانشگا ملقق اردبرلی ،تعداد  0یوابگا ب تصادف انتخا
تعداد  1اتام انتخا

و سدس از ه یوابگا ب تصدادف

و بعد از م اجع ب اتامها  03دانشجو دیت د دارا رابط دوستی بدا

جنس مخالف و  03نف نر د حاض رابط دوستی با جنس مخالف نبودند ،انتخا

شدند.

ابزار اندازهگیری
1

2

پرسشنامه جهتگیری مذهبی  :این پ سشنام توسط آلدورت در سا  3113سایت شد
1. Religious Orientation Questionnaire
2. Allport
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و شامل  23ماد اسه د  33ماد آن جههگر

مذهبی بر ونی و  1ماد جههگرد

مدذهبی

درونی را ب اساس یک مقراس لرک ت  1رتبد ا از دداما مخدالفم ( )3تدا دداما مدوافقم ()1
انداز گر

میگر د .آلدورت ( )3193ض یب هابستگی واگ ا برن جههگر

مذهبی درونی

و بر ونی را  -3/23گ ارش د د .جانب رگی ( )3093هاسانی درونی ایدن ابد ار بدا اسدتفاد از
ض یب آلفا د ونباخ  3/93و ض یب پایایی باز آزمایی آن را  3/91ملاسب نادود اسده (بد
نقل از آرین.)3093 ،
پرسشنامه خودتوصیییی بیدنی :1بد منظدور ارزیدابی یودپنددار بددنی از پ سدشنامد
یودتوصرفی بدنی استفاد شد .در این پ سشنام نا بات در زی مثلف هدا آن نشدان دهندد
یودپندار بهت اسه و ف د دارا سامه روان میباشد و ب کس .این پ سدشنامد وضدعره
افکار ،احساسات و گ ایشها ف د را نسبه ب بدن یود نشان مدیدهدد .ایدن پ سدشنامد را
مارش 2در سا  3111تهر د د اسه .پ سشنام شامل  93ماد اسه د هد مداد از  2تدا 9
نا گذار

میشود .بدالالکی ،به ام ،صالح صدمپور و بدالالکی ( )3031نشان دادندد دد

این اب ار دارا هشه امدل یودپنددار بددنی (لراقده ورزشدی ،چ بدی بددنی ،ظداه بددنی،
انعطافپذی

 ،سامتی ،فعالره بدنی ،هااهنگی و

ت نفس) اسه .مدارش ( )3111ضد یب

پایایی آن را 3/31؛ به ام و شفرعزاد ( )3030پایایی بازآزمایی و آلفا د ونباخ ب ت تردب 3/93
و  3/33و بدالالکی و هاکاران ( 3/39 )3031ب دسه آورد اند.
پرسش نامه سبکهای هویت :)ISI-6G( 7پ سدش نامد سدبک هدا هویده ( )ISIتوسدط
ب زونسکی )3131( 1سایت شد و سدس دوبار توسط یود او مورد تجدیدنظد قد ار گ فده.
این پ سشنام  13ماد دارد د  33ماد آن در ارتباط با سبک هویه اعا اتی 33 ،ماد آن در
ارتباط با سبک هویه آشفت /اجتنابی و  1ماد آن م بوط ب سبک هویه هنجار اسه .داو
ب س سبک  33ماد نر در ارتباط با تعهد هویه اسه .پاسخها ب اساس مقراس لرکد ت پدنج
درج ا تنظرم شد اسه .ب زونسکی ( )3112ضد یب آلفدا د ونبداخ  3/92را بد ا سدبک
هویدده اعا دداتی 3/99 ،بدد ا سددبک هویدده هنجددار و  3/90بدد ا سددبک هویدده
1. Self-Assessment Questionnaire
2. Marsh
3. Identity Styles Questionnaire
4. Berzonsky
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مغشوش/اجتنابی گ ارش د د .وایه ،وامدل و ویدنن )3113( 3بد ا نسدخ تجدیددنظ شدد
پ سشنام سبک هویه ،ضد ایب آلفدا د ونبداخ  3/11و  3/91و  3/93را بد ا سدبکهدا
هویه اعا اتی و هنجار و مغشوش/اجتنابی و  3/99را ب ا تعهد هویه ب دسه آوردند.

روند اجرای پژوهش
بعد از ایذ مجوزها تزم از نهادها م تبط ،اقدام ب جاعآور داد ب ا پژوهش دد د.
همچنرن سعی شد در صورت امکان از منابع دسه او مثل پایاننام ها و منابع تتدرن اسدتفاد
نلدو

شود .در اج ا پ سشنام ها ابتدا پ سشنام ها توزیع ،سدس توضرح مختص دربدار

پاسخ دادن ب سثا ها ارائ گ دید .بعد از تکارل ،پ سشنام ها جاعآور  ،نا گذار و تج ی
و تللرل شد.

تجزیه و تحلیل دادهها
تللرل داد ها ب روش تللرل واریانس چند متغر

(مانوا) و با استفاد از ن مافد ار آمدار

 SPSS-22انجام گ فه.

یافتهها
مرانگرن و انل اف استاندارد این دانشجویان دیت و پس آنها ب ت تردب  )2/11( 21/02و
 )2/11( 21/99اسه.
جدول 1
نتایج آزمونهای معنیداری  MANOVAگروههای مورد مطالعه
متغیر
گ و

آزمون
پرایی -بارتله
تمبدا ویلک
اث هتلرنگ
ب رگت ین ریش رو

ارزش
3/30
3/33
1/33
1/33

F

P

31
31
31
31

p < 3/333
p < 3/333
p < 3/333
p <3 /333

1. White, Wampler, & Winn
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هاانعور د در جدو  3مشاهد میشود نتایج آزمون تمبدا ویلک نشان میدهد د اث
گ و ب ت درب مثلف ها متغر ها وابست معنیدار اسه.
جدول 4
نتایج تحلیل واریانس در متغیرهای سبکهای هویت ،خودپنداره بدنی و جهتگیری مذهبی در
دانشجویان دختر با و بدون دوست پسر
متغیرها
اعا ات

انحراف مجموع درجات میانگین
گروهها میانگین
معیار مجذورات آزادی مجذورات
0/19 01/99 3
3/12 p < 3/333 21/03 109/13
3
109/13
0/99 13/39 2
F

p

اندازه
اثر

هنجار

3
2

21/3
03/3

0/39
0/12

331/01

3

3/11 p < 3/331 9/23 331/01

س درگم

3
2

01/39
02/9

0/01
0/11

31/33

3

31/33

3/02 p < 3/332 9/29

تعهد

3
2

21/03
01/21

3/11
3/90

091/39

3

3/92 p < 3/333 29/33 091/39

یودپندار بدنی

3
2

39/99
31/99

3/13
3/99

2930/93

3

3/93 p < 3/332 33/99 2930/93

جههگر
درونی

3
2

03/20
13/10

9/29
1/9

391/09

3

3/23 p < 3/301 1/19 391/09

جههگر
بر ونی

3
2

23/93
23/23

0/01
0/00

09/13

3

3/31 p = 3/123 3/00

09/13

 :3دارا دوسه پس و  :2بدون دوسه پس

نتایج جددو  2نشدان مدیدهدد دد تفداوت معندیدار بدرن مردانگرن ناد ات دو گد و از
دانشجویان دیت با دوسه پس و بدون دوسه پسد در متغرد هویده اعا داتی (،F = 21/03
 ،)p < 3/333هویه هنجار ( ،)p < 3/331 ،F = 9/23هویده سد درگم (،)p < 3/332 ،F = 9/29
تعهد ( ،)p < 3/333 ،F = 29/33یودپندار بدنی ( )p < 3/332 ،F = 33/99و جههگر
( )p < 3/301 ،F = 1/19وجود دارد .اما در متغرد جهدهگرد

دروندی

بر وندی ()p = 3/123 ،F = 3/00
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تفاوت برن دو گ و مشاهد نشد.
مرانگرن و انل اف معرار نا ات دانشجویان در مثلف ها یودپندار بدنی و نتایج آزمون
مانوا ب ا مقایس معنیدار تفاوت برن آنها در جدو  0نشان داد شد اسه.
جدول 7
متغیرها

نتایج تحلیل واریانس مؤلیههای خودپنداره بدنی در گروههای مورد مطالعه
انحراف مجموع درجات میانگین
گروهها میانگین
F
p
معیار مجذورات آزادی مجذورات

اندازه
اثر

لراقه ورزشی

3
2

19/13
10/23

33/91
32/12

003/01

3

3/21 p = 3/323 2/11 003/01

چ بی بدنی

3
2

23/39
23/13

1/22
1/19

23/39

3

23/39

3/33 p = 3/901 3/31

ظاه

3
2

29/93
21/01

2/13
2/91

31/33

3

3/11 p < 3/333 32/39 31/33

انعطافپذی

3
2

21/11
23/29

3/11
0/21

233/99

3

3/1 p < 3/333 29/01 233/99

سامتی

3
2

39/03
33/19

1/39
1/13

23/13

3

23/13

3/19 p = 3/019 3/33

فعالره بدنی

3
2

23/39
23

0/93
2/10

33/29

3

33/29

3/20 p = 3/023 3/33

هااهنگی

3
2

39/39
39/00

2/31
2/29

12/99

3

12/99

3/33 p = 3/133 3/33

3
2

31/90
32/99

2/13
2/20

12/29

3

12/29

3/21 p < 3/331 1/21

ت نفس

 :3دارا دوسه پس و  :2بدون دوسه پس

نتایج جدو  0نشان مدیدهدد دد تفداوت معندیدار بدرن مردانگرن ناد ات دو گد و از
دانشجویان با دوسه پس و بدون دوسه پسد در متغرد ظداه
انعطافپذی

(،)p < 3/333 ،F = 32/39

( )p < 3/333 ،F = 29/01و د تنفدس ( )p < 3/331 ،F = 1/21وجدود دارد.
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ولی در متغر ها لراقه ورزشی ( ،)p = 3/323 ،F = 2/11چ بی بددنی (،)p = 3/901 ،F = 3/31
سامتی ( ،)p = 3/019 ،F = 3/33فعالرده بددنی ( )p = 3/023 ،F = 3/33و هاداهنگی (،F = 3/33
 )p = 3/133برن مرانگرن نا ات دو گ و تفاوت مشاهد نایشود.

بحث و نتیجهگیری
روابط پس ان و دیت ان پرش از ازدواج هاوار موضو ی مهم و با این حا پوشرد از ابهام و
ها ا با شک و ت دید و اضط ا

بود اسه .از ع فی فشارها و تنشها غ ی

با

میشدود

د نوجوانان یود ب یود ب ساه جنس مخالف گ ایش پردا دنند و از عد ف دیگد ماحظدات
اجتاا ی ،ف هنگی و ایاقی ب نوان موانعی س را آنان ال د د اند .این حالهها متضداد و
متناقض در جامع هاوار ب ا نوجواندان و جواندان و هدمچندرن اولردا و مسدئوتن آمدوززش و
پ ورش مسال ساز و بغ نج بود و وضعره نامعلوم و س درگای را از للاظ نلو دندار آمددن بدا
این مشکل ایجاد د د اسه (دوث

 .)3030 ،با توج ب اهاره این موضو پدژوهش حاضد بدا

هدف مقایس مقایس سبکها هویه ،یودپندار بدنی و جههگر

مدذهبی در داندشجویدان

دیت با و بدون دوسه پس انجام گ فه .نتایج ب دسه آمد نشان داد د بدرن دو گد و تفداوت
معندیدار در هویددهیددابی و مثلفد هددا آن وجددود دارد؛ بدددین صدورت دد مرددانگرن ناد ات
دانشجویان دیت دارا دوسه پس در متغر ها هویده اعا داتی ،هویده هنجدار و مرد ان
تعهد پایرنت از دانشجویان بدون دوسه پس ولی در هویده سد درگم بداتت بدود .ایدن نتدایج
ب عور غر مستقرم با نتایج برر ز و سرفجی-د نکی ( ،)2333دوماس و هاکداران ( ،)2332دلدرس
و هاکاران ( )2331در ارتباط با پرامدها مثبه داشتن یک سبک هویتی سالم هاسدو مدیباشدد.
تق یبا هاان زمانی د نوجوانان مشغو ف ایند تشدکرل هویده هسدتند ،ماکدن اسده در روابدط
اشقان نر درگر شوند و از این روابط ب نوان وسرل ا ب ا دسهیابی ب هویه استفاد دنندد.
در بطن روابط رمانترک ،نوجواندان روش هدا متفداوت بدودن و رفتدار دد دن را تج بد دد د و
چر ها جدید را دربار یود ب ندوان فد د مجد ا از دیگد ان و یدانواد اصدلی یدود دشدف
میدنند .ولی از آنجا د اقدام بد چندرن روابطدی بدا معرارهدا و هنجارهدا ف هنگدی جامعد مدا
ناهاخوان بود و میتواند با

ایجاد آسربهایی در ف د شود ،معادوت افد اد دد بدا ادتشداف

وامل دیگ و تعهد ب آنها از قبل ف ایند هویه یابی را عدی نادود اندد ،و بد اصدو شخصدی
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مشخصی پا بند میباشند ،دات در چنرن روابطی یود را درگر میسدازند ،ولدی نوجواندانی دد
هنوز در س دگای هویه هستند ،چون از قبل ب اصو و معرارها شخصی یود دسه نرافت اندد
برشت احتاا دارد د ب دوستی با جنس مخالف اقدام دنند.
ب او  ،نتایج این پژوهش نشان داد د بدرن دو گد و تفداوت معندیدار در یودپنددار
بدنی و مثلف ها آن وجود دارد ،بدین صورت د مرانگرن نا ات دانشجویدان دارا دوسده
پس در مقایس با دانشجویدان بددون دوسده پسد در مثلفد هدا ظداه  ،انعطدافپدذی
تنفس باتت اسه و ب تبع آن یودپندار بدنی بهت

و

دارندد .ایدن نتدایج هاسدو بدا نتدایج

پژوهشها دلی ( ،)2331تارانه و هاکاران ( ،)2339گدادبویس و بداد ( ،)2339سداتزار و
هاکاران ( ،)2331وات و هاکاران ( ،)2331فارار و هاکاران ( )2331مبندی بد ارتبداط مثبده
یودپندار با سامه روانی و اجتاا ی میباشد .یودپنددار بددنی نشدانگ یدود توصدرفی و
ادراک ف د از وضعره و شکل اندام و بدن یدود مدیباشدد .ایدن ادارک یکدی از اساسدیتد ین
موارد اسه د موجبات رشد شخصره سالم را در اف اد ف اهم میآورد .این نتایج هاسدو بدا
نتایج مطالعاتی اسه د بران میدنند یود ع حوار ها م تبط با بدن ب چگونگی پاسدخدهدی
ف د در موقعرهها متنو یصوصی و اومی تأثر میگذارند (دداش ،ملنردک و هابوسدکی،3
2331؛ ددداش ،سددانتوس و ویلرددام  .)2331 ،2مطددابق نظ ی د اب د از شدددگی( 0ف یدریکسددون و
راب تس ،)3119 ،1جامع پذی

نقش جنسرتی و تجار

زندگی اب ار شدن با د

شدد اسده

زنان یودشان را ب نوان یک شیء در نظ گ فت و ب ا داشتن یک بدن اید آ ب ه اقددامی
دسه ب نند .هاسو با نتایج این مطالع میتوان گفه دیت انی دد از یودپنددار بددنی پدایرنی
ب یورداند ب احتاا برشت

ماکن اسه با درگر

در روابط دوسدتی بدا جدنس مخدالف در

صدد جب ان این ادراک یود باشند .نتایج این مطالع همچنرن نشان داد د اف اد بددون دوسده
دیت در جههگر

مذهبی درونی نا ات باتت

دسب د دند .ولی در جههگرد

مدذهبی

بر ونی تفاوتی برن دو گ و یافه نشد.
این یافت ها هاسو با نتایج بار و نلسون ( ،)2331سرنها و هاکداران ( ،)2339هورنرندگ و
1. Cash, Melnyk, & Hrabosky
2. Santos & Williams
3. objectification theory
4. Fredrickson & Roberts
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هاکاران ( ،)2333رامر ی و هاکاران ( ،)2332اولسون و هاکداران ( )2332و نتدایج د مدی و
هاکدداران ( ،)3039نایدده و آقدداپور ( ،)3031یددوشعرندده ( )3012و پورمددودت و ددارفی
( )3012در ارتباط با تأثر ات مثبه جههگر
جههگر

مذهبی ب سامتی روانی و اجتاا ی مدیباشدد.

مذهبی درونی ،مذهبی ف اگر  ،دارا اصو سازمانیافت و درونی شد اسه د در

یدمه ارضا نراز درونی انسان ب ا رسردن ب حقرقه وجدود یدویش یعندی ات اقددس
یداوند اسه در حالید مذهب بر ونی در یدمه ارضدا نرازهدا بر وندی چدون مقدام و
امنره و غر میباشد چون مذهب درونی با اق و نراز درونی ف د شکل میگرد د مدیتواندد
ب نوان یک امل حفاظتی در ب اب تکان ف د ب ا ب ق ار رابط با جنس مخالف شود.
در مجاو نتایج پژوهش حاضد نشدان داد دد تفداوت معندیدار در سدبکهدا هویده،
یودپندار بدنی و جههگر

مذهبی درونی دو گ و از دانشجویان دیتد بدا و بددون دوسده

پس وجود دارد .البت باید ا ان داشه از ملدودیهها اصلی پژوهش حاضد ایدن اسده دد
نتایج را باید با احتراط ب جاعرهها دیگد تعادرم داد .نتدایج ایدن مطالعد دادک بد ف ایندد
هویهیابی در دور نوجوانی ،تقویه یودپندار و ل وم آموزشها تزم بد ا ادراک مناسدب از
یودپندار و پ وش جههگر

مذهبی درونی ب ا پرشگر

از آسدربهدا رواندی مد تبط بدا

داشتن رابط دوستی با جنس مخالف را پرشنهاد میدند.

منابع
فارسی
احادنرا ،شر ین و مه یار ،هوشنگ ( .)3030نگ ش و ایدها هدا نوجوندان تهدارن در زمرند
هاس گ ینی ،ف زنددآور و تنظدرم یدانواد  .مجاو د مقداتت دومدرن هادایش انجادن
جاعرهشناسی ای ان ،با نوان ب رسی مسایل جاعرتی ای ان ب تأدرد بد جواندان ،دانشدگا
شر از .انتشارات مطاتت و پژوهشها جاعرتی آسرا و اقرانوسر .319-233 ،
آرین ،یدیج ( .)3093ب رسی رابط برن دیندار و روان درستی ای انران مقرم آم یکدا .رسدال
ددت

 ،دانشگا ام عباعبایی ،ته ان.

به ام ،باس و شفرعزاد  ،ملسدن ( .)3030تعردرن ا تبدار و پایدایی پ سدشنامد یودپنددار و
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ب رسی وامل مثث ب آن در دانشآموزان مقاعع مختلف تلصرلی شه ته ان .پژوهشدکد
ت بره بدنی و لوم ورزشی ،ته

ان.

پورمددودت ،یدداتون و ددارفی ،ضد غام ( .)3012ب رسددی مقایسد ا دیندددار و رابطد آن بددا
پ یاشددگ

در معتددادین بد مددواد مخدددر ،معتددادین در حددا تد ک و افد اد غرد معتدداد،

روانشناسی سامه.13-333 ،)1(2 ،

جددانب رگددی ،مسددعود ( .)3093ب رسددی اثد بخشددی روان درمددانگ
جههگر

مذهبی ب مهار اضط ا

و تنردگی .رسال ددت

دوتددا مدددت بددا و بدددون

 ،دانشگا ت بره مدرس ،ته ان.

یوشعرنه ،ولیال ( .)3012تأثر الت ام الی ب ا تقدادات اسدامی از ع یدق سدبک زنددگی
سالم ب گ ایش دانشجویان ب مص ف مواد مخدر .روانشناسی سامه.19-11 ،)3(3 ،
رجبلو ،لی ،و اصغ

 ،سارا ( .)3031جهانی شدن و بازاندیشی الگوهدا دوسدتی دیتد ان و

پس ان :مطالع مورد دانش جویان دانشگا ته ان .مجل مطالعات اجتادا ی روانشدنایتی
زنان.90-12 ،)2(3 ،

بدالالکی ،زه ا؛ به ام ،باس؛ صالح صدمپور ،به ام و بدالالکی ،فاعا ( .)3031ا تباریابی
و رواساز پ سشنام یود توصرفی بدنی .ته ان :دانشگا ت بره معلم ته
بدالهران ،حارد ( .)3030ارزش سنه و بازتولرد ف هنگی .مجاو

ان.

مقداتت دومدرن هادایش

انجان جاعرهشناسی ای ان ،با نوان ب رسی مسایل جاعرتی ای ان بد تأدردد بد جواندان،
دانشگا شر از ،انتشارات مطالعات و پژوهشها جاعرتی آسرا و اقرانوسر .211-213 ،
نایه ،حلرا و آقاپور ،اسام ( .)3031ب رسی املها اجتاا ی -ف هنگی م تبط با درفرده
سامه روانی یانواد  .فصلنام زن و جامع .29-19 ،)2(3 ،
قاسای ،وحرد ( .)3030سنخشناسی دانشجویان ب مبنا پدید رابدط دوسدتان دیتد و پسد ،
مورد مطالع  :دانشگا صنعتی اصفهان .مجل مطالعات جوانان.13-330 ،9 ،
د می ،جهانگر ؛ روغنچی ،ملاود؛ طار  ،یوسدفعلی؛ بشدلرد  ،دردوم
( .)3039ب رسی روابط ساد و چندگان ابعاد جهدهگرد

و شدک

 ،مهتدا

مدذهبی بدا سدامه رواندی در

دانشجویان دانشگا راز د مانشا  .مجل روانشناسی و لوم ت برتی.03-12 ،)0(30 ،
د ین ،ویلرام ( .)3131پرشگامان روانشناسی رشد .ت جا ف بد فدایی ( .)3031تهد ان :انتشدارات
اعا ات.
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،  لل ارتباط با جنس مخالف با دانشآموزان دیت در آموزش متوسط.)3030(  ملاد، دوث
،  پایاننام راهناایی و مشداور. در ته ان و ارائ را حل ب ا این مشکل33 مدرس منطق
. ته ان،دانشگا ام عباعبایی
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