فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی
سال پانزدهم ،تابستان  - 9911شماره 39
صفحات 11 -991

مقایسه سبکهای هویت ،خودپنداره بدنی و جهتگیری مذهبی در دانشجویان دختر
9

سجاد علمردانی صومعه
سجاد بشرپور
فاطمه قربانی9
2

آزاده عباسی

1

تاريخ دريافت19/22/21 :
تاريخ پذيرش19/27/29 :

چکیده
روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف يکی از آسیبهای اجتماعی است که در سالهای
اخیر گسترش زيادی داشته است .پژوهش حاضر با هدف مقايسه سبکهای هويت ،خودپنداره بدنی و
جهت گیری مذهبی در دانشجويان دختر با و بدون دوست پسر انجام گرفت .روش اين پژوهش علی-
_مقايسهای بود .جامعه آماری اين پژوهش کلیه دانشجويان دختر دانشگاه محقق اردبیلی بود .تعداد
 92نفر از دانشجويانی که طبق گزارش خود دارای دوست پسر بودند به صورت تصادفی چند مرحلهای
و تعداد  92نفر نیز به تصادف از بین جامعه دانشجويان عادی به عنوان گروه مقايسه انتخاب و در
پژوهش حاضر شرکت کردند .دادههای جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون تحلیل واريانس چند
متغیری تحلیل شد .نتايج نشان داد که میانگین نمرات دانشجويان دختر دارای دوست پسر در
متغیرهای جهت گیری مذهبی درونی ،هويت اطالعاتی ،هنجاری و تعهد پايین تر از گروه عادی بود
ولی در متغیرهای ظاهر بدنی ،انعطاف بدنی ،عزت نفس و هويت سردرگم به طور معناداری باالتر از
گروه عادی میباشد ( .)p> 2/20پژوهش حاضر نشان میدهد که نقص در هويتيابی ،نارضايتی از
تصوير بدنی و فقدان جهت گیری مذهبی درونی میتواند در شکل گیری اين آسیب اجتماعی نقش
داشته باشد.
کلید واژهها :سبکهای هويت ،خودپنداره بدنی ،نگرش مذهبی ،دانشجويان دختر
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مقدمه
روابط دوستانه ی دختران و پسران نوجوانان و جوان ،بدون در نظر گرفتن ابعاد شررعی يرا توجره
اندک به آن ،پديدهای است که عمومیت يافتن و حرکت به سوی هنجار شدن آن را ،با اندکی توجره و
دقت نظر میتوان در فضای عینی تعامل اجتماعی مشاهده کرد (قاسمی .)9999 ،در رويکرد نوگرايانره
روابط دختر و پسر موضوعی فردی و خصوصی است که با پذيرش دوطرف صورت مریگیررد و نمری-
توان به آن وارد شد ،حتی اگر شرع آن را نپذيرد .اما باز گذاشتن تعامالت برین دو جرنس و خصوصری
دانستن آن همواره راه را برای روابطی باز خواهد گذاشت که پیامدهای آن در درازمدت به سرود يرک
جامعه سالم نخواهد بود .چه بسا که جامعه جهانی نیز درگیر پیامدهای منفی روابط آزاد جنسری ،ماننرد
همجنسگرايی ،خودارضايی ،روابط جنسی مجازی و مانند آن میباشد ،که شکل روابط جنسی بهنجار
و طبیعی را به سوی بیراهههای جنسی کشانده است (رجبلو و اصغری.)9991 ،
دوستی با همساالن نقش مهمی در اجتماعی شدن فرد دارد و میتواند فرايند هويتيرابی فررد را
تسهیل کند .اما دوستی با جنس مخالف در دوره نوجوانی و جوانی يکری از بحر هرای چرالش انگیرز
اجتماعی در جامعه ما بوده است .در اين نوع دوستی ،دو نفر از جنس متفاوت به تجاربی دست میيابند
که در دوستی با همجنسان خود تجربه نمیکنند .در سالهای اخیر که با دگرگرونیهرای اجتمراعی و
ساختی نظیر گسترش شهر نشینی ،صنعتی شدن ،افزايش میزان سواد ،حضرور زنران در عرصرههرای
اجتماعی ،گسترش مکانهای هم حضوری زنان و مردان و گسرترش کمری و کیفری وسرايل ارتبرا
جمعی اين پديده به شکی نو ظهور و از بطن روابط بین شخصی جوانان جامعه پديد آمده است .بگونه-
ای که تحقیقات انجام شده در اين زمینه از خواست و میل جوانان برای داشتن چنین معاشررتهرايی
حکايت میکند (عبدالهیان9999 ،؛ احمدنیا و مهريار.)9999 ،
يکی از عواملی که به نظر میرسد با روابط دوستی با جنس مخالف ارتبا داشرته باشرد ،هويرت-
يابی 9است .مطالعات پیشگام اريکسون )9139( 2هويتيابی را به عنوان فرايندی مفهومسازی کرد که
در دوره نوجوانی به طور قابل توجهی فعال میشود و تا دوره بزگسالی ادامه میيابد (کريستوفر کرين،9
 .)9991مارسیا )9133( 1برای عملیاتی کردن مرحله هويرتيرابی در برابرر سرردرگمی هويرت نظريره
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اريکسون دو بعد بنیادين رشد هويت را اکتشاف 9و تعهد 2دانست .اکتشاف به کاوش فعاالنه اطالعراتی
در خصوص سبکهای زندگی ،باورها و ارزشهای جانبی ديگر گفته میشود و تعهد نیز شامل تالشهايی
برای اتخاذ احتماالتی است که به طور بهتری برا شخصریت فررد تناسرب داشرته و بکرارگرفتن ايرن
تصمیمات در زمینههای مختلف زندگی میباشد .بر اساس اين دو بعرد ،مارسریا چهرار سربک هويرت
کسب شده( 9اکتشاف باال و تعهد باال) ،تعلیق هويت( 1اکتشراف براال ،تعهرد پرايین) ،مختومره

شردن0

(اکتشاف پايین ،تعهد باال) و سردرگمی هويت( 3اکتشاف پايین ،تعهد پرايین) را معرفری کررد .شرواهد
پژوهشی تطبیقپذيری و سودمندی مدل جايگاه هويت در پیش بینی سازگاری و ناسازگاری را آشرکار
ساخته است (گراجر.)2220 ،7
سیفجی-کرنکی ،شولمن و کلیسینجر )2229( 9در يک مطالعه طولی دريافتند تشکیل يک هويت
مجزا در  97سالگی وسواسهای ارتبراطی کمترر ،جرذابیت جنسری و عشرق در نگراه اول و تررس از
صمیمت در  22سالگی را پیش بینی میکند .در مطالعره طرولی ديگرری ،بییررز و

سریفجی-کرنکری1

( ) 2292نشان دادند که بین رشد هويت در نوجوانی و صمیمت در اوايل بزرگسالی ارتبرا وجرود دارد.
آرسیت ،کروجر ،مارتینوسن 92و مارسیا ( )2221در فراتحلیل  91مطالعه دريافتند که سربک دلبسرتگی
ايمن با سبکهای هويت کسب شده و مختومه ارتبا مثبرت ولری برا سربکهرای هويرت تعلیقری و
سردرگم /اجتناب ارتبا منفی دارد .دوماس ،الیس و وولفی )2292( 99نشان دادنرد کره تعهرد هويرت،
سپری در برابر استفاده از مواد و اکتشاف هويت نیز به عنوان سپری در برابر انحراف عمومی میباشد،
در اين مطالعه ،در گروههای همسال کنترلگر ،نوجوانان با تعهد هويتی بیشرتر بره رفتارهرای پرخطرر
کمتری در مقايسه با افراد با تعهد هويتی کمتر میپرداختنرد .کلریس ،لیروکس و بیجتیبیئرر)2291( 92
نشان دادند که رفتارهای خود آسیب زنی غیر کشی گرايانه با به هم پیوستگی هويت ارتبط منفی ولی
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با افسردگی و سردرگمی هويت ارتبا مثبت دارد .در اين مطالعه سردرگمی هويت توانست به صرورت
معنی داری رفتارهای خود آسیب زنی را پیش بینی نمايد.
ادراک فرد از خودپنداره بدنی 9يا خودپنداره جسمانی عامل ديگرری اسرت کره مریتوانرد روابرط
صمیمی فرد با ديگران را تحت تاثیر قرار دهد .خودپنداره از اساسیترين عوامل رشد شخصیت سالم در
کودکان و نوجوانان است .خودپنداره عموماً به عنوان آگاهی فرد از ويژگیها ،خصوصیات و محردوديت
های شخصی تلقی میشود و دارای يک ساختار چند بعردی اسرت کره مریتروان آن را بره دو سرط
تحصیلی و غیرتحصیلی تقسیم کرد .خودپندارة تحصیلی شامل مباح تخصصی از خودپنداره است که
مربو به زمینههای درسی فرد میشود مانند رياضی ،و زبان انگلیسی .خودپندارة غیرتحصیلی نیز بره
سطوح اجتماعی ،عاطفی و بدنی تقسیم می شود .هر کردام از ايرن سرطوح نیرز بره نوبر خرود دارای
زيرمجموعههايی هستند مثالً خودپندارة بدنی از توانايی بدنی و ظاهر بدنی تشرکیل شرده اسرت و بره
نگرش فرد نسبت به بدن خود اطالق می شود .خودپندارة بدنی و واژه های مترادف با آن ،به صرورت
های متعددی تعريف شرده انرد و تعراريف ارائره شرده کمرابیش مشرابه هسرتند .شاولسرون ،هروبنر و
استنتن )9173(2خودپندارة بدنی را ادراک فرد از خود تعريف کرده اند که از طريق تجربه و تفسیر او از
محیطش در ارتبا با بدنش شکل میگیرد (کلی .)2221،9نتايج تارانت ،مکینزی و هويت )2223( 1که
بر روی ارزيابی ذهنی نوجوانان از روابط با همساالن و درک درست فرايندهای اجتماعی متمرکرز برود
نشان داد که از آن جايی که در دوره نوجوانی گرايش و تأثیر پذيری از گروه همساالن بیشتر از سراير
گروههای سنی است ،چنین احساسات و نگرشهای منفی از خرود ،نوجروان را بره سرمت گرروههرای
انحرافی و دوستیهای ناباب ،روابط جنسی خطرناک ،کشیدن سیگار و مصرف مشروبات الکلی ،جهت
تقلیل آشفتگیهای روحی ياد شده ،سوق میدهد (فیرون0و همکراران9111،؛گرادبويس ،براکر2227،3؛
ساالزار 7و همکاران .)2221،فارار ،استوپا و ترنر )2290( 9نشان دادند که داشتن خود انگراره منفری در
ذهن بر عزت نفس آشکار تأثیر منفی دارد ،در حالیکه داشتن خود انگاره مثبرت دارای ترأثیرات مثبرت
میباشد ،نتايج اين مطالعه همچنین نشان داد که خودپنداره منفی در ذهن منجر بره کراهش رضرايت
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بدنی و عاطفه حالتی میشود .واتر ،شرودر -آبی ،ويبجربر ،روپکی و شروتز )2290( 9نشران دادنرد کره
بیماران مبتال به شخصیت مرزی در مقايسه با گروههرای کنتررل غیرر برالینی و يرک گرروه افسررده
ساختار خودپنداره تقسیم شده 2و میزان بااليی از خود ارزيابیهای منفی دارند.
گسترش روابط دوستی با جنس مخالف در دختران و پسرران جروان در حرالی اسرت کره چنرین
روابطی در فرهنگ و دين اسالم مخالف موازين شرعی بوده و حرام میباشد .با توجه به اينکه جامعره
ايران بر مبنای چارچوبهای دينی استوار میباشد ،داشتن يا نداشتن چنین روابطی میتواند تحت ترأثیر
جهتگیری مذهبی فرد قرار گیرد .مطالعات نشان میدهند که مذهبی برودن برا رفتارهرای خطرنراکی
چون سوء استفاده سنگین از الکل و سراير مرواد ،فعالیرت جنسری ناهنگرام و زودرس و مجرمیرت در
نوجوانان و افراد بزرگسال رابطه منفی داشته است (باری و نلسون2220 ،9؛ سرینها ،کنران و جریلس،1
 .)2227هورنینگ 0و همکاران ( ) 2299با مقايسه افراد مذهبی و غیر مذهبی به اين نتیجه رسیدند که
افراد دارای انديشههای مذهبی باال سطوح پايدارتری از معنا در زنردگی و همچنرین میرزان برااليی از
حمايت اجتماعی نسبت به گروه غیر مذهبی دارند .اولسون 3و همکاران ( )2292نشان دادند که مقابلره
مذهبی مثبت به طور معنیداری با سالمت بهتر همراه بوده و پیشبینی کننده آن میباشد ،بر عکرس
مقابله مذهبی منفی با نمرات پايین سالمت روانی همراه میگردد.
نتايج کرمی و همکاران ( )9993نشان داد که دو بعد جهتگیری مذهبی يعنی پایبندی به عقايد
و مناسک و پایبندی به اخالقیات با تمام ابعاد سالمت روانری يعنری شرکايات جسرمانی ،اضرطراب،
افسردگی و اختالل در کارکرد اجتماعی رابطه منفری دارد .عنايرت و آقراپور ( )9991در پژوهشری برا
عنوان بررسی عاملهای اجتماعی -فرهنگی مرتبط با کیفیت سالمت روانی خانواده نشران دادنرد کره
رابطه معنیداری بین متغیرهای سن ،جنس ،درآمد ،میزان تحصیالت ،وضرعیت اشرتغال ،بعرد خرانوار،
سرمايه اجتماعی ،جهت گیری مذهبی و عزت نفس با سالمت روانی خانواده وجود دارد که از بین ايرن
متغیرها جهتگیری مذهبی قویترين پیشبینی کننده کیفیت سالمت روانی خانواده بود.
در مجموع ،مرور شواهد موجود نشان میدهد که ظهور شرايط جديد زندگی باع نزديکی بیشتر
دختران و پسران شده و زمینه دوستیهای آنها را افزايش داده است .با توجه به اينکه ،اقدام به چنرین
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دوستیهايی با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ما در تعارض قرار دارد میتوان گفت که همه افراد بره
راحتی به چنین روابطی اقدام نخواهند کرد و در اين میران بايرد نقرش عوامرل روانشرناختی را مهرم
دانست .در راستای شناسايی عوامل مؤثر در چنین دوستی هرايی پرژوهش حاضرر برا هردف مقايسره
سبکهای هويت ،خودپندره جسمانی و جهت گیری مذهبی در دانشجويان دخترر برا و بردون دوسرت
پسر انجام گرفت.
روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف اين پژوهش مبنی بر مقايسه سبکهای هويت ،خودپنداره بدنی با جهرتگیرری
مذهبی در دانشجويان دختر با و بدون دوست پسر ،روش اين پژوهش علی -مقايسهای میباشد .کلیه
دانشجويان دختر دانشگاه محقق اردبیلی (حدود  3022نفر) در سال تحصریلی  12-19جامعره آمراری
اين پژوهش را تشکیل دادند .تعداد  92نفر از دانشجويان دختر که به گزارش خود دارای دوسرت پسرر
بودند و تعداد  92نفر از دانشجويانی که دوست پسر نداشتند به شیوه نمونهگیری تصادفی چند مرحلره-
ای جهت مقايسه به عنوان نمو نه اين مطالعه انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردنرد .بررای جمرع
آوری اطالعات نیز از ابزارهای زير استفاده شد .همچنین برای اجرای اين پژوهش بعد از اخذ مجروز از
معاونت دانشجويی دانشگاه محقق اردبیلی از بین تعداد کل خوابگاههای دانشجويی دخترانره دانشرگاه
محقق اردبیلی ،تعداد  9خوابگاه به تصادف انتخاب و سپس از هر خوابگاه بره تصرادف تعرداد  1اتراق
انتخاب و بعد از مراجعه به اتاق ها تعداد  92نفر دانشجوی دختر کره بره گرزارش خرود دارای رابطره
دوستی با جنش مخالف بودند و تعداد  92نفر نیز که دارای رابطه دوسرتی برا جرنس مخرالف نبودنرد،
انتخاب شدند .بعد از تبیین اهداف پژوهش از آنها خواسته شد به پرسشنامههرای سربکهرای هويرت،
خودپنداره بدنی و جهتگیری مذهبی پاسخ دهند .الزم به توضی است که مالک عضويت گروهی نیز
بلی يا خیر دادن به سوال مربو به داشتن رابطه دوستی در يک سال اخیر برود .در نهايرت دادههرای
جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واريانس چند متغیری ( )MANOVAو نرم افزار SPSS17

تحلیل شد.
پرسشنامه جهتگیری مذهبی 9آلپورت :اين پرسشنامه توسط آلپورت 9در سال9102ساخته شرده
و مشتمل بر  22سؤال است که  99سؤال آن جهتگیری مذهبی بیرونی و  1سرؤال آن جهرتگیرری
. Religious orientation questionnaire

1

مقايسه سبکهای هويت ،خودپنداره بدنی و جهتگیری مذهبی در دانشجويان دختر

920

مذهبی درونی را بر اساس يک مقیاس لیکرت  0نقطهای از کامالً مخرالفم ( )9ترا کرامالً مروافقم ()0
اندازه میگیرد .آلپورت همبستگی واگرای بین مادههای جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی را -2/29
گزارش کرد (آلپورت .)9139 ،اين پرسشنامه توسط جانبزرگی ( )9979ترجمه شده و همسانی درونی
آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  2/79و پايايی باز آزمايی آن  2/71محاسبه شده است و مقیاس
آن فاصله ای میباشد (آرين .)9979 ،همچنین ضريب آلفای کرونباخ پژوهش حاضرر در پرسشرنامهی
جهت گیری مذهبی  2/39به دست آمد.
پرسشنامه خودتوصیفی بدنی :2به منظور ارزيابی خودپندارة بدنی از پرسشنام خودتوصیفی بردنی
استفاده شد .در اين پرسشنامه نمره باال در زيرمؤلفههای آن نشان دهنده ی خودپنداره ی بهتر است و
فرد دارای سالمت روان میباشد و برعکس .اين پرسشنامه وضعیت افکار ،احساسات و گرايش هرای
فرد را نسبت به بدن خود نشان میدهد .اين پرسشنامه را مارش 9در سال  9111تهیه کررده اسرت.
پرسش نامه حاوی 72سؤال است که هر سوال بین  3-9نمره گذاری میشرود .ايرن پرسرش نامره در
ايران توسط بهرام و شفیع زاده ( )9999ارزيابی شده است .همچنین اين پرسشنامه در مطالع تکمیلری
ديگری توسط عبدالملکی ،بهرام ،صال صدق پور و عبدالملکی ( )9991مورد اعتباريابی و پايايی قررار
گرفته است .اعتبار اين پرسش نامه به صورت تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی محاسبه شده است که
هشت عامل خودپندارة بدنی (لیاقت ورزشی ،چربی بدنی ،ظاهر بدنی ،انعطاف پذيری ،سالمتی ،فعالیت
بدنی ،هماهنگی و عزت نفس) را شناسايی و تأيید کردند (عبدالملکی و همکاران .)9991 ،پايرايی ايرن
ابزار توسط مارش ( )9111با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه شده است که ضرريب پايرايی آن 2/90
=αاست .همچنین پايايی اين پرسش نامه در ايران در پژوهش بهرام و شرفیع زاده ( )9999از طريرق
روش بازآزمايی و محاسب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به ترتیب برابر با  2/79و  2/99و پرژوهش
عبدالملکی و همکاران ( )9991به روش آلفای کرانباخ  2/97به دسرت آمرد .همچنرین ضرريب آلفرای
کرونباخ پژوهش حاضر در پرسشنامهی حاضر  2/77به دست آمد.
پرسشنامه سبکهای هويت :1پرسشنامه سبکهای هويت اولین بار به وسیله بروزنسکی)9191( 0
ساخته شد و سپس دوباره توسط خود او مورد تجديد نظر قرار گرفت .اين پرسشنامه  12آيتم دارد کره
1

. Allport
. Self-descriptive questionnaire
3
. Marsh
4
. Identity Styles Questionnaire
5
. Berzonsky
2
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 99آيتم آن در ارتبا با سبک هويت اطالعاتی 92 ،آيتم آن در ارتبا با سبک هويت آشرفته/اجتنابی
و  1آيتم آن مربو به سبک هويت هنجاری است .عالوه بر سه سبک 92آيتم نیز در ارتبا برا تعهرد
هويت است .پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای تنظیم شرده اسرت .برزونسرکی ( )9112الفرای
کرونباخ  2/32را برای سبک هويت اطالعاتی و آلفای  2/33را برای سبک هويت هنجاری و آلفرای 2/79
را برای سبک هويت مغشوش/اجتنابی گزارش کرد .وايت 9و همکراران ( )9119بررای نسرخه تجديردنظر
شده پرسشنامه سبک هويت ،آلفای کرونباخ  2/01و  2/31و  2/79را برای سبکهای هويت اطالعراتی و
هنجاری و مغشوش/اجتنابی و آلفای  2/73را برای تعهد هويت به دست آوردند .همچنرین ضرريب آلفرای
کرونباخ پژوهش حاضر در پرسشنامهی جهت گیری مذهبی  2/77به دست آمد.

یافتههای پژوهش
تعداد  92دانشجوی دختر دارای دوست پسر و  92دانشجوی دخترر بردون دوسرت پسرر در ايرن
پژوهش شرکت کردند که میانگین و انحراف استاندارد سنی آنها بره ترتیرب  (2/10)20/92و 21/73
) (2/11گزارش شد .جدول  9نتايج آزمون المبدای ويلکز را نشان میدهد که اثرر گرروه برر ترکیرب
مولفههای متغیرهای وابسته معنادار است.
جدول  _9نتايج آزمونهای معناداری  MANOVAاصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
متغیر

آزمون

ارزش

گروه

پیاليی -بارتلت
المبدای ويلکز
اثر هتلینگ
بزرگترين ريشه روی

2/99
2/99
1/99
1/99

F
91
91
91
91

P
2/229
2/229
2/229
2/229

. White

1
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جدول  _2میانگین ،انحراف معیار و تحلیل واريانس آزمودنی ها در متغیر سبکهای هويت ،خودپنداره بدنی و جهت
گیری مذهبی در دانشجويان دختر با و بدون دوست پسر
متغیرها

گروهها

میانگین

انحراف
معیار

اطالعات

دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر
دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر
دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر
دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر
دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر
دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر
دارای دوست
پسر
بدون دوست
پسر

91/73

9/13

12/93

9/73

21/9

9/93

99/9

9/12

90/23

9/91

92/7

9/10

21/92

2/01

91/21

2/39

93/37

9/19

90/33

9/77

99/29

3/23

19/09

0/7

29/72

9/91

29/22

9/99

هنجاری

سردرگم

تعهد

خودپنداره
بدنی

جهت
گیری
درونی
جهت
گیری
بیرونی

مجموع
مجذورا
ت
197/12

921/90

91/29

930/23

/32
2399

931/97

97/02

درجا
ت
آزادی
9

9

9

9

9

9

9

میانگین
مجذورات
197/12

921/90

91/29

930/23

2399/32

931/97

97/02

F

21/99

7/29

3/23

23/99

92/33

1/03

2/99

سط
معنی
داری
2/229

2/221

2/29

2/229

2/222

2/29

2/02

اندازه
اثر
2/02

2/10

2/92

2/32

2/39

2/29

2/91
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نتايج جدول شماره  2نشان میدهد که تفاوت آمراری معنریداری برین میرانگین نمررات دو گرروه از
دانشجويان دختر دارای دوست پسر و بردون دوسرت پسرر در متغیرر هويرت اطالعراتی (،F =21/99
 ،)p<2/229هويت هنجاری ( ،)p<2/221 ،F=7/29هويرت سرردرگم ( ،)p <2 /29 ،F =3/23تعهرد
( ،)p<2/229 ،F =23/99خودپنداره بدنی ( )p<2/222 ،F=92/33و جهتگیرری درونری (،F= 1/03
 )p<2/29وجود دارد .ولی در متغیر جهتگیری بیرونی ( )p<2/02 ،F =2/99تفاوت آماری معنراداری
بین میانگین نمرات دو گروه مشاهده نشد.
جدول  _9میانگین ،انحراف معیار و تحلیل واريانس نمرات آزمودنیها در مؤلفههای خودپنداره بدنی و نتايج آزمون مانوا
برای مقايسه معنی داری تفاوت بین آنها
متغیرها

لیاقت
ورزشی
چربی
بدنی
ظاهر

گروهها

میانگین

انحراف
معیار

مجموع
مجذورات

درجات
آزادی

میانگین
مجذورات

دارای دوست
پسر
عادی
دارای دوستپسر
بدون دوست پسر
دارای دوستپسر
بدون دوست پسر

17/19

92/31

999/90

9

999/90

19/29
29/97
29/09
23/79
21/91

92/02
0/22
1/03
2/19
2/31

F

سط
معنی
داری

اندازه
اثر

2/10

2/92

2/20

22/97

9

22/97

2/21

2/79

2/99

91/29

9

91/29

92/93

2/229

2/10

انعطاف
پذيری

دارای دوستپسر
بدون دوست پسر

21/11
29/27

9/11
9/21

229/33

9

229/33

27/90

2/229

2/1

سالمتی

دارای دوستپسر

97/99

1/93

22/19

9

22/19

2/99

2/90

2/13

بدون دوست پسر

99/17

0/12

فعالیت
بدنی

دارای دوستپسر
بدون دوست پسر

22/93
22

9/39
2/19

99/23

9

99/23

9/29

2/92

2/29

هماهنگی

دارای دوستپسر
بدون دوست پسر

93/93
93/99

2/91
2/27

12/37

9

12/37

2/99

2/19

2/99

عزت
نفس

دارای دوستپسر
بدون دوست پسر

91/39
92/73

2/09
2/29

02/23

9

02/23

1/21

2/221

2/21
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نتايج جدول شماره  9نشان میدهد کره تفراوت آمراری معنریداری برین میرانگین نمررات دو گرروه
دانشجويان دارای دوست پسر و بدون دوست پسر در متغیر ظاهر ( ،)p <2 /229 ،F =92/93انعطاف-
پذيری ( ،)p<2/229 ،F=27/90عزتنفرس ( )p<2/221 ،F=1/21وجرود دارد .ولری در متغیررهرای
لیاقرررت ورزشررری ( ،)p<2/92 ،F=2/10چربررری بر ردنی ( ،)p<2/79 ،F=2/21سرررالمتی (،F=2/99
 ،)p<2/90فعالیررت برردنی ( ،)p<2/92 ،F=9/29همرراهنگی ( )p<2/19 ،F=2/99تفرراوت آمرراری
معناداری بین میانگین نمرات دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری
روابط پسران و دختران پیش از ازدواج همواره موضوعی مهم و با اين حال پوشیده از ابهام و همراه برا
شک و ترديد و اضطراب بوده است .از طرفی فشارها و تنشهای غريزی باع میشود کره نوجوانران
خود به خود به سمت جنس مخالف گرايش پیدا کنند و از طرف ديگر مالحظات اجتماعی ،فرهنگری و
اخالقی به عنوان موانعی سر راه آنان عمل کرده اند .ايرن حالرتهرای متضراد و متنراق

در جامعره

همواره برای نوجوانان و جوانان و همچنین اولیا و مسئوالن آموززش و پررورش مسراله سراز و بغررنج
بوده و وضعیت نامعلوم و سردرگمی را از لحاظ نحوه ی کنار آمدن با اين مشرکل ايجراد کررده اسرت
(کوثری .)2221 ،با توجه به اهمیت اين موضوع پژوهش حاضر با هدف مقايسه مقايسره سربکهرای
هويت ،خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی در دانشجويان دختر با و بدون دوست پسر انجام گرفرت.
نتايج بدست آمده نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری در هويتيابی و مؤلفههای آن وجود دارد؛
بدين صورت که میانگین نمرات دانشجويان دختر دارای دوست پسر در متغیرهای هويرت اطالعراتی،
هويت هنجاری و میزان تعهد پايینتر از دانشجويان بدون دوست پسر ولی در هويت سرردرگم براالتر
بود .اين نتايج به طور غیر مستقیم با نترايج بییررز و سریفجی-کرنکری ( ،)2292دومراس و همکراران
( ،)2292کلیس و همکاران ( )2291در ارتبا با پیامدهای مثبت داشتن يک سبک هويتی سالم همسو
می باشد .تقريباً همان زمانی که نوجوانان مشغول فرايند تشکیل هويت هستند ،ممکن است در روابرط
عاشقانه نیز درگیر شوند و از اين روابط به عنوان وسیلهای برای دستيابی به هويت استفاده کننرد .در
بطن روابط رمانتیک ،نوجوانان روشهای متفاوت بودن و رفتار کردن را تجربه کرده و چیزهای جديد را
درباره خود به عنوان فردی مجزا از ديگران و خانواده اصلی خود کشف میکنند .ولی از آنجا که اقردام
به چنین روابطی با معیارها و هنجارهای فرهنگی جامعه ما ناهمخوان بوده و مریتوانرد باعر ايجراد
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آسیبهايی در فرد شود ،معموالً افرادی که با اکتشاف عوامل ديگر و تعهد به آنها از قبل فرايند هويت
يابی را طی نمودهاند ،و به اصول شخصی مشخصی پای بند میباشند ،کمتر در چنین روابطی خرود را
درگیر می سازند .ولی نوجوانانی که هنوز در سردگمی هويت هستند ،چون از قبل به اصول و معیارهای
شخصی خود دست نیافته اند بیشتر احتمال دارد که به دوستی با جنس مخالف اقدام کنند.
همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد که برین دو گرروه تفراوت معنراداری در خودپنرداره بردنی و
مؤلفههای آن وجود دارد ،بدين صورت که میانگین نمرات دانشجويان دارای دوست پسر در مقايسه با
دانشجويان بدون دوست پسر در مؤلفههای ظاهر ،انعطافپذيری و عزتنفس باالتر است و به تبرع آن
خودپنداره بدنی بهتری دارند .اين نتیجه به طور غیر مسرتقیم برا نترايج پرژوهشهرای کلری (،)2221
تارانت و همکاران ( ،)2223گادبويس ،باکر ( )2227و سراالزار و همکراران ( ،)2221واترر و همکراران
( ،)2290فارار و همکاران ( ) 2290مبنی بر ارتبا مثبرت خرود پنرداره برا سرالمت روانری و اجتمراعی
میباشد ،همسو است .خودپنداره بدنی نشانگر خود توصیفی و ادراک فرد از وضرعیت و شرکل انردام و
بدن خود میباشد که میتواند نتايج مختلفری را برر ذهرن و روان افرراد بگرذارد .ايرن ادارک يکری از
اساسیترين مواردی است که موجبات رشد شخصیت سالم را در افراد فراهم میآورد .اين نتايج همسو
با نتايج مطالعاتی است که بیان میکنند خود طرحوارههای مرتبط با بدن بر چگونگی پاسخدهری فررد
در موقعیتهای متنوع خصوصی و عمومی تأثیر میگذارند (کاش ،ملنیک و هابوسکی ،2221 ،9کراش،
سانتوس و ويلیامز .)2220 ،2مطابق نظريه ابرراز شردگی( 9فريدريکسرون و رابررتس ،)9117 ،1جامعره
پذيری نقش جنسیتی و تجارب زندگی ابزار شدن باع شده است زنان خودشران را بره عنروان يرک
شیء در نظر گرفته و برای داشتن يک بدن ايدهآل به هر صورتی عمل کننرد .همسرو برا نترايج ايرن
مطالعه می توان گفت دخترانی که از خودپنداره بدنی پايینی برخورداند به احتمال بیشتری ممکن اسرت
با درگیری در روابط دوستی با جنس مخالف در صدد جبران اين ادراک از خود باشند و زمینه را بررای
ظهور و بروز آسیبهای بعدی تسهیل و تسريع کنند.
نتايج اين مطالعه همچنین نشان داد که افراد بدون دوست دخترر در جهرتگیرری مرذهبی درونری
نمرات باالتری کسب کردند .ولی در جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوتی بین دو گروه يافت نشد .ايرن
1

. Cash, Melnyk & Hrabosky
. Santos & Williams
3
. Objectification theory
4
. Fredrickson & Roberts
2
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يافته ها به صورت غیر مستقیم همسو با نتايج براری و نلسرون ( ،)2220سرینها و همکراران (،)2227
هورنینگ و همکاران ( ،)2299اولسرون و همکراران ( ،)2292کرمری و همکراران ( )9993و عنايرت و
آقاپور ( )9991در ارتبا با تأثیرات مثبت جهتگیری مذهبی بر سالمتی روانی و اجتمراعی مریباشرد.
جهتگیری مذهبی درونی ساختارمند ،دارای اصول سازمانيافته و نهادينه شده اسرت کره در خردمت
ارضای سايق درونی انسان برای رسیدن به حقیقت وجودی خويش و جستجوی آن است در حرالیکره
مذهب نمايشی در خدمت ارضای نیازهای بیرونی چون مقام و امنیت و غیره میباشد .بر ايرن اسراس
مذهب درونی شده و ساختارمند میتواند به عنوان يک عامل حفاظتی در برابر تکانه فرد برای برقراری
رابطه با جنس مخالف شود و فرد را از آسیبهای اجتماعی از جمله همین پديده دور نگه دارد.
در مجموع نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در سبکهای هويت ،خودپنداره بدنی
و جهت گیری مذهبی درونی دو گروه از دانشجويان دختر با و بدون دوست پسر وجود دارد .ايرن امرر
زير ساختهای روان شناختی رابطه دوستی با جنس مخرالف را آشرکار مریسرازد .اسرتفاده از نمونره
دانشجويی ،استفاده از پرسشنامه خود گزارشی برای تعیین عضويت گروهی ،و ناتوانی در کنترل برخی
متغیرهای مزاحم محدوديتهای عمده مطالعه حاضر بودند .نتايج اين مطالعه کمک به فرايند هويرت-
يابی در دوره نوجوانی ،تقويرت خودپنرداره بنردی و لرزوم آمروزشهرای الزم بررای ادراک مناسرب از
خودپنداره و پروش جهت گیری مذهبی درونی برای پیشگیری از آسیبهای روانی مرتبط برا داشرتن
رابطه دوستی با جنس مخالف را پیشنهاد میکند.
نمونه کم به دلیل حساسیت به ويژه مسراله و عردم کنتررل کامرل شررايط و متغیرهرای مرزاحم از
محدوديتهای اين پژوهش بودند .پیشنهاد میشود از نمونههای بزرگتر ،کنتررل متغیرهرای مرزاحم و
شرايط همبود و شرايط مکانی مختلف استفاده شود .پژوهش کنونی میتواند مسئوالن ،برنامه ريزان و
متخصصان حیطههای ذی ربط را به سمتی هدايت کند تا از متولیان امور از جمله روانشناسان ،نهايرت
استفاده را درجهت راهنمايی ،آموزش ارتقای سالمتی و بهزيستی روانی بکنند .بنرابراين برا تاکیرد برر
اهمیت نقش اين عوامل ،لزوم اجرای تحقیقات گسترده تر با توجه بیشرتر بره مسرايل فروق پیشرنهاد
میشود و ضرورت ايجاد زمینههای بیشتر حمايت اجتماعی از اين افراد بیش از پیش احساس میشود.
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