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اضطراب اجتماعی ،نگرش های ناکارآمد و پندار تن در عشق ورزی های دنیای واقعی و دنیای مجازی دانشجویان
دانشگاه شهید چمران اهواز
خالد اصالنی ،1علی محمدی ،*2زهرا رضایی
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 .5استادیار گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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افراد قابل تأمل است .بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه ی اضطراب اجتماعی ،نگرش های ناکارآمد و پندار تن در گروه
های سه گانه عشق ورزی در دنیای واقعی ،عشق ورزی در دنیای مجازی و بدون عشق ورزی انجام شده است.
روش بررسی :مطالعه حاضر توصیفی از نوع علّی – مقایسه ای است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی  3141-49می باشد .نمونه ای با حجم  133دانشجو با استفاده
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استفاده از نرم افزار آماری SPSSویرایش36و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین نمرات اضطراب اجتماعی ،پندارتن و نگرش های ناکارآمد
در گروهای سه گانه عشق ورزی در دنیای واقعی ،دنیای مجازی و بدون عشق ورزی تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P>3/3333نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که پندارتن ،اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد در گروه عشق
ورزی واقعی نسبت به گروه عشق ورزی مجازی و گروه بدون عشق ورزی به طور معناداری متفاوت و دارای سطحی پایین
تر می باشد و همچنین پندار تن ،اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد گروه عشق ورزی مجازی به طور معناداری
متفاوت و دارای سطحی پایین تر می باشد (.)P> 3/3333
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الگوی ارتباط صحیح و سالم در جامعه مفید باشد.
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اضطراب ناشی از شرمساری ،ممکن است از شرکت در

مقدمه

فعالیت ها و ارتباطات جمعی اجتناب کنند ( .)8شکل

با فرا رسیدن دوران بلوغ ،زندگی آرام و بی دغدغه دوران

ظاهری بدن همیشه در تعامالت اجتماعی دارای اهمیت

کودکی به پایان می رسد .ابتدا نوجوان تصویر ذهنی خاصی

بوده است ( .)4روانشناسان اجتماعی دریافته اند که مردم

از بدن خویش پیدا می کند .این تصویر ذهنی با تصویری که

جذابیت ظاهری را با ویژگی های شخصیتی پسندیده ای

فرد از خود در آیینه می بیند متفاوت است و شامل برداشت

همچون هوشمندی ،لیاقت و پذیرش اجتماعی همراه می-

بدنی همراه با برداشت ذهنی است .هر گونه نقص بدنی یا بد

دانند ( .)33همچنین معلوم شده است که ظاهر بدنی جذاب

شکلی بدن ،برداشت ذهنی نوجوان را از بدن خویش مختل

با عزت نفس و کفایت اجتماعی ادراک شده ارتباط دارد

می کند ( .) 3پسرانی که در رشد بدنی آنان تأخیری بیفتد

( .)33به عبارتی شکل ظاهری بدن بخش مهمی از

تصور می کنند که دارای نقص ژنتیکی هستند .چاقی

خودپنداره هر فردی محسوب می شود .کسب تأیید دیگران

مختصر و تغییر در یکی از اعضای بدن تأثیر فراوانی بر

در این زمینه برای شخص بسیار با اهمیت و مطلوب است

شخصیت جوان می گذارد ( stolz .)3،1در تحقیقات خود

( .)33گاهی ممکن است افراد با در پیش گرفتن رویه ی

نشان داد که  8درصد از پسران در اثر کوتاه بودن قد خود

محافظه کارانه به جای آنکه سعی کنند بر دیگران تأثیر

احساس حقارت می کنند و یا حضور در موقعیت های

بگذارند ،تالش می کنند از تأثیر گذاری منفی اجتناب ورزند.

جمعی برای آنان دشوار می شود31 .درصد از دختران به

چنین تالشی خود ارائه گری محافظتی نامیده می شود

علت بلند بودن قد خود دچار افسردگی می شوند (.)9

( .)31حالت کامالً افراطی خود ارائه گری محافظتی ،اجتناب

تصویر ذهنی از بدن به تدریج به تصویر ذهنی از وجود

کامل از تعامالت اجتماعی و روی آوردن به دنیای مجازی و

خود و تشکیل مفهوم خود می انجامد .توسعه مفهوم خود به

اینترنتی است .افراد از طریق ارتباط در دنیای مجازی تالش

تشکیل هویت شخصی می انجامد که شامل برداشت بدنی و

می کنند که اطالعات مثبتی در مورد خودشان چه به

طرز فکرها و عقایدی می شود که معرف فرد است و نحوه

صورت کالمی (برای مثال :در قالب بیان نگرش ها ،سالیق،

ارتباط فرد با دیگران را نیز می رساند ( .)5بر اساس نظریه

اهداف و خاطرات خود) و چه در قالب غیر کالمی (مانند:

 Ericksonاگر هویت شخصی نوجوان در طی زمان و بر

نشان دادن هیجانات و آراستن ظاهر جسمانی خود به

اساس تجربیات حاصل از برخورد اجتماعی شکل بگیرد و

دیگران) منتقل کنند (.)39-36

نوجوان بتواند خود را بشناسد و از دیگران جدا سازد ،تعادل

در بسیاری از جوامع کامل بودن ،به عنوان الگو در

روانی وی تضمین می شود ( )6ولی اگر سرخوردگی و عدم

بسیاری از زمینه ها به ویژه شکل ظاهری بدن مورد ستایش

اعتماد جایگزین اعتماد گردد و نوجوان به جای تماس با

بوده و ممکن است هدف نهایی برخی افراد به شمار آید

مردم ،گوشه گیر و منزوی شود و بجای تحرک به رکود

( .)37افراد کمال گرایی که احساس می کنند دیگران از

گراید ،هماهنگی و تعادل روانی وی بهم می خورد و به

آنان انتظار برخورداری از تناسب اندام کامل و ایده آل را

بحران هویت یا انزوا دچار می شود (.)7

دارند احساس رضایت کمتری از خود و زندگی داشته و به

افرادی که نگرانی زیادی درباره ی نحوه ی ادراک

نظر می رسد توانایی آنان برای احساس رضایت از خود و

دیگران از شکل بدنشان دارند ،به علت ترس از بر جای

زندگی کاهش می یابد ( .)38احتمال دارد که افراد کمال

گذاشتن یک تصویر اجتماعی منفی در دیگران و به دلیل
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گرا در ارتباط با بدن خود ،اضطرابی را تجربه کنند که

هستند .بنابراین از این گونه موقعیت ها به دلیل اضطراب

معلول جمالت شرطی کمال گرایانه ای مانند (چه می شود

شدیدی که به همراه دارند ،پرهیز می کنند ( .)39ادراک

اگر )...باشد و به افزایش خستگی و ایجاد نگرانی مداوم

فرد از تهدید با داوری ذهنی آن ها از احتمال رخداد رویداد

بینجامد .محققان این نوع اضطراب را بدنی  -اجتماعی

منفی و پیامد آن با تنفر از آن رویداد تبیین می شود.

می نامند و اظهار می دارند جنبه هایی از من فرد ،نگران

بنابراین افراد با اختالل های اضطرابی احتمال و پیامد رخداد

ارزیابی دیگران است و می تواند مسئول این نوع اضطراب

رویدادهای منفی را باالتر از افراد بهنجار برآورد می کنند

باشد ( .)34اضطراب اجتماعی نتیجه ای از احتمال وقوع

( .)35از نظر بک از آنجا که این نگرش های ناکارآمد انعطاف

نوعی ارزیابی شخصی در موقعیت های مختلف اجتماعی

ناپذیر ،افراطی و مقاوم در مقابل تغییر هستند ناکارآمد یا

است .به دیگر سخن فردی که دچار اضطراب اجتماعی است

نابارور قلمداد می شوند ( .)36به عبارتی نگرش های

هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران را ندارد و با

ناکارآمد و تصور بدنی نامطلوب از خود ،باعث محروم شدن

احساسی از ترس پایدار و غیر معقول ،از هر موقعیتی که

انسان از ارضای اساسی ترین نیاز خودکه همانا نیاز ارتباط،

ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد ،اجتناب

تعامل و عشق ورزی است می شوند .زندگی بدون عشق بی

می ورزند ( .)33برداشت یا تصور شخص از موقعیت های

معنا و برابر مرگ است ،انسان با عشق ورزیدن به دیگری،

اجتماعی که احتمال دارد شخصیت او مورد سنجش و

نخستین گام را برای بیرون آمدن از خود پرستی بر می دارد

ارزشیابی قرار گیرد ،می تواند واقعی یا خیالی باشد .در واقع

(.)7،37

شخصی که به شدت دچار اضطراب اجتماعی است ،تصور

حال اگر این نگرش ها و تحریف های شناختی نامطلوب

می کند در هر موقعیت یا شرایط اجتماعی فرد یا افرادی به

ادامه یابد صرفاً باعث کناره گیری فرد از اجتماع و دنیای-

محض مواجه شدن با او رفتار و شخصیتش را مورد نقادی و

واقعی می شود اما نیاز وی به تعامل و عشق ورزی را

ارزیابی قرار خواهند داد و یا ممکن است طوری رفتار کند

خاموش نمی سازد ( .)38لذا فرد برای سیراب کردن این نیاز

که مورد تحقیر دیگران واقع شود و در فشار و مخمصه قرار

به دنیای مجازی و اینترنتی (فیسبوک ،چت روم و  )...که

گیرد ( .)33به همین دلیل کمترین تمایلی برای حضور در

ارضای کاذب این نیاز را به دنبال دارد ،متمایل می شود.

موقعیت های اجتماعی و ارتباط با دیگران ندارند ،چرا که

غافل از این که دنیای مجازی راهی برای گریز از این واقعیت

همه ی موقعیت های اجتماعی و تعامل بین فردی را صحنه-

ها بوده و چرخه ی معیوب اضطراب اجتماعی و نگرش های

های ارزیابی و انتقادی تلقی می کنند ( Segrin .)33و

ناکارآمد را تداوم می بخشد ( .)34عشق ،نیازی مبرم ،حیاتی

همکاران ( )31در یک بررسی نشان دادند که نارسایی در

و همگانی است ،که تبلور آن شکوفایی و خالقیت می آفریند

مهارت های اجتماعی در میان افراد مضطرب اجتماعی

و کمبود آن انسان را به فساد و تباهی می کشاند ،تمام افراد

بیشتر از گروه بهنجار است و همچنین این قبیل افراد بیشتر

بشر با وجود تمام تفاوت های نژادی ،فرهنگی و مذهبی در

از جانب دیگران طرد می شوند و احساس تنهایی می کنند.

بعضی از نیازها با یکدیگر اشتراک دارند که از آن جمله نیاز

افراد دارای اضطراب اجتماعی دچار ترس مشخص و ثابت از

به عشق ورزی ،مهربانی و دوستی است ( .)13گاه این نیاز

شرمنده شدن یا مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن در موقعیت

به دلیل تصورات بدنی نامطلوب و یا ارزیابی منفی از خود

های اجتماعی یا در زمان انجام فعالیتی در حضور دیگران

نمی تواند به طور سالم ارضا شود تا این که فرد را به ارضای
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نیاز در دنیای مجازی و اینترنتی وا می دارد ( .)34در

ورزی دنیای واقعی ،عشق ورزی در دنیای مجازی و بدون

واقع عشق ورزی یکی از موضوعات مهمی است که در چند

عشق ورزی از لحاظ سه متغیر اضطراب اجتماعی ،نگرش

دهه گذشته در روانشناسی اجتماعی مطرح شده و فرآیندی

های ناکارآمد و پندارتن انجام شد.

است که از راه آن انسان ها جذب هم دیگر می شوند و
ممکن است به عنوان ترکیبی از دوستی و رابطه جنسی در

روش بررسی

نظر گرفته شود و امروزه در فرهنگ غرب به عنوان چارچوبی

مطالعه حاضر توصیفی از نوع علّی – مقایسه ای است که

برای انتخاب شریک زندگی تعریف می شود (.)13

در سال تحصیلی 3141-49و با هدف مقایسه دانشجویان از

 Acevedoدر مطالعات خود با تأکید بر هیجان ،عشق ورزی

لحاظ سه گروه عشق انجام شد .جامعه ی آماری این

را یک تمایل شدید و مدت دار برای پیوند با دیگری و حالتی

پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید

از برانگیختگی عمیق فیزیولوژیک تعریف می کند .و معتقد

چمران اهواز بود .برای تعیین حجم نمونه ،از فرمول کوکران

است که در آغاز هر رابطه و حتی ازدواج عشق ورزی اولین،

استفاده گردید .و تعداد  133دانشجوی دختر و پسر (به

هیجان فعال است ( .)13بنابراین مطالعه این متغیر در انواع

تعداد مساوی) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری

روابط جوانان در سن ازدواج ،مانند روابط دوستی در دنیای

غیر احتمالی از نوع گلوله برفی (شبکه ای) انتخاب گردیدند.

واقعی ،روابط در دنیای مجازی و اینترنتی و همچنین

نمونه گیری گلوله برفی ،زمانی استفاده می شود که پاسخ

جوانانی که تا به حال هیچ تمایلی به ایجاد رابطه نداشتند و

دهندگان قابل شناسایی نیستند و از طریق یک شبکه ی

عشقی را تجربه نکردند ضرروی است .عالوه بر این نظریات و

ارجاعی شناسایی می شوند ( .)19با استفاده از این روش،

دیدگاه های مختلفی توسط روانشناسان درباره عشق مطرح

دانشجویان دختر و پسر ( 333نفر عشق ورزی در دنیای

شده است .به طور کلی به نظر آن ها انسان های عاشق از

مجازی 333 ،نفر عشق ورزی در دنیای واقعی و 333نفر

دستگاه ایمنی بسیار فعال برخوردار و نسبت به زندگی نیز

بدون عشق ورزی) از طریق شبکه ی دوستان ،همکالسی ها

امیدواری بیشتری دارند و عاشق شدن نیز باعث تغییرات

و یا هم اتاقی ها شناسایی و معرفی شدند .الزم به ذکر است

بسیار مثبت در خودپنداره و افزایش عزت نفس و

که باتوجه به کمی بودن روش پژوهش ،مصاحبه عمیقی در

خودکارآمدی می شود .همچنین بین عشق ناپخته و مجنون

ارتباط با موضوع انجام نگرفت .ولی پژوهشگران بعد از

وار افراد با مشکالت دلبستگی و شناختی رابطه وجود دارد

معرفی خود ،بیان اهداف پژوهش و اعتماد سازی جهت

( .)11با توجه به اهمیت روابط میان فردی سالم و وجود

اطمینان خاطر شرکت کنندگان ،از آن ها خواسته می شد

عشق ورزی در هر رابطه ،به نظر می رسد انجام پژوهشی

که ضمن معرفی خود و نوع رابطه که با جنس مخالف

جهت شناخت انواع عشق ورزی و مقایسه آن ها از لحاظ

داشتند ،ابزارهای پژوهش را تکمیل نمایند .بر همین اساس

برخی متغیرهای روانشناختی و همچنین با توجه به خأل

افراد نمونه برحسب اظهارات شان و نوع رابطه خود ،در یکی

پژوهشی موجود در این زمینه در داخل ایران ،الزم باشد.

از گروه های سه گانه عشق ورزی قرار می گرفتند .هر

چرا که انجام آن می تواند در درازمدت به استحکام رابطه ها

شرکت کننده پس از تکمیل پرسشنامه ها ،افراد و دوستانی

و کاهش آسیب های رابطه ای کمک کند .بنابراین پژوهش

را نیز که دارای رابطه (واقعی یا مجازی) با افرادی از جنس

حاضر با هدف بررسی و مقایسه سه گروه دانشجویان با عشق

مخالف بودند یا اصالً هیچ گونه رابطه ی عاشقانه نداشتند
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.2

مقیاس نگرش ناکارآمد ()DAS

کننده ادامه داشت .مقیاس های مورد استفاده در این

این مقیاس که دارای پنج زیر مقیاس می باشد ،شامل 93

پژوهش به ترتیب ذیل معرفی می شوند:

عبارت برای تعیین نگرش ها و نگرش های زمینه ساز
افسردگی است که بر مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده

.1

پرسشنامه اضطراب اجتماعی

و اعتبار و پایایی آن ،به وسیله نمونه ای شامل  3331نفر از

در ایران این پرسشنامه توسط ابراهیمی قوام در سال

بیماران سر پایی که برای درمان شناختی مراجعه کرده

 3164بر روی  333نفر از دانش آموزان در دامنه سنی -37

بودند ،برآورد گردیده و ضرایب رضایت بخشی نیز به دست

 33سال اجرا گردید ،و دارای  58ماده و دو خرده مقیاس

داده است ( .)18در یک پژوهش ،با استفاده از روش

اجتناب اجتماعی با  38سوال و خرده مقیاس ترس از

بازآزمایی در یک گروه  13نفری ،برای مقیاس نگرش های

ارزشیابی منفی با  13سوال است .در خرده مقیاس اجتناب

ناکارآمد در ایران ،پایایی  3/73به دست آمد ( .)39پایایی

اجتماعی  35ماده پاسخ مثبت و  31ماده پاسخ منفی دارد و

این مقیاس در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ 3/81

نمره باالتر در آن نشان دهنده ی اجتناب و پریشانی

گزارش شد.

اجتماعی بیشتر است .اما در خرده مقیاس دوم  37ماده
 .3مقیاس پندار تن

پاسخ مثبت و  31ماده پاسخ منفی دارد و نمره باالتر در آن

پرسشنامه چند بعدی خود-بدن توسط  Cashو Grant

نشانه ترس از ارزشیابی منفی بیشتر است .پیوستار پاسخ ها

( )MBSRQدر سال  3447ساخته شد .این مقیاس خود

ب ر پایه طیف درست و نادرست رتبه بندی شده و به ترتیب

سنجی  96ماده ای ،بنا به نظر سازندگان ابزار برای ارزیابی

نمره های صفر و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است

تصویر بدنی ،ابداع شده است ( .)14این مقیاس در فرم اولیه

(.)15

دارای  6مقیاس بوده است که عبارت اند از  -3 :ارزیابی

 )16( Watsonاعتبار این پرسشنامه را برای اجتناب

وضع ظاهری ( -3 ،)AEگرایش به ظاهر ( -1 ،)AOارزیابی

اجتماعی برابر  3/68و برای ترس از ارزشیابی منفی برابر

تناسب ( -9 ،)FEگرایش به تناسب ( -5 ،)FOدل مشغولی

 3/78گزارش کردند .آن ها با استفاده از آزمون اضطراب

به اضافه کردن وزن یا وزن ذهنی ( -6 ،)SWرضایت از

آشکار تیلور ،پایایی این پرسشنامه را مورد ارزیابی قرار دادند

نواحی بدن (.)93( )BAS

و ضرایب همبستگی به دست آمده برای این دو به ترتیب

مطالعاتی که بر روی اعتبار یابی پرسشنامه

 3/63و  3/59گزارش شد که هردو در سطح  P=3/35معنی

( )MBSRQدر خارج از کشور انجام شده به شرح زیر

دار هستند .مهرابی زاده و همکاران ( )17اعتبار مقیاس

است:

اضطراب اجتماعی را با استفاده از روش سازه  3/85و با

در مورد زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری (،)AE

خرده مقیاس اضطراب اجتماعی 3/67 ،گزارش نمودند و

همسانی درونی برابر با  3/88و در مورد زیر مقیاس گرایش

ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 3/43

به تناسب ( )FOهمسانی درونی برابر با  3/84توسط Cash

و از روش بازآزمایی  3/84گزارش نمودند .پایایی این مقیاس

( )93به دست آمده است .در مطالعه ی دیگری که توسط

در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ  3/61می باشد.

ایشان در سال  3449انجام شده است ،همسانی درونی زیر
مقیاس ارزیابی وضع ظاهری ( 3/88 )AEو همسانی درونی
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زیر مقیاس رضامندی از نواحی بدنی (3/77 )BAS

وزن یا وزن ذهنی ( OPیا  )SWدارای همسانی درونی

بود .همچنین زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری ( )AEدارای

 3/73و زیر مقیاس رضامندی از نواحی بدنی ( )BASدارای

اعتبار  3/83و زیر مقیاس رضایتمندی از نواحی بدنی

همسانی درونی  3/89بود .پایایی این مقیاس در پژوهش

( )BASدارای اعتبار  3/86بوده است .در مطالعه ی دیگری

حاضر با روش آلفای کرونباخ  3/47گزارش شد.

که توسط  Beckو همکاران ( )93انجام شد ،زیر مقیاس

یافته ها

گرایش ظاهری ( )AOدارای همسانی درونی  3/85بود.

همه شرکت کنندگان در این مطالعه ،مجرد بوده،

مطالعه دیگری که انجام شده نشان می دهد که زیر مقیاس

میانگین سن شرکت کنندگان 33± 9سال بوده است .محل

ارزیابی وضع ظاهری ( )AEدارای همسانی درونی  3/86و

سکونت فعلی (بومی یا غیربومی) ،مقطع تحصیالت ،رشته

زیر مقیاس گرایش ظاهری یعنی ( )AOدارای همسانی

تحصیلی و قومیت (عرب ،فارس ،لر ،کرد ،ترک و بختیاری)

درونی  3/84و زیر مقیاس ارزیابی تناسب ( )FEدارای

متغیر بوده است .طوری که تقریبا  333مورد از کل شرکت

همسانی درونی  3/83و زیر مقیاس گرایش به تناسب ()FO

کنندگان غیربومی بوده و همچنین نیمی از آن ها اظهار

دارای همسانی درونی  3/43بود .همچنین در مطالعه ی

کردند که محل زندگی آن ها در روستاست .جدول،3

دیگر که توسط  Annisو همکاران ( )93انجام شد ،نشان

میانگین ،انحراف معیار ،نمرات حداقل و حداکثر اضطراب

داده شد که زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری ( )AEدارای

اجتماعی ،نگرش های ناکارآمد و پندار تن در گروه عشق

همسانی درونی  3/43و زیر مقیاس دل مشغولی با اضافه

ورزی واقعی ،مجازی و بدون عشق ورزی را نشان می دهد.

جدول  .3شاخص های توصیفی اضطراب اجتماعی ،نگرش های ناکارآمد و پندارتن در گروه های عشق ورزی
Max
Min
Mean ±SD
تعداد
متغیر
گروه ها
عشق ورزی
واقعی

اضطراب اجتماعی
پندار تن
نگرش های ناکارآمد

9/33 ± 37/83
36/89 ± 364/93
35/36 ± 334/45

333

35
398
333

93
333
373

عشق ورزی
مجازی

اضطراب اجتماعی
پندار تن
نگرش های ناکارآمد

1/81 ± 13/33
37/83 ± 333/37
35/36 ± 354/33

333

33
68
336

93
333
333

بدون عشق
ورزی

اضطراب اجتماعی
پندار تن
نگرش های ناکارآمد

9 ± 13/35
17/33 ± 335/83
33/74 ± 358/36

333

31
73
333

93
335
337
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همان گونه که در جدول  3قابل مشاهده است ،در گروه

و انحراف استاندارد برای متغیر اضطراب اجتماعی به ترتیب

عشق ورزی واقعی میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر

 13/35و  ،9/13پندارتن  335/83و  ،17/33برای متغیر

اضطراب اجتماعی به ترتیب  37/83و  ،9/33پندار تن

نگرش های ناکارآمد نیز  358/36و  33/74بیان شده است.

 364/93و  36/89و برای متغیر نگرش های ناکارآمد نیز

با توجه به اینکه در این پژوهش بیش از یک متغیر

 334/45و  35/36بیان شده است .در گروه عشق ورزی

(اضطراب اجتماعی ،پندار تن و نگرش های ناکارآمد) در

مجازی میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر اضطراب

گروه های عشق ورزی (واقعی ،مجازی و بدون عشق ورزی)

اجتماعی به ترتیب  13/33و  ،1/81پندار تن  333/37و

مورد مقایسه قرار گرفتند ،بنابراین برای تحلیل فرضیه های

 37/83و برای متغیر نگرش های ناکارآمد نیز  354/33و

پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیری ()ANOVA

 35/36بیان شده است و در گروه بدون عشق ورزی میانگین

استفاده شد ،که نتایج آن در جدول  3قابل مشاهده است:

جدول .2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات اضطراب اجتماعی ،پندارتن و نگرش های ناکارآمد در گروه های عشق ورزی
شاخص ها

درجه آزادی فرضیه
ها

F

()P-value

آزمون اثر پیالیی

3/97

6

534

13/19

3/3333

آزمون المبدای ویلکز

3/55

6

543

19/31

3/3333

آزمون اثر هتلینگ

3/77

6

588

18/33

3/3333

آزمون بزرگترین ریشه روی

3/73

1

346

73/33

3/3333

آزمون

مقدار

درجه آزادی خطا

همان طوری که درجدول  3مالحظه می شود آزمون

به منظور بررسی تفاوت تک تک متغیرها در گروه های

های مربوط به تحلیل واریانس چند متغیره معنی دار بودند.

عشق ورزی از آزمون  Fو سطح معنی داری آن استفاده شد

به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد که حداقل یکی از متغیر

که اطالعات آن در جدول 1ارائه شده است.

های اضطراب اجتماعی ،پندار تن و نگرش های ناکارآمد در
بین گروه های عشق ورزی متفاوت است.
جدول .3نتایج اثرات بین آزمودنی ها از لحاظ نمرات اضطراب اجتماعی ،پندار تن و نگرش های ناکارآمد در گروه های عشق ورزی
شاخص ها
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

()P-value

اضطراب اجتماعی

844/13

3

994/66

38/78

3/3333

پندار تن

318359/83

3

64337/93

16/35

3/3333

نگرش های ناکارآمد

55333/83

3

37553/93

63/51

3/3333
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با توجه به یافته های جدول  1مشاهده می شود که

اضطراب اجتماعی در گروه های عشق ورزی از آزمون

بین میانگین اضطراب اجتماعی در گروه های عشق ورزی

تعقیبی توکی استفاده شده است که نتایج آن در جدول9

تفاوت معنی داری وجود دارد .به منظور مقایسه میانگین

نشان داده شده است.

جـدول .4نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین میانگین های اضطراب اجتماعی در گروه های عشق ورزی
3

3

1

3

عشق ورزی واقعی

37/83

ــــ

P> 3/3333

P> 3/3333

3

عشق ورزی مجازی

13/33

ــــ

ــــ

P> 3/33

1

بدون عشق ورزی

13/35

ــــ

ــــ

ــــ

انواع عشق ورزی

میانگین اضطراب اجتماعی

همان طوری که در جدول  9آمده است بین عشق ورزی

پایین تری دارند .همچنین افراد با عشق ورزی مجازی نیز

واقعی و عشق ورزی مجازی( ، )P>3/3333بین عشق ورزی

نسبت به افراد بدون عشق ورزی اضطراب اجتماعی پایین

واقعی و بدون عشق ورزی ( )P>3/3333و بین عشق ورزی

تری دارند.

مجازی و بدون عشق ورزی ( )P>3/33از لحاظ اضطراب

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول  1در مورد پندار

اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد .همچنین مقایسه

تن و به منظور مقایسه تفاوت میانگین های پندار تن در

مقدار میانگین ها نشان می دهد افراد با عشق ورزی واقعی

گروه های عشق ورزی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد

نسبت به سایر گروه های عشق ورزی اضطراب اجتماعی

که نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است:

جـدول .5نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین ،میانگین های پندار تن در گروه های عشق ورزی
میانگین پندار تن

3

3

عشق ورزی واقعی

364/93

ــــ

انواع عشق ورزی

3
P>3/3333

1
P>3/3333

3

عشق ورزی مجازی

333/37

ــــ

ــــ

P<3/35

1

بدون عشق ورزی

335/83

ــــ

ــــ

ــــ
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تعقیبی توکی استفاده شده است که نتایج آن در جدول 6

واقعی و عشق ورزی مجازی ( ،)P>3/3333بین عشق ورزی

نشان داده شده است.

واقعی و بدون عشق ورزی ( )P>3/3333از لحاظ پندار تن

در جدول  6آمده است که بین عشق ورزی واقعی و

تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین عشق ورزی مجازی و

عشق ورزی مجازی ( ،)P>3/3333بین عشق ورزی واقعی

بدون عشق ورزی از لحاظ پندار تن تفاوت معنی داری وجود

و بدون عشق ورزی ( )P>3/3333از لحاظ نگرش های

ندارد ( .)P<3/35همچنین مقایسه مقدار میانگین ها نشان

ناکارآمد تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین عشق ورزی

می دهد افراد با عشق ورزی واقعی نسبت به سایر روش های

مجازی و بدون عشق ورزی از لحاظ نگرش های ناکارآمد

عشق ورزی پندار تن مطلوب تری دارند.

تفاوت معنی داری وجود ندارد ( .)P<3/35همچنین

همچنین با توجه به اطالعات ارائه شده در مورد نگرش

مقایسه مقدار میانگین ها نشان می دهد افراد با عشق ورزی

های ناکارآمد در جدول  1به منظور مقایسه تفاوت میانگین

واقعی نسبت به سایر روش های عشق ورزی نگرش های

های نگرش های ناکارآمد در گروه های عشق ورزی از آزمون

ناکارآمد کمتری دارند.

جـدول .6نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین نگرش های ناکارآمد در گروه های عشق
ورزی
انواع عشق ورزی

میانگین نگرش های ناکارآمد

3

3

عشق ورزی واقعی

334/45

ــــ

3
P>3/3333

1
P>3/3333

3

عشق ورزی مجازی

354/33

ــــ

ــــ

P<3/35

1

بدون عشق ورزی

358/36

ــــ

ــــ

ــــ

ورزی بیشترین است .این یافته با نتایج  )91( Strahanو
 )99( Grecoکه دانش آموزان مضطرب اجتماعی در

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی و مقایسه گروه های سه

مهارت های کالمی ،سخن گفتن ،حضور در اجتماع و دنیای

گانه عشق ورزی (عشق ورزی واقعی ،عشق ورزی مجازی و

واقعی و همچنین ارتباط کالمی با دیگران دچار مشکل

بدون عشق ورزی) از لحاظ مفهوم اضطراب اجتماعی ،نگرش

بودند ،مطابقت دارد .اما افرادی که به طور دائم با اجتماع

های ناکارآمد و پندار تن انجام شد .سه فرضیه تدوین شده

درگیر و رابطه دارند و از مهارت های اجتماعی باالتری

را می توان با استناد به یافته های جدول 3و  ،1این گونه

برخوردارند ،کمترین میزان اضطراب اجتماعی را نشان

تبیین نمود:

می دهند ( .)99همچنین ،)96( Kent ،)95( Lepine

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین اضطراب اجتماعی

 Kentو  )97( Keohanنیز نشان دادند افرادی که به

افراد در سه الگوی عشق ورزی واقعی و مجازی و بدون عشق

اضطراب اجتماعی مبتال هستند ،به دلیل این که خودشان را

ورزی تفاوت وجود دارد .به این صورت که در عشق ورزی

نسبت به ارزیابی منفی از جانب دیگران آسیب پذیر

واقعی نمره اضطراب اجتماعی کمترین و در بدون عشق
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می بینند از موقعیت های اجتماعی و واقعی می ترسند

مقاله پژوهشی

شیوع مشکالت ارتباطی در بین زوجین ،دوستان ،خانواده ها

و از چنین موقعیت هایی اجتناب می کنند.

و افراد به طور کلی و این که ارتباط تحث تأثیر الگوهای

در تبیین فرضیه دوم که نمره یا تصور تن مطلوب در گروه

عشق ورزی است و این الگوها در پیش بینی پیامدهای مهم

عشق ورزی واقعی بیشتر است می توان به تحقیقات

ازدواج و طالق مهم و تعیین کننده است بنابراین؛ ضمن

 )94( Hutchinson ،)98( Robinsonو )53( Brunet

شناسایی الگوهای ارتباطی صحیح و عشق ورزی سالم به

اشاره کرد .به عبارتی افرادی که در گروه بدون عشق ورزی

برنامه ریزان مسائل خانواده پیشنهاد می شود که با آموزش

یا عشق ورزی مجازی قرار می گیرند معموالً تصور تن

مهارت های الزم در جهت اصالح الگوهای ارتباطی و عشق

مطلوب کمتر و خودپنداره پایین تری دارند و احتماالً این

ورزیدن می توان گام مهمی در جهت پیشگیری از مشکالت

عوامل هم باعث شدند که اکثر دوستی ها و تعامالتشان در

رابطه ای ،سوء استفاده در روابط ،مشکالت ازدواج جوانان در

دنیای مجازی صورت بگیرد ،همچنین نتایج بررسی Izgiç

آینده برداشت و باعث ارتقاء کیفیت زندگی زوجین و تدوام

( )53نشان می دهند افراد مبتال به اضطراب اجتماعی در

بخش زندگی مشترک آن ها خواهد بود .همچنین به منظور

مقایسه با افراد عادی تصور تحریف شده ای از بدن خود

دستیابی به تجربیات عمیق تر افراد و تدوین یک الگوی

دارند که این نیز با نتایج فرضیه اول و دوم همسو می باشد.

بومی یکپارچه نگر و مبتنی بر فرهنگ ایرانی به پژوهشگران

در ارتباط با فرضیه سوم که نگرش های ناکارآمد ،در

حوزه روانشناسی پیشنهاد می شود ،همین موضوع را به

عشق ورزی مجازی باالترین است .با تحقیقات Affonoso

روش کیفی و بررسی نمایند .عالوه بر این به سازمان های

( )59( Korgaonkar ،)51( Mesch ،)53همسو و

متولی امور جوانان و خانواده مانند سازمان ورزش و جوانان،

هماهنگ است .چرا که معموالً افرادی که فاقد مهارت های

سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره دولتی و دانشگاه ها

اجتماعی باشند و از اجتماع گریزانند یا این که به خاطر

پیشنهاد می شود به آموزش جوانان و زوجین برای یادگیری

تصویر بدن نامطلوب ،به دنیای مجازی روی می آورند و

مهارت های برقراری ارتباط ،مهارت های مقابله و حل مسئله

همچنین به دلیل ماهیت ارتباط ها در دنیای مجازی،

براساس نتایج این پژوهش و پژوهش های مشابه کمک

معموالً نگرش ناکارآمد افراد در حد باالیی است (.)55

کنند.

همچنین بر اساس نظریه  )56( Clarkتحریف های

تقدیر و تشکر

شناختی و نگرش ها مهم ترین ویژگی افراد با اضطراب

از سرپرستی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید

اجتماعی است که در واقع می تواند نوع راهکار مقابله با

چمران اهواز و تمام دانشجویان عزیزی که با اعتماد و

مشکالت اجتماعی آن ها را تعیین سازد؛ روی آوردن به

اطمینان کامل با پژوهشگران همکاری کردند تشکر و

دنیای مجازی شاید یکی از این راهکارهای فرار از فشار

قدردانی می شود.

می باشد .بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،و با توجه به
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Social anxiety, dysfunctional attitudes and body image in lovemaking of the
real and virtual world among students of Shahid Chamran University, Ahvaz
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Abstract
Background & Objective: Nowadays, it is noteworthy to consider the nature of lovemaking as
an important issue in social psychology and individual personality assessment. Therefore, this
study was done aiming to compare the social anxiety, dysfunctional attitudes and body image in
three groups of lovemaking in the real world, lovemaking in the virtual world and without
lovemaking.
Method: This is a descriptive study of causal – comparative type. The study population includes
all male and female students of Shahid Chamran University in the academic year of 2014-15. A
sample size of 300 students was selected using snowball sampling method. Data collection tools
were: Social Anxiety Disorder (SAD), Dysfunctional Attitude Scale (DAS) and
Multidimensional Body – Self Relations Questionnaires (MBSRQ). Data were analyzed using
SPSS 16.0 and ANOVA Multivariate Analysis.
Results: We showed that a significant difference exists between scores of social anxiety, body
image and dysfunctional attitudes in three groups of lovemaking in the real world, virtual world
and without lovemaking (P < 0.0001). Our results revealed that the body image, social anxiety
and dysfunctional attitudes in real world lovemaking group compared to virtual lovemaking and
without lovemaking is significantly different and has a lower level. Body image, social anxiety,
and dysfunctional attitudes in virtual lovemaking were also significantly different and had a
lower level (P < 0.0001).
Conclusion: The results of this study could be helpful in pre-marriage and awareness counseling
to people about the types of relationships and promotion of healthy communication patterns in
society.
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