
87

87 - 116

دکتر محمد سلطانی زاده*             دکتر زهره لطیفی**              مهناز افیونی اکبری***

نقش واسطه ای ارزش های شخصی 
در پیش بینی خويشتن داری جنسی 

براساس رابطه مادر- دختر،
 اخالق اسالمی و هوش معنوی 

دانش آموزان دختر شهر اصفهان  

ï تاریخ پذیرش: 97/06/09 ï تاریخ دریافت:  97/04/14  

soltanizadeh@es.isfpnu.ac.ir......................... .نویسنده مسئول: استادیار روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران *
z_yalatif@es.isfpnu.ac.ir........................................................  .استادیار روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران **
akbari_fs64@yahoo.com.......................................... .کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران ***

چکيده
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای ارزش های شخصی در پيش بينی خویشتن داری 
جنسی بر اساس رابطه مادر- دختر، اخالق اسالمی و هوش معنوی دختران دبيرستانی شهر 
اصفهان بود. به همين منظور 200 دانش آموز دختر به شــيوة نمونه گيری خوشه ای انتخاب و 
به مقياس زمينه یاب ارزشی شوارتز)2006(، مقياس خویشتن داری جنسی احمدی)1397(، 
مقياس بنيان های اخالقی هاید و گراهام)2007( همســو شده با آموزه های اسالمی، مقياس 
رابطــه والدـ  فرزندی فاین، مورلند و شــوبل)1983( و مقياس هوش معنوی كينگ)2008( 
پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری مورد تجزیه و 
تحليل قرار گرفت. نتایج نشان داد بين رابطه مادرـ  دختر، اخالق اسالمی و ارزش های شخصی 
با خویشتن داری جنسی رابطه مســتقيم وجود دارد، اما بين هوش معنوی با خویشتن داری 
جنسی رابطه مســتقيم وجود ندارد. همچنين بين اخالق اسالمی با خویشتن داری جنسی با 
واسطه گری ارزش های شخصی رابطه غيرمســتقيم وجود دارد، اما رابطة غيرمستقيم هوش 
معنوی و رابطه مادر-دختر با خویشتن داری جنسی با ميانجی گری ارزش های شخصی معنادار 
نيســت. به نظر می رسد، آموزه های اخالق اسالمی از طریق تأثيرگذاری بر ارزش ها می توانند 
بر خویشتن داری جنسی مؤثر باشــند. اما ارزش ها، واسطة تأثير رابطه مادر ـ دختر و هوش 

معنوی بر خویشتن داری جنسی نيستند.

واژگان کليدی: اخالق اسالمی، ارزش های شخصی، خویشتن داری جنسی، رابطه مادر ـ دختر، 
هوش معنوی
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مقدمه 
دوران نوجوانی دورانی اســت که با توجه به رشــد اندام های جنســی و تغییرات 
هورمونی در انسان با شروع بلوغ1، فرد در بحران جنسی2، درگیر گرایش ها و تمایالت، 
رفتارها و برآورده نمودن نیازهای خود می گردد. یکی از اصلی ترین غرایز زیستی، غریزه 
جنســی3 است که آمیختگی عمیقی با نیازهای روانی دارد و با ورود به مرحله نوجوانی 
تمایالت جنسی را در فرد برانگیخته و تأثیر زیادی بر روی رفتار جنسی، عملکرد عاطفی 
و بهداشــت جسمانی او می گذارد. چنانچه این غریزه سرکوب گردد یا در ارضاء دچار 

اختالل و انحراف گردد، فرد را از حالت تعادل و تکامل در می آورد)ثابت، 1382(.
اگر این غریزه در مسیر حقیقی خود قرار گیرد، بهزیستی دنیا و آخرت انسان تأمین 
می شــود، ولی اگر به انحراف کشیده شود، مشکالت و آسیب های جبران ناپذیر روانی، 
اخالقی و اجتماعی را برای انسان به وجود می آورد. برنامه هدایتی اسالم برای جلوگیری 
از بروز انحراف در این غریزه تنها در ســطح فکری و ایده ای نیست، بلکه برای هدایت 
صحیح بشر در این زمینه، روش های اساسی و مؤثری را طرح نموده است)فرزند وحی، 

موسوی و فتاحی، 1391(.
اســالم یک شیوه و مدل اساسی از رفتار جنسی ارائه کرده است. مدل اسالمی رفتار 
جنســی، یک الگوی رفتار جنسی ایمن و »مصون« است. بر اساس آموزه های اسالمی، 
مصون سازی)احصان( و ایمنی رفتار جنسی به دو شیوه انجام می شود. ازدواج و کامیابی 
جنسی)نکاح( و خویشــتن داری و خودمهارگری)عفاف()نورعلیزاده میانجی، 1388(. 
»االحصان إحصانان: إحصان نکاح و إحصان عفاف«)الســیوطی، 1401 ق، ج 1: 472، 
ح 3043؛ الهندی، 1397 ق، ج 5: 334، ح 13100(. از این رو، اســالم یکی از راه های 
مصون سازی جنسی خصوصاً در دورة نوجوانی و جوانی را که در عصر حاضر به راحتی 

شرایط ازدواج میسر نیست، خویشتن داری جنسی4 می داند.
خویشــتن داری به معنای حفظ و نگه داری و بازداشــتن خویش، از خطر است. در 
فرهنگ اســالم تقوای الهی یعنی خود نگه داری و کنترل نفس از امیال و غرایز نفسانی 

1. puberty 
2. sexual crisis 
3. sexual instinct 
4. sexual abstinence  
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که مهم ترین آن ها غریزه جنسی است)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1389(. 
خویشتن داری به معنای توان انتظار کشیدن و قدرت بازداری از خواسته هاست)داسول، 
کویات و تیلر1، 2003(. خویشتن داری جنسی یعنی به تعویق انداختن ارضای میل جنسی 
تا زمان ازدواج و نیز عدم ارضای غیرشــرعی و غیر عرفی آن پس از ازدواج)گلزاری، 
1379(. از دیدگاه اســالم، مطمئن ترین راه برای مصون ســازی، حفظ عفت و کســب 
مهارت های خودمهارگری است. بنابراین قرآن کریم به کسانی که امکان ازدواج و ارضای 
مشروع میل جنســی را ندارند، توصیه می کند که عفت پیشه کنند: »َو لْیَْستَْعفِِف الَّذیَن 

ُ مِْن َفْضلِهِ«)نور، 33(. الیَِجُدوَن نِکاحاً َحتَّي یُْغنِیَُهُم الَلّ
در زمینة خویشتن داری جنسی پژوهش های مختلفی انجام شده است. به عنوان مثال، 
باهی، گودسون، نیالندز و بالنت2)2011( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که باورها، هنجارها 
و خودکارآمدی عوامل پیش بینی کننده خویشتن داری جنسی هستند. صابرمجیدی)1394( 
در پژوهشــی نشــان داد که آموزش گروهی خویشتن داری بر خودکنترلی و خطرپذیری 
مؤثــر بوده و می توان از این مداخله برای کاهش رفتارهای پرمخاطره نوجوانان اســتفاده 
کرد. جموت، جموت و فانگ3)1998( در تحقیقی نشــان داد که آموزش خویشتن داری 
جنسی به نوجوانان باعث کاهش ایدز و همچنین افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
شده است. همچنین تحقیقات نشان داده که ویژگي خودکنترلي، عامل محافظ بسیار قوي 
در مقابل رفتارهاي پرخطر و حفظ سالمت افراد، به ویژه در سنین جواني است، در مقابل 
خودکنترلي پایین به طور قابل توجهی با انواع پیامدهاي منفي از جمله ســوءمصرف مواد، 
الکل، بزهکاري، رفتارهاي پرخطر جنسي، چاقي و افسردگي رابطه دارد)صدیقیان، بابازاده، 

اصغری جعفرآبادی و اله وردی پور، 1396(.
عوامل مختلفی می تواند بر خویشتن داری جنسی تأثیرگذار باشد که شناسایی آن ها 
دارای اهمیت اســت. یکی از این متغیرها رابطــه فرزندان با والدین و به طور ویژه مادر 
و دختر در ســنین نوجوانی است)شاپیرو و کونی4، 2007(. کودک نخستین ارتباط خود 
را بــا والدین و به خصوص مادر آغــاز می کند. رابطة مادر و دختر به دالیل متعدد برای 

1. Doswel, Kouyate & Taylor 
2. Buhi, Goodson, Neilands, & Blunt 
3. Jemmott, Jemmott & Fong 
4. Shapiro & Cooney 
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دختران از اهمیت زیادی برخوردار است)اونایلی1، 2010(. با توجه به این که در سنین 
نوجوانی فرد با چالش های زیادی روبرو می شود روابط والد - فرزند به خصوص رابطه 
دختر و مادر اهمیت خاصی می یابد. آموزه های روایی و اســالمی نیز مبین این اهمیت 

است)محدث نوري، 1407 ق، ج 9: 152؛ اسراء، 23-24(.
رابطة مادر و دختر یکی از پویاترین رابطه های خانوادگی است که می تواند به ساختن 
و پــرورش عزت نفــس و خودپنداره دختران کمک کند. نقش مادران در شــکل گیری 
هویت و تعارض در دختران بیش از پسران است)شاپیرو و کونی، 2007(. رامچاندانی، 
موریسون، گلد و ایکرز2)2018( در پژوهشــی به اهمیت نقش مادران به عنوان افرادی 
که انتقال دهندة پیام ها و اطالعات زیادی دربارة خویشــتن داری جنســی به نوجوانان 
خود بودند، اشــاره نموده اند. لوکر و مگی3)2000( نیز دریافتند ارزش ها و نگرش هایی 
که توســط مادران یاد داده می شوند، به سیستم ارزشــی دختران درونی سازی می شود. 
مرعشیان)1390( در پژوهشی به بررسی نقش زنان به عنوان مادران خانواده در ارتکاب 
انــواع رفتارهای پرخطر نوجوانان پرداخته و نتیجه گرفته اســت که بی توجهی عاطفی 
والدین به ویژه مادر باعث می شــود که نوجوانان دچار احساس کمبود، بی مهری و عدم 
اطمینان به خود شده و روش های منطقی را رها و به تخیالت خود متکی شوند که این 

احساس ناامنی اضطراب آور، منجر به ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر در آنان می شود.
عامل دیگری که به نظر می رسد با خویشتن داری جنسی رابطه داشته باشد، اخالق4  
اســت. درباره اخالق تعاریف زیادی ارائه شده است. اخالق به عنوان تنظیم کننده روابط 
انسان ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که به عنوان نظامی درونی، بدون آن که نیاز 
به اهرم های بیرونی داشــته باشد، قادر است نظام اخالقی به وجود آورد)الوانی، 1383(. 
اخالق مجموعه ای از اصول و قواعدی است که بیانگر بایدها و نبایدهای اخالقی بوده و 
نوعی استقالل از شخص در آن ها وجود دارد. اصول اخالقی مانند خوبی، راست گویی، 
دروغ گویــی و بدی که افراد آن ها را از والدین یا آموزگار می آموزند، به نوعی بر اجتماع 
تکیه دارد و ابزاری در دســت اجتماع است و بر افراد تحمیل می شود)فرانکنا1981،5(. 

1. Onayli  
2. Ramchandani, Morrison, Gold & Akers  
3. Looker & Magee 
4. Morality 
5. Frankena 
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ارویگ1)2002(، معتقد است ارزش های سنتی و الزامات مذهبی می توانند این اطمینان 
عمیق را در فرد به وجود آورند که رفتارش اخالقی است. این ارزش ها و الزامات تمام 

جنبه های زندگی فرد را در برمی گیرد.
اخالق، امروزه به عنوان یک کلیدواژه مهم در رشــته های علوم انسانی ازجمله علوم 
دینی، مدیریت، روان شناســی، جامعه شناســی، علوم سیاسی و غیره به کار می رود و هر 
یک از این رشته ها از جنبه ای خاص بدان می پردازد. زماني که افراد در تعامالت روزمرة 
خود اصول اخالقي را در نظر می گیرند و به عنوان معیاري در روابط خود به آن ها رجوع 
می کنند و سعي در انجام رفتار درست دارند، این عامل می تواند محافظي در برابر بروز 
مشکالت باشــد. افراد اخالق-مدار کارآمد هستند و از ارزش های فکري خود پیروی 
می کنند، بنابراین کمتر در معرض وسوسه ها و تمایالت غریزی ازجمله ارضای تمایالت 
جنسی به شیوه ناصحیح قرار می گیرند. در هیچ دوره ای به اندازه دوره نوجوانی ارزش ها 
و استانداردهای اخالقی برای انسان مطرح نمی شود. پژوهش هاي محققان تعلیم و تربیت 
نشــان داده نوجوانانی که به هر دلیل ارزش های اخالقي را کسب نکرده اند در معرض 
خطرهاي جدي قرار دارند. این افراد به دلیل وجدان متزلزل، ضعف در مهار کردن امیال، 
رشــدنیافتگي حساسیت هاي اخالقي و باورهایي که به گونه ای نادرست هدایت شده، تا 
حد زیادي به عقب افتادگی اخالقي و اجتماعي دچار و در بزرگسالي مرتکب رفتارهای 
نابهنجار و پرخطر می شــوند. اخالق تأثیری عمده بر رفتار، حاالت و گفتار و تفکرات 

انسان دارد)گل محمدیان، نعیمی و چوپانی، 1394(.
در اخالق اســالمی، بررسی فضایلی چون صبر، کرامت، حیا، حزم و عبرت و باالتر 
از همه تقوا، رابطة بیــن خودمهارگری و فضیلت را اثبات می کند. به عنوان مثال »صبر« 
خویشــتن داری در برابر مصیبت، معصیت و عبادت اســت)جوادی آملی، 1377( و یا 
»حیا« به درک حضور و نظارت یک ناظر محترم)خداوند متعال( نسبت به اعمال اشاره 
دارد)پســندیده، 1388(. در این حالت افراد در انجام امــور قبیح یا ترک اعمالی که از 
آن ها خواسته شــده، بازدارندگی خواهند داشت. در نهایت شاید »تقوا« را به جای آنکه 
یک فضیلت خاص در نظر گرفته شود، باید آن را سرمنشأ تمام فضیلت ها تلقی کرد. از 
بررسی آیات، روایات و آثار اندیشمندان اسالمی چنین بر می آید که اساس مهار نفس، 

1. Orwig 
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در مفهومی تحت عنوان »تقوا« تجلی یافته اســت. این مهار نفس مطلق نیست، بلکه به 
انگیزه های الهی و تقرب به خداوند متعال مقید اســت. از این رو می توان به این نتیجه 
رسید که عالوه بر ارتباط اخالق و دین، خودمهارگری نیز نه تنها با دین و اخالق ارتباط 
دارد، بلکه هستة فضایل اخالقی خواهد بود؛ به گونه ای که تقویت دین داری انسان ها به 
ارتقای نیروی خودمهارگری آن ها می انجامد و از قبل آن، رفتار فضیلت مندانة برخاسته 

از اخالق در زندگی فردی و اجتماعی پرورش خواهد یافت)رفیعی هنر، 1392(.
در حوزة روان شناسی، پژوهش های اندکی به بررسی رابطة اخالق با خویشتن داری 
جنســی خصوصاً در ایران پرداخته اند. به عنوان مثال، پژوهش غنی، عبداالل، سیدآکیل و 
نوردین1)2014( در کشــور مالزی نشــان داد که ارتباط منفی معناداری بین ارزش های 
اخالقی اسالمی و الگوهای رایج رفتاری متداول در بین نوجوانانی که درگیر ارتباطات 
جنســی قبل از ازدواج شــده اند وجود دارد. گرچه این پژوهش به بررســی اخالق و 
رفتارهای جنســی نوجوانان پرداخته اســت، با این  حال پژوهشی که رابطة اخالق را با 

خویشتن داری جنسی نشان دهد، به دست نیامد.
هوش معنوی2 از عوامل دیگری است که با خویشتن داری جنسی رابطه دارد. هوش 
معنوی شامل حس معنا داشــتن، مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی و درک 
متعادل از ارزش ماده و بهتر شــدن زندگی اســت. به واسطة هوش معنوی می توان به 
مشکالت، معنا و ارزش بخشید و به حل آن ها پرداخت و با استفاده از آن می توان کیفیت 
زندگی را در بافتی که از لحاظ معنادهی غنی تر و وسیع تر است، قرار داد و به کمک آن 
می توان ســنجید که یک روش و یا یک راه زندگی از دیگر راه ها و روش ها، با معناتر 
و هدفمندتر اســت)زوهر و مارشــال3، 2000(. هوش معنوی مجموعه ای از توانایی ها 
و ظرفیت هایی اســت که از منابع معنوی در جهت افزایش بهزیســتی و انطباق پذیری 
فرد استفاده می کند)سیسک4، 2002(. هوش معنوی بنا به تعریف آمرام5)2009(، نوعی 
توانایی است که باعث خودآگاهی، خودکنترلی، درک عمیق از معنای زندگی، هدفمندی، 

توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و سالمت روان می شود.

1. Ghani, Abdullah, Syed Akil & Nordin 
2. Spiritual intelligence 
3. Zohar & Marshal 
4. Sisk 
5. Amram 



نقش واسطه ای ارزش های شخصی در پیش بینی خویشتن داری جنسی
 بر اساس رابطه مادر- دختر، اخالق اسالمی و هوش معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان  

93

87 - 116

ë سال سوم
ë شمارة 2

ë شمارة پیا پی 7
ë تابستان  1397

با توجه به خألهای باطنی و اخالقی در جوامع امروزی و نیز دل مشغولی همیشگی 
بشــریت به معنای زندگی، طرح معنویت یکی از مهم ترین موضوعاتی است که امروزه 
برای ایجاد پیوند میان ارزش های دنیای سنتی و دنیای نوین در حوزه های مختلف مورد 
توجه قرار گرفته است. امام علی)ع( در نهج البالغه هوش معنوی را شامل: »خودآگاهی، 
خودانگیختگی، ارزش مداری و چشــم اندازمحوری، کل نگری، دگرخواهی، استقبال از 
تفاوت ها، استقالل رأی، تواضع و فروتنی، تمایل به طرح چراهای بنیادی، توانایی تغییر 
چارچوب های ذهنی، اســتفاده مثبت از مشکالت و چالش ها و احساس رسالت« تعبیر 

می کنند)گل محمدیان و همکاران، 1394(.
برخــی پژوهش ها نیز رابطة بین هوش معنوی و خویشــتن داری جنســی را مورد 
بررســی قرار دادند. ایزدآبادی)1395( در پژوهشــی به بررسی رابطة هوش هیجانی و 
هوش معنوی با خویشــتن داری جنســی پرداخت و به این نتیجه رسید که بین عوامل 
خود انگیزی، خودآگاهــی و خودکنترلی با پایبندی به ارزش و اصول اخالقی از متغیر 
خویشــتن داری جنســی رابطة مثبت وجود دارد. همچنین بین عوامل تفکر کلی و بعد 
اعتقادی و پرداختن به سجایای اخالقی با مؤلفه های خویشتن داری جنسی رابطة مثبت 
و معناداری برقرار است. همچنین عابدینی)1388( در پژوهش خود به این نتیجه رسید 
که آموزش مؤلفه های هوش معنوی باعث افزایش خویشتن داری جنسی در دانشجویان 
پسر دانشگاه تهران شــد. هولدر، دورانت، هریس، دنیل، عبیدالل و گودمن1)2000( در 
پژوهش خود دریافتند که پیوستگی معنوی خصوصاً پیوستگی معنوی با دوستان، با انجام 

فعالیت های جنسی اختیاری رابطة منفی دارد. 
 عامل مؤثر دیگر در پیش بینی خویشــتن داری جنســی ارزش های شخصی2 است. 
ارزش در لغت به معنای اهمیت مادی یا معنوی چیزهاست. از نظر مفهومی ارزش یک 
هدف اجتماعی اســت که دست یافتن به آن مطلوب است)مشیری، 1377(. در تعریف 
ارزش می توان گفت که ارزش عبارت اســت از بار معنایی خاص که انســان به برخی 
اعمال، پاره ای حالت ها و بعضی پدیده ها نســبت می دهــد و برای آن در زندگی خود 
جایگاه و اهمیت ویژه ای قائل اســت. ادراک ارزش ها از ادراک واقعیت ها متمایز است، 

1. Holder, DuRant, Harris, Daniel, Obeidallah & Goodman 
2. Personal values 
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یعنی ذهن انسان وقتی ارزش را درک می کند گویی به چیزی عالوه بر ادراک واقعیت ها 
آگاهی یافته است که بر اساس احساس ها، شناخت ها، نیازها، عالقه ها و اعتقادات و حتی 
فرهنگ های اجتماعی شکل گرفته و سپس به آن واقعیت نسبت داده شده است. ارزش ها 
دارای سلســله ضوابط و آثار خاصی اند که به میزان طرح آن ها در بخش های مختلف 
معرفت بشــر و آنچه آدمی با آن ســروکار دارد، ممکن اســت مختلف باشند)حسینی، 
1385(. ارزش به آن چیزی اطالق می شــود که رفتار انســان را در یک فرهنگ خاص 
هدایت می کند و برای رسیدن به یک هدف معین قابل احترام و مطلوب است. ارزش ها 
نقش مهمی ایفا می کنند)گالز1، 2012(. ارزش از بنیادی ترین عوامل در تبیین اندیشــه، 
عمل یا اعمال فرد و همچنین شــکل گیری حیات اجتماعی است)ساروخانی، 1375(. 
ارزش ها به عنوان اهداف انگیزشــی مطلوب اند که در تمامی موقعیت ها، راهنمای طرز 

برخورد و رفتارها هستند. 
ارزش ها تمایالت غالب، یا فلســفه های زندگی هســتند که بــه تالش افراد جهت 
می دهد)بات و نایکو2، 2016(. وجود ارزش ها از جمله ارزش اخالقی در زندگی انسان 
امری بدیهی اســت و انسان خواه ناخواه در زندگی با باید ها و نبایدها، ضرورت ها و به 
عبارت دیگر امر و نهی ها و خوب و بد ها سروکار دارد. مفهوم ارزش به حالتی عقالنی 
وجدانی اشاره می کند که می توان آن را در وجود افراد یا گروه ها یا جوامع از طریق چند 
نمود، بازشــناخت. این نمود ها عبارت است از: اعتقادات، اهداف، میل ها و گرایش ها، 
آرمان ها و رفتارها. این حالت عقالنی وجدانی صاحب خود را وادار می ســازد آزادانه و 
آگاهانه، پیوســته مجموعه ای مشخص از فعالیت های انسانی را که در آن پندار و گفتار 
با یکدیگر ســازگار اســت، انتخاب کند و آن ها را بر دیگر فعالیت های ممکن ترجیح 

دهد)شریفی نیا، 1392(.
پژوهش های اندکی به بررســی ارتباط بین ارزش ها با رفتارهای جنســی و اصول 
اخالقی حاکم بر رفتارهای جنسی پرداخته اند. ما، مالکوم، دیاز-آلبرتینی، کلینف، لیدر، 
بارینتوس و کیبلر3)2014( در پژوهشــی نتیجه گرفتند که ارزش های فرهنگی آمریکای 
التین می تواند به عنوان عامل محافظتی در برابر خطر جنســی در میان جوانان آمریکای 

1. Glaz 
2. Bhat  &Naikoo 
3. Ma, Malcolm, Diaz-Albertini, Klinoff, Leeder, Barrientos & Kibler 
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التین عمل کند. همچنین النگ میدلتون، برک، الرنس، بالنچارد، آموداال و رانکین1)2013( 
در پژوهشی که به شــناخت انگیزه های جنسی در میان دختران نوجوان پرداخته بودند 
به این نتیجه رســیدند که عواملی از قبیل آمادگی شخصی، ترس و باورها و ارزش ها از 

انگیزه های مهم خویشتن داری جنسی می باشند.
با توجه به مطالب گفته شــده، به نظر می رســد بر اســاس آموزه های اسالمی یکی 
از مؤلفه های مهم در مصون ســازی رفتار جنســی و در نتیجه سالمت جامعه اسالمی 
خویشتن داری جنسی اســت. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی2 تقریباً ساالنه 
16 میلیون دختر 19-15 ســاله و 2/5 میلیون دختر زیر 16 سال در کشورهای در حال 
توسعه باردار می شــوند. در هر سال 3/9 میلیون دختر 19-15 ساله اقدام به سقط غیر 
ایمن می کنند )سازمان بهداشت جهانی، 2018(. بر این اساس، نوجوانان دختر یکی از 
آســیب پذیرترین گروه های جامعه در زمینة مسائل جنسی هستند و بیشتر می توانند در 
معرض آسیب و سوءاستفاده های جنسی قرار بگیرند. با توجه به این که سالمت جامعه 
و کمال انســان در اسالم از اهمیت بنیادینی برخوردار است و شناخت عوامل مرتبط با 
خویشــتن داری و دارا بودن فضایل اخالقی مستلزم شناخت تعارضات و مسائل مرتبط 
با آن اســت و یکی از آســیب زاترین رفتارهای پرخطر نبود خویشتن داری جنسی در 
نوجوانان اســت، در تبیین خویشتن داری جنســی نوجوانان باید متغیرهای روانشناسی 
اســالمی همچون معنویت، اخالق و ارزش های شــخصی و روابط خانوادگی)مادر و 
دختــر( را در نظر گرفت. گرچه روابط مــادر و دختر، اخالق و هوش معنوی می تواند 
بر خویشــتن داری جنسی مؤثر باشــد، با این حال به نظر می رسد ارزش هایی که خود 
فرد انتخاب کرده و برای او اهمیت دارد، واســطة این رابطه قرار می گیرد. پژوهش های 
اندکی در زمینة خویشتن داری جنسی نوجوانان در این دوره حساس زندگی انجام شده 
اســت؛ خصوصاً اینکه ارائه مدل های عّلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر خویشتن داری 
جنســی ضرورتی غیرقابل انکار است، ولی تاکنون چنین پژوهشی در ایران انجام نشده 
اســت. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای ارزش های شخصی در پیش بینی 
خویشتن داری جنسی بر اساس رابطة مادرـ دختر، اخالق و هوش معنوی در قالب یک

1. Long-Middleton, Burke, Lawrence, Blanchard , Amudala & Rankin 
2. World Health Organization (WHO) 
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 مدل عّلی اســت که مطابق با آنچه ذکر شد و براساس ادبیات نظری و تجربی، این 
مدل در شکل1 نشان داده شده است.

عاطفة مثبت

سردرگمی نقش

همانندسازی

ارتباط

تفکر وجودی

معنای شخصی

آگاهی متعالی

بسط هوشياری

مراقبت

انصاف

وفاداری

احترام به 
مرجعيت

خلوص

قدرت

ایمنی

پيشرفت

لذت جویی

تحریک طلبی

خود رهنمودی

جهان شمول نگری

خيرخواهی

سنت

همنوایی

خویشتن داری

هوش معنوی

ارزش های
شخصی

اخالق

خویشتن داری
جنسی

رابطه 
مادر - دختر

شکل 1- نمودار مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
طرح پژوهش از نوع توصیفی مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاریSEM(1( بود. 
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان در 
سال تحصیلی 97-1396 شهر اصفهان)رده سنی 15 تا 18 سال( بودند. شرکت کنندگان 
در پژوهش 200 نفر از این دانش آموزان بودند که به شیوة نمونه گیری خوشه ای انتخاب 
شدند. به این صورت که از بین نواحی آموزش و پرورش اصفهان، ناحیه یک به صورت 
تصادفی انتخاب شــد. سپس از بین مدارس مقطع متوسطة دوم دبیرستان این ناحیه دو 
مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر مدرسه تعداد 100 نفر دانش آموز دختر 
به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مدل یابی معادالت ساختاری، حجم شرکت کنندگان 
کمتر از 100 نامناسب و حجم های باالتر از 200 بسیار مطلوب است)قاسمی، 1390(. در 

این پژوهش تعداد 200 دانش آموز برای حجم شرکت کنندگان کافی بود.

ابزار جمع آوري اطالعات 
1. پرسش نامه خویشتن داری جنسی2: این پرسش نامه توسط احمدی)1396( طراحی 
و ساخته شد. این پرسش نامه دارای 28 گویه است. نمره گذاری این پرسش نامه به صورت 
به هیچ وجه)0(، برخی اوقات)1(، بیشتر اوقات)2( و همیشه)3( است. گویه های معکوس 
این پرســش نامه شامل: 1، 4، 7، 16، 17، 22 اســت. در این پرسش نامه، نمرة باال نشانه 
خویشتن داری جنسی کم و نمره پایین نشانه خویشتن داری جنسی زیاد است. جهت تحلیل 
ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه، از پایایی به روش آلفای کرونباخ، روایی همگرا و 
تحلیل عامل اکتشافی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این بود که پرسش نامه مذکور 
دارای اعتبار همگرا و سازه اســت و همچنین روایی محتوایی و صوری این پرسش نامه 
توسط سه نفر از متخصصان روانشناسی تأیید شد. پایایی این پرسش نامه به روش آلفای 
کرونباخ 0/89 بود)احمدی، 1397(. در این پژوهش همبســتگی نمرات خویشــتن داری 
جنســی با هوش معنوی، اخالق و ارزش های شــخصی معنا دار بود که حاکی از روایی 
همگرای این پرسش نامه است. پایایی این ابزار با روش آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمد.

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. Sexual Abstinence Questionnaire 
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2. پرسش نامه هوش معنوی کینگSISRI(1(:  این پرسش نامه توسط کینگ)2008( 
طراحی و ســاخته شد و دارای 24 گویه و چهار زیرمقیاس دارد که توانایی های مربوط 
به هوش معنوی را در چهار بعد اصلی ارزیابی می کند. هر چه فرد در این پرســش نامه 
نمره باالتری بگیرد، دارای هوش معنوی بیشتری است. شیوة نمره دهی این پرسش نامه 
بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده که از گزینه کاماًل نادرست)نمره 1( تا کاماًل 
درست)نمره 5( امتیازبندی شده است. البته این شیوة نمره گذاری در مورد گویه شماره 
6 معکوس می شــود. این پرسش نامه دارای 4 خرده مقیاس به نام های 1- تفکر انتقادی 
وجودی2)گویه های 1، 3، 5، 9، 13، 17، 21(، 2- تولید معنای شــخصی3)گویه های 7، 
11، 15، 19، 23(، 3- آگاهی متعالی4)گویه های 2، 6، 10، 14، 18، 20، 22( و 4- بسط 

حالت هوشیاری5)گویه های 4، 8، 12، 16، 24( است. 
در پژوهش رقیب، سیادت، حکیمی نیا و احمدی)1389( پایایی این مقیاس با استفاده 
از ضریــب آلفای کرونباخ 0/88 برآورد شــد و روایی صوری و محتوایی آن توســط 
متخصصان روان شناسی مورد تأیید قرار گرفت. برای برآورد روایی همگرا از پرسش نامة 
تجربه معنوی غباری بناب، غالمعلی لواسانی و محمدی)1384( به طور هم زمان استفاده 
شده که ضرایب همبستگی این دو پرسش نامه 0/66 به دست آمده است. برای محاسبه 
روایی ســازة مقیاس از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول استفاده 
شــد. نتیجه های به دست آمده نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش 
معنوی است و با توجه به روایی و پایایی مناسب، آن را می توان در محیط های آموزشی 
و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود)رقیب و همکاران، 1389(. همچنین، در پژوهش 
جامعی و ایزدی)1395( روایی این پرسش نامه با روش محتوایی توسط صاحب نظران و 
پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/89 محاسبه شده است. با توجه به شکل2 
مقادیر بارهای عاملی استخراج شده برای مؤلفه های این پرسش نامه همگی باالتر از 0/4 
و حاکی از روایی همگرای این ابزار است. همچنین، شاخص دیگر جهت ارزیابی روایی 

1. Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI)
2. critical existential thinking 
3. personal meaning production  
4. transcendental awareness 
5. conscious state expansion  
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همگرا، متوســط واریانس استخراج شدهAVE(1( است که مقادیر بیشتر از 0/5 برای هر 
متغیر داللت بر روایی همگرای مناســب دارد. مقدار این شاخص برای این پرسش نامه 
0/66 به دست آمد. در این پژوهش پایایی پرسش نامه هوش معنوی با استفاده از روش 

آلفای کرونباخ 0/85 و با شاخص پایایی ترکیبیCR(2( 0/88 محاسبه شد.

3. پرســش نامه زمینه یاب ارزشی شــوارتزSVS(3(: این پرســش نامه توسط 
شــوارتز)2006( ساخته شد و شامل 57 ماده ارزشی منفرد است که برای مجسم کردن 
10 سازة ارزشی متمایز انگیزشی انتخاب شده اند. ارزش های زمینه یاب ارزشی شوارتز 

در سطح دو مجموعه ارزشی قرار می گیرند: 

1. فهرست ارزش های غایی)30 ارزش( 
2. فهرســت ارزش های ابزاری)27 ارزش(. این پرسش نامه شامل 10 خرده مقیاس 

است که عبارت اند از:
1( قدرت)شامل ارزش های قدرت اجتماعی، ثروت، اقتدار( 

2( پیشرفت )شــامل ارزش های احترام به خود، بلندمرتبه جویی، بانفوذ بودن، 
توانایی، هوشمندی، موفقیت(

3( لذت جویی)شامل ارزش های لذت، زندگی لذت بخش، خوش گذرانی(
4( برانگیختگی)شامل ارزش های زندگی مهیج، زندگی متنوع، تهور(

5( خود رهنمودی)شامل ارزش های آزادی، خالقیت، خلوت، استقالل، انتخاب 
شخصی هدف های خود، کنجکاوی(

6( جهان شمول نگری)شامل ارزش های برابری، صلح جهانی، یگانگی با طبیعت، 
خرد، جهان زیبا، عدالت اجتماعی، وسعت نظر، حفاظت از محیط زیست(

 7( خیرخواهی)شامل ارزش های وفاداری، صداقت، یاری گری، مسئولیت پذیری، 
بخشایندگی(

8( سنت گرایی)شامل ارزش های احترام به سنت، تواضع، پذیرش سهم خود از 
زندگی، مؤمن بودن(

1. Average Variance Extracted(AVE)  
2. Composite reliability(CR) 
3. Schwartz Value Scale(SVS)
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9( همنوایی)شامل ارزش های ادب، خود انضباطی، احترام به والدین و بزرگ ترها، 
فرمان برداری(

10( ایمنی)شامل ارزش های حس تعلق خاطر، جبران محبت های دیگران، امنیت 
خانوادگی، تندرستی، پاکیزگی(.

 آزمودنی ارزش های خود را در این مقیاس به ترتیب درجه اهمیت، به صورت نمره 7 
 )دارای اهمیــت فوق العاده اســت(، نمــره 6، 5 و 4 )خیلی مهم اســت(، نمره3 و 2
)مهم اســت(، نمره 1 و 0 )مهم نیســت( و نمره1 )مخالف با ارزش های من اســت( 
نمره گذاری می کند. محدودیت زمانی برای پاسخ به آن وجود ندارد و می تواند به صورت 

فردی یا گروهی اجرا شود)دلخموش، 1385(.
پایایی این آزمون در شــش کشــور بررســی شد که آلفای به دســت آمده در خرده 
مقیاس هــای فوق به ترتیــب 0/61، 0/37، 0/48، 0/64، 0/50، 0/76، 0/79، 0/52، 0/53 
و 0/57 بود)شوارتز، 2006(. در مطالعه اشمیت، شوارتز، استایر و اشمیت1)1993( اعتبار 
پرسش نامه زمینه یاب ارزشی شــوارتز با استفاده از روش باز آزمون تأیید شد. به گونه ای 
مشابه، ضریب پایایی این پرسش نامه در یک نمونه ایرانی)مشتمل بر 120 دانشجوی دختر و 
پسر( از طریق روش باز آزمون به فاصله دو هفته مورد تأیید قرار گرفت)دلخموش، 1385(. 
همچنین ضریب پایایی در پژوهشی که در ایران توسط دلخموش و احمدی مبارکه)1391( 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ انجام شد برابر 0/963 به دست آمد. در پژوهش حاضر 
با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی ارزش های شخصی 0/84 و با استفاده از 
شاخص پایایی ترکیبی 0/88 محاسبه شده است. همچنین، روایی همگرا با شاخص متوسط 

واریانس استخراج شده برای این پرسش نامه 0/55 به دست آمد.

4. پرســش نامه بنیان های اخالقیMFQ-30(2(: جهت ســنجش متغیر اخالق از 
مقیاس بنیان های اخالقی هاید و گراهام3)2007( اســتفاده شــد. این پرسش نامه با ادبیات 
تربیت اســالمی همسو شده است. این مقیاس مشــتمل بر 32 گویه است و به ارزیابی و 
 سنجش ابعاد پنج گانه اخالق شامل 1. بعد مراقبت/ آسیب )گویه های 1، 12، 17، 23، 28(.

1. Schmitt, Schwartz, Steyer & Schmitt 
2. Moral Foundations Questionnaire(MFQ)  
3. Haidt & Graham 
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2. بعد انصاف )عدالت( )گویه های 2، 13، 18، 24، 29(. 3. بعد وفاداری به گروه )گویه های 
3، 9، 14، 19، 25، 30(. 4. بعــد احترام به مرجعیت)گویه های 4، 10، 15، 20، 26، 31( 5. 
بعد خلوص)پاکی( )گویه های 5، 11، 16، 21، 27، 32( می پردازد. این مقیاس از دو بخش 
تشکیل شده است که گویه های بخش اول از سؤال 1 تا 16 به صورت یک مقیاس 6 درجه ای 
از اصاًل مهم نیست)0(، خیلی مهم نیست)1(، اندکی مهم است)2(، مقداری مهم است)3(، 
خیلی مهم اســت)4( تا به شدت مهم است)5( نمره گذاری می شود و گویه های بخش دوم 
از ســؤال 17 تا 32 به صورت مقیاس 6 درجه اي به شــدت مخالفم)0(، به مقدار متوسط 
مخالفم)1(، کمی مخالفم)2(، کمی موافقم)3(، نسبتا موافقم)4( تا به شدت موافقم)5( پاسخ 
داده می شود. همچنین گویة 6 در بخش اول و گویة 22 در بخش دوم این پرسش نامه جهت 

مشخص کردن روایی پاسخ آزمودنی ها است و نمره گذاری نمی شود.
پایایی خرده مقیاس های این پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ از 0/65 تا 0/84 گزارش 
شده است. همان طور که ضرایب آلفای کرونباخ نشان می دهد MFQ-30 در 5 بعد دارای 
همســانی درونی مناسبی است. همبستگی پیرسون برای هر بعد عبارت بود از: 0/71 بعد 
مراقبت و آســیب، 0/68 بعــد انصاف، 0/69 بعد وفاداری به گــروه، 0/71 بعد احترام به 
مرجعیت و 0/82 بعد اخالص. همچنین در پژوهــش خرمایی و زارعی منوجان)1395( 
پایایی به روش تنصیف برای کل مقیاس بنیان اخالقی 0/63 و 0/62، برای خرده مقیاس های 
مراقبت/ آســیب به ترتیب 0/58 و 0/61، انصاف 0/59، وفاداری به گروه 0/65، احترام به 
مرجعیت 0/53 و خلوص 0/59 به دست آمد. در پژوهش حاضر همسویی گویه های این 
پرسش نامه با اخالق اسالمی توسط دو نفر از متخصصان تعلیم و تربیت اسالمی و دو نفر از 
متخصصان معارف اسالمی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، روایی همگرای این پرسش نامه 
با شاخص متوســط واریانس استخراج شــده 0/61 و پایایی آن با استفاده از روش آلفای 

کرونباخ 0/80 و با استفاده از شاخص پایایی ترکیبی 0/87 به دست آمد.

5. پرســش نامه رابطه والد- فرزندPCRS( 1(: این پرسش نامه توسط فاین، مورلند 
و شوبل2)1983( با هدف سنجیدن کیفیت روابط والد- فرزند ساخته شده است و از 24 
گویه تشکیل شده است. این مقیاس دو فرم دارد که یکی برای سنجش رابطه فرزند با مادر 

1. Parent- Child Relationship Scale(PCRS)
2. Fine, Moreland & Schwebel
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و دیگری برای ســنجش رابطه فرزند با پدر است. در این پژوهش از نسخة رابطه با مادر 
استفاده شد. مؤلفه های نسخة رابطه با مادر شامل عاطفه مثبت مادرانه)گویه های 1، 2، 3، 6، 
7، 15 تا 24(، آزردگی/ سردرگمی نقش)گویه های 9 و 14(، همانندسازی/ تعیین هویت 
)گویه های 13، 23، 24( و ارتباط یا گفت وشــنود مادرانه)گویه های 4، 5، 7، 8، 15، 16، 
17( است. نمره گذاری پرسش نامه به صورت طیف لیکرت از تقریباً هیچ)نمره 1( تا خیلی 
زیاد)نمره 7( می باشد. حداقل امتیازی که فرد در این پرسش نامه کسب می کند 24 و حداکثر 
168 می باشد. نمره بین 24 تا 48 نشان دهنده رابطه والد فرزند ضعیف و بین 48 تا 96 رابطه 

والد فرزند متوسط و نمره باالتر از 96 کیفیت رابطه والد فرزند قوی است. 
مقیاس رابطه والد- فرزندی روایی و پایایی دارد و با ضرایب آلفای 0/89 تا 0/94 برای 
خرده مقیاس های مربوط به پدر و ضرایب آلفای کرونباخ 0/61)همانندسازی( تا 0/94 برای 
مقیاس های مربوط به مادر و نیز آلفای کلی 0/96 همسانی درونی عالی دارد. این ضرایب آلفا 
را سازندگان مقیاس با اجرای پرسش نامه بر 241 دانشجو به دست آورده اند. در پژوهشی 
که پرهیزگار، محمودنیا و محمودی)1388( انجام داده اســت ضرایب پایانی محاسبه شده 
برای پرســش نامه فرم پدر برابر با 0/93 و برای فرم مادر 0/92 بوده است که نشان دهندة 
همســانی درونی خوبی اســت. در این پژوهش روایی همگرای نسخه روابط با مادر این 
پرسش نامه با شاخص متوسط واریانس استخراج شده)AVE( 0/74 و پایایی آن با استفاده از 

روش آلفای کرونباخ 0/88 با استفاده از شاخص پایایی ترکیبی 0/92 به دست آمد.

روش تجزیه و تحليل
روش تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است 
که در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه گردید. در بخش 
آمار استنباطی، ابتدا نرمال بودن داده ها بررسی شد؛ سپس همبستگی بین متغیرها اندازه گیری 
شــد و در نهایت به منظور بررســی مدل مفهومی پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری با 
کمک نرم افزار SmartPLS-3 استفاده شد. به منظور بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ها، در 
سه بخش روایی همگرا)شاخص های بارهای عاملی و متوسط واریانس استخراج شده(، روایی 
ممیز)جدول فورنل الرکر( و پایایی)شاخص های پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ( متغیرهای 
اندازه گیری شــده در پژوهش مورد بررســی قرار گرفت که همگی مورد تأیید قرار گرفتند.
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یافته های پژوهش
این قسمت شامل یافته های پژوهش براساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل های 

استنباطی است. جدول1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

جدول1. شاخص های توصيفی ابعاد متغيرهای پژوهش

انحراف معيارميانگينابعادمتغيرها

رابطه مادر- دختر

12/002/44عاطفه مثبت

5/741/32آزردگی/سردرگمی نقش

4/561/51همانندسازی

5/411/29ارتباط / گفت وشنود

هوش معنوی

24/175/22تفکر وجودی انتقادی

18/123/36تولید معنای شخصی

22/354/44آگاهی متعالی

14/753/91بسط حالت هشیاری

اخالق

20/535/13مراقبت / آسیب

23/164/61انصاف/عدالت

19/184/94وفاداری به گروه

15/304/72احترام به مرجعیت

20/575/65خلوص / پاکی

ارزش های شخصی

5/082/43قدرت

6/321/63ایمنی

5/701/03پیشرفت

5/332/47لذت جویی

5/342/40تحریک طلبی

5/761/04خود رهنموددهی

5/571/37جهان شمول نگری

5/701/02خیرخواهی

5/561/47سنت

5/861/01همنوایی

21/7510/58خویشتن داری جنسی
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جدول2 نتایج بررسی فرض نرمال بودن نمرات متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. 
نتایج حاکی از تأیید این پیش فرض است.

K-S جدول2. نتایج آزمون كولموگروف اسميرنف

آزمون K-S سطح معناداری متغير

0/90 0/11 رابطه مادر- دختر

0/20 0/04 هوش معنوی

0/13 0/10 اخالق

0/15 0/09 ارزش شخصی

0/20 0/07 خویشتن داری جنسی

از آنجا که یکی از مفروضات اســتفاده از روابــط علی عدم وجود رابطه هم خطی 
چندگانه بین متغیرهاست، ضرایب همبستگی بین متغیرهای به کار رفته در پژوهش، قبل 
از انجام تحلیل ها محاســبه شد. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در 
جدول3 گزارش شده اســت. ضرایب همبستگی بین متغیرهای به کار رفته در پژوهش 
نشــان داد تمامی همبستگی ها مقادیری کمتر از 0/7 داشتند، بنابراین وجود رابطه خطی 

مشترک چندگانه بین متغیرها رد شد.

جدول3.ماتریس ضرایب همبستگی بين متغيرهای پژوهش

5 4 3 2 1 متغير

رابطه مادر- دختر

1 0/07 هوش معنوی

1 0/36** 0/19** اخالق

1 0/29** 0/35** 0/08** ارزش شخصی

1 -0/33** -0/24** -0/16* -0/22** خویشتن داری جنسی
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یکی از قوی ترین و مناســب ترین روش های تجزیــه و تحلیل در تحقیقات علوم 
رفتاری، تجزیه و تحلیل چند متغیره است؛ زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره 
بوده و نمی توان آن ها را با شیوه دو متغیری حل نمود. در پژوهش حاضر برای تأیید یا 
رد فرضیات از روش مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار SmartPLS-3 استفاده 
شــد. این نرم افزار جهت تحلیل مدل از روش حداقل مربعات جزئی1 استفاده می کند. 
امــروزه روش حداقل مربعات جزیي مورد توجه محققان قرار گرفته اســت و می توان 
گفت یکي از جدیدترین رویکردهای مدل معادالت ســاختاري روش حداقل مربعات 
جزیي است. این روش واریانس محور است و برای مقابله با مشکالت داده های خاص 
مانند حجم اندک داده ها، وجود داده های گم شده2، نرمال نبودن داده ها، تحلیل متغیرهای 
تک بعدی و بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل طراحی شده است و نتایج مشابه نرم 

افزارهای کوواریانس محور از جمله لیزرل و ایموس براي تخمین مدل ایجاد می کند.
بررسی شاخص کيفيت مدل و سطح پذیرش آن

در این پژوهش از شــاخص SRMR به منظور ارزیابی کل مدل، شامل مدل درونی 
ساختاری و مدل های بیرونی اندازه گیری استفاده شده است و مقادیر کمتر از 0/08 برای 
این شــاخص مطلوب تلقی می گردد. در این پژوهش مقدار SRMR در خروجی مدل 
0/069 گزارش شــده است که برازش مناســب مدل اندازه گیری و ساختاری را نشان 
می دهــد؛ که با توجه به برازش مطلوب داده های تجربی با مدل نظری پژوهش در ادامه 

به بررسی مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است.
بررسی مدل مفهومی پژوهش

برای بررســی مدل مفهومی پژوهش از مقادیر ضرایب مســیر3 و مقادیر معناداری 
استفاده شد. در مورد مقادیر معناداری که از اهمیت زیادی در تفسیر نتایج برخوردارند، 
معموالً چنانچه در رابطه ای مقدار آماره t بیش از 1/96 باشــد در سطح خطای 0/05 و 

چنانچه از 2/58 بزرگ تر باشد در سطح خطای 0/01 معنادار می باشند.
همچنیــن با توجه به خروجی آزمون تأثیر متغیرها بر هم در حالت تخمین ضرایب 
اســتاندارد، عدد داخل متغیرهای درون زا نشــان دهنده ضریب تبیین یا R2 می باشد که 

1. Partial Least Squares 
2. Missing data
3.Path coefficients  
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نشــان می دهد چه میزان از متغیر وابســته به وســیله متغیرهای مستقل تبیین می گردد. 
ضرایب مسیر مدل پژوهش در شکل 2 و جدول 4 ارائه شده است.

عاطفة مثبت

سردرگمی نقش

همانندسازی

ارتباط

تفکر وجودی

معنای شخصی

آگاهی متعالی

بسط هوشياری

مراقبت

انصاف

وفاداری

احترام به 
مرجعيت

خلوص

قدرت

ایمنی

پيشرفت

لذت جویی

تحریک طلبی

خود رهنمودی

جهان شمول نگری

خيرخواهی

سنت

همنوایی

خویشتن داری

هوش معنوی

ارزش های
شخصی

اخالق

خویشتن داری
جنسی

رابطه 
مادر - دختر

0/888

0/804

0/771

0/370

0/690

0/763

0/837

0/740

0/649

0/704

0/837

0/869

0/838

0/756

0/774

0/910

0/746

0/708

0/656

0/596

0/859

0/528

0/748

0/0287

0/413

-0/285

-1/000

-0/250
-0/250

-0/148

0/497

شکل2- مقادیر ضریب مسير)تخمين ضرایب استاندارد( مدل نهایی پژوهش

-0/321
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جدول4. نتایج ضرایب مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرهای پيش بين و مالک

معناداری t آماره ضریب 
مسير متغير مالک متغير 

واسطه متغير

0/89 0/21 -0/008

خویشتن داری
 جنسی

ارزش های 
شخصی

رابطه مادر- دختر

0/044 1/98 -0/15 اخالق

0/086 1/64 -0/13 هوش معنوی

0/001 2/85 -0/32 -- ارزش های شخصی

0/021 2/46 -0/25 -- رابطه مادر- دختر

0/014 2/53 -0/28 -- اخالق

0/071 1/79 -0/14 -- هوش معنوی

براســاس شکل 2 و جدول شماره 4 مشاهده می شود که رابطه غیرمستقیم اخالق با 
 خویشتن داری جنسی با میانجی گری ارزش های شخصی معنادار است)β = -0/15؛ P >0/05(؛ 
امــا رابطة غیرمســتقیم هوش معنوی و رابطه مادر-دختر با خویشــتن داری جنســی 
 با میانجی گری ارزش های شــخصی معنادار نیســت. همچنین رابطة مســتقیم اخالق
)β =-0/285؛ P >0/05(، رابطــة مادر-دختــر)β =-0/250؛ P >0/05( و رابطــة 
 ارزش های شــخصی)β =-0/321؛ P >0/05( با خویشــتن داری جنسی معنادار است

)P >0/05(. با این حال، رابطة هوش معنوی با خویشتن داری جنسی معنادار نیست.

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف بررســی نقش واسطه ای ارزش های شخصی در پیش بینی 
خویشــتن داری جنسی بر اســاس رابطة مادر- دختر، اخالق اسالمی و هوش معنوی 
انجام شــد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد متغیر اخالق اسالمی با واسطة 
نقش ارزش های شخصی می تواند خویشــتن داری جنسی را پیش بینی کند. پژوهشی 
در زمینــة همخوانی و یا عدم همخوانــی با یافته های این پژوهش به دســت نیامد. 
یکــی از اصول مهم در بحث اخالق و آموزه های اخالقی تأکید بر ارزش هاســت. در 
آموزش هــای اخالقی به ارزش ها تأکید زیادی می شــود. در واقع رفتارهای اخالقی، 
رفتارهایی است که ارزشمند محسوب می شود و بدین طریق ارزش ها واسطه ای برای 
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اخالق محسوب می شوند. موضوع اخالق اسالمی، شناسایی فضایل و رذایل اخالقی 
اســت و تالش دارد صورت باطنی انســان را زیبا و جذاب و آن را اصالح کند. در 
مرتبه پس از اخالق، »ســیر و ســلوک« قرار دارد که راهکارهای الزم برای رسیدن به 
فضایل و دور شــدن از زشتی های اخالقی را ارائه می دهد. بنابراین، به نظر می رسد، 
اخالق، به واسطه آموزش ارزش های انسانی که جنبه فطری و جهان شمول دارد و در 
قالب فضایل اخالقی مطرح می شود، منجر به ایجاد روش های رفتاری برای رسیدن به 
فضایل اخالقی و انجام رفتارهای اخالقی می شود که یکی از نمونه های رفتار اخالقی، 
خویشــتن داری جنسی اســت. رفتارهای جنســی که افراد در برخی موارد تا قبل از 
ازدواج و در برخــی موارد تا آخر عمر نباید درگیر آن شــوند و به عبارت دیگر باید 
کنترل بر روی آن رفتارها داشته باشند، همگی رفتارهایی مبتنی بر ارزش های اخالقی، 
دینی، اجتماعی و فرهنگی است. آنچه در این پژوهش مشخص شده این است که به 
نظر می رسد اخالق سرمنشأ ایجاد ارزش های شخصی است. بنابراین وجود ارزش ها 

می تواند به خویشتن داری جنسی کمک کند. 
همچنیــن هوش معنوی از طریق ارزش ها نمی تواند بر پیش بینی خویشــتن داری 
جنسی تأثیرگذار باشد. به نظر می رسد بین هوش معنوی و ارزش های شخصی ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد، اما یافته های این پژوهش نشــان دادند که ارزش های شخصی 
نقش واســطه ای در رابطه با هوش معنوی و خویشتن داری جنسی ندارند. در زندگی 
فــرد نوجوان حتی اگر ارزش ها حضور داشــته و یا تعلیم داده شــده باشــند و فرد 
از هوش معنوی خوبی نیز برخوردار باشــد، ســن نوجوانی ســنی بحرانی است و با 
هویت یابــی، تغییرات فیزیولوژیکی، کنجکاوی و کشــف موقعیت های مخاطره آمیز، 
اســتقالل و هیجانات عاطفی همراه است. گرچه نوجوانان از والدین خود آموخته اند 
که باید انگیزه های خود را فرونشانند، با این حال جوشش های سرکوب شده به سادگی 
ناپدید نمی شوند و ممکن اســت از راه های دیگری نمایان شوند، به گونه ای که حتی 
نه تنها ارزش هــا و باورها، بلکه عوامل معنوی نیــز نمی توانند عامل بازدارنده ای در 
برابر انجام رفتارهای ضد معنوی مثل رفتارهای جنســی غیر خویشــتن دارانه باشند. 
متغیرهای زیاد دیگری همچون همســاالن، تغییرات ارزشی جامعه از سنتی به مدرن، 
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آشنایی با سبک های زندگی جدید و تغییرات بین فرهنگی، جهانی شدن، فردگرایی در 
جامعه کنونی و خصوصًا گســتردگی شبکه های ارتباطی و امکان دسترسی به سایت ها 
و اطالعات نامناسب عواملی هستند که باعث می شوند ارزش ها واسطة هوش معنوی 
با خویشتن داری جنسی نباشند؛ و مهم تر این که با وجود آموزش ارزش ها و باورها و 
آگاهی نوجوانان به معنویات، چگونگی کاربرد آن آموزش داده نشده است. یعنی فقط 
صرف اطالع از آموزه های معنوی مطرح نیست، بلکه چگونگی کاربرد این موضوعات 
در زندگی نوجوانان اهمیت بسیاری دارد. لذا ارزش ها نمی توانند واسطة هوش معنوی 

بر خویشتن داری جنسی باشند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد ارزش های شخصی نقش واسطه ای در پیش بینی 
خویشــتن داری جنسی براساس رابطة مادر-دختر ندارند. این یافته با پژوهش  لوکر و 
مگی)2000( ناهمخوان اســت. اما در تبیین این که چرا ارزش ها نقش واســطه ای در 
رابطة مادر- دختر با خویشــتن داری جنسی ندارند و حتی اگر پدر و مادر به ارزش ها 
اهمیــت داده و به فرزندان خود آموزش دهند، این آموزش منجر به خویشــتن داری 
جنســی نمی شــود، احتماالً متغیرهای دیگری بر این رابطه تأثیرگذار هستند. به نظر 
می رســد یکی از ایــن متغیرها که احتماالً یکی از مهم ترین علت های ممکن اســت، 
ســبک فرزندپروری والدین باشد. به عنوان مثال والدین مستبد حتی با وجود آموزش 
ســخت گیرانة ارزش های شــخصی، نوجوان را تبدیل به یک فرد بی مهارت می کنند 
و امــکان خودکنترلی را از وی ســلب می کننــد. یا می توان به ســبک فرزندپروری 
ســهل انگارانه اشــاره نمود که والد به ارزش ها اعتقاد دارد ولی نســبت به فرزندان 
آسان گیر اســت. بنابراین، در دســترس نبودن والدین، حمایت کم و عدم نظارت بر 
فعالیت ها و رفتارهای نوجوان گرایش او را به رفتارهای پرخطر جنسی بیشتر می کند. 
همچنین آنچه در ســن کودکی و نوجوانی هدایت کننــده و کنترل کننده رفتار کودک 
و نوجوان اســت، عمدتًا کنترل های بیرونی اســت تا کنترل های درونی، بدین معنی 
که اعمال محدودیت ها و کنترل هایی که توســط والدین و اجتماع بر روی رفتارهای 
کودک و نوجوان انجام می شود، مؤثرتر از اعمال کنترل های درونی مثل کنترل رفتار به 
واسطة ارزش های شخصی است. لذا به نظر می رسد ارزش ها نمی توانند واسطة رابطه 
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مادر- دختر و خویشتن داری جنسی باشند.
یافتة دیگر این پژوهش نشــان داد که رابطة معناداری بین ارزش های شــخصی و 
خویشــتن داری جنســی وجود دارد. این یافته با پژوهش های ما و همکاران)2014(، 
میدلتــون و همــکاران)2013( و باهی و همکاران)2011( همخوان اســت. در تبیین 
این یافته می توان گفت ارزش های شــخصی فرد آن قدر قوی هســتند که تعیین کننده 
نوع انتخاب او در گزینش رفتار خویشــتن داری جنســی شده اســت؛ زیرا ارزش ها 
باعث می شــوند افراد نیازها و خواسته های خود را ســازمان دهی و تنظیم کنند و در 
تصمیم گیــری و حــل دوگانگی در موقعیت به کار ببرند. اعتقــاد به ارزش ها در فرد 
پایبندی او را در انجام اعمال بد و رفتار ناپسند توجیه می کند و مانعی برای انجام آن ها 
می شود. به طور کلی ارزش ها در زندگی افراد باعث جلوگیری از انحرافات اجتماعی 
در جامعه می شــوند و در نهایت ارزش ها در زندگی موجب سالمت جسمی و روانی 

در فرد می شوند و او را از خطرات دور می سازند.
از سوی دیگر، همان گونه که گفته شد ارزش ها و فضایل دینی همچون صبر، حیا 
و باالتــر از همه تقوا، درنتیجة خودمهارگــری به وجود می آیند. بنابراین وجود چنین 
ارزش هــای دینی در فرد و تالش برای تحقــق آن ها در زندگی نیازمند تالش فرد در 
جهت خودمهارگری خصوصًا خویشــتن داری جنسی در دورة نوجوانی است. از این 

رو، ارزش ها می توانند منجر به خویشتن داری جنسی شوند.
یافتة دیگر این پژوهش نشــان داد که بین ارتباط مادر- دختر و خویشــتن داری 
جنســی دانش آموزان دختر دبیرستانی به طور مستقیم رابطه معناداری وجود دارد. این 
یافته با پژوهش های رامچندانی و همکاران)2018(، اونایلی)2010( و مرعشیان)1390( 
همسو است. مادران مراقبان اصلی فرزندان بوده و صرف نظر از وضعیت شغلی وقت 
بیشــتری را با کودکان خود ســپری می کنند. بر همین اســاس وجود رابطه عمیق و 
دوســتانه مادر با دختر همواره باعث نزدیکی و صمیمیت بین آن ها شــده و می تواند 
تأثیرگذارترین رابطه در تمام زندگی یک دختر باشد و تمامی روابط او با دیگران حتی 
رابطه با همســرش را تحت تأثیر قرار دهد. رابطه بین مادر و دختر هم زمان با رشــد 
دختر متحول می شــود و مادر بلوغ، نوجوانی، جوانی و تبدیل شــدن دختر خود را به 
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یک زن مســتقل تجربه می کند و در نتیجه با توجه به رابطه نزدیک بین آن ها دختران 
جهت پذیرش نقش های خود با الگوپذیری از مادر آماده می شــوند. همچنین مادر به 
دلیل هم جنس بودن با دختر خود نیازها و احساسات هم جنس خود را بهتر می شناسد. 
بر همین اساس نقش مادر در رفتارهای جنسی پرخطر برای فرزندان دختر یک نقش 
مهم و اساسی است. ارتباط یا گفت وشنود درباره مسائل جنسی بین والدین و فرزند، 
بخصوص مادر و دختر بسیار ضروری و تأثیر به سزایی در آموزش او دارد. هنگامی که 
نوجوان دربارة مســائل جنســی با والدین صحبت می کند، والدین می توانند پیام های 
خویش را دربارة مسائل جنسی به نوجوان انتقال دهند. همچنین یکی از مکانیسم های 
تأثیرگذار والدین در رفتار کودکان و نوجوانان فرآیند همانندســازی اســت. در واقع 
همانندســازی فرآیندی است که کودک و نوجوان ســعی می کند خود را با توجه به 
جنسیت خود همانند کند. مادری که خود الگویی از رفتارهای مطلوب اجتماعی باشد، 
می تواند نمونه بارزی برای نوجوان خود باشــد. عالوه بر این تجارب و ادراکات مادر 
بر دیدگاه های دختران اثر می گذارند و یک دختر احساسات، پرورش، شفقت و امنیت 
را با مادرش تجربه می کند. این امنیت و دلبستگی در چهارچوب نظریه بالبی، ارتباطی 
مثبت و بادوام و امن با مراقبان اصلی تعریف می شــود. رفتار دلبســتگی تعیین کننده 
عملکرد اجتماعی فرد اســت و نوع ارتباط با دیگر افراد را در یک رابطه متقابل تعیین 
می کند. رابطه ای که نقش پیشــگیرانه در بسیاری از آسیب ها و اختالالت آتی به عهده 

دارد و می تواند او را در عملکردی خویشتن دارانه کمک کند.
یافتة دیگر این پژوهش نشــان می دهد بین اخالق و خویشتن داری جنسی به طور 
مســتقیم رابطه معنا داری وجود دارد. این یافته با پژوهــش غنی و همکاران)2014( 
همخوان است. اعتقاد به بایدها و نبایدها و به عبارتی اخالقیات در انسان باعث ایجاد 
مراقبــت از خود و مانع از تصمیم گیری عجوالنه و با تردید در فرد می شــود. افرادی 
کــه وجدان اخالقی باالیی دارند همواره به علت وفاداری به اعتقادات دینی و قوانین 
عرفی قدرت مقاومت بیشتری در برابر انحرافات جنسی و دیگر خطاها دارند. بنابراین 
فردی که معتقد به ارزش های اخالقی باشد، خویشتن داری جنسی در او آسان تر است. 
بر اســاس نظریه هوفمان، در بسیاری از موقعیت ها، نه تنها یک ارزش اخالقی مطرح 
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می شــود، بلکه هم زمان با آن یک انگیزه مخالف دیگر نیز مطرح می شود که در جهت 
انجام یک عمل خودخواهانه بر مبنای نیاز فرد اســت. از این رو قاطعیت یک ارزش 
اخالقی مســتلزم درگیر شدن آن با یک خواســت خودخواهانه و ایجاد یک موقعیت 
تعارضی اســت. هنجار یا ارزش اخالقی باید خود نیز دارای نیرو و کششــی باشد تا 

بتواند با خواست مغایر مقابله کرده و انجام عمل مورد انتظار را تضمین کند.
براساس آموزه های اسالمی نیز فضایل اخالقی که در رأس آن »تقوا« قرار می گیرد، 
می تواند بر کنترل رفتارهای انســان تأثیرگذار باشــد. یکی از مفاهیم کلیدی در علم 
اخالق، »تقوا« اســت. »تقوا« نیرویی درونی اســت که فرد دارای آن، از خود در برابر 
مخالفت با دســتورات الهی محافظت می کند. درنتیجة این ملکة نفسانی، انسان باتقوا 
خود را ملزم می داند طبق اوامر و نواهی الهی گام برداشته و آنچه را مخالف عبودیت 
حق تعالی اســت، انجام ندهد. در نتیجه »تقوا« عامل افزایــش کنترل های درونی فرد 
خصوصًا در زمینة کنترل میل جنســی شــده و نتیجة عملی آن خویشتن داری جنسی 

خواهد بود.
یافتة دیگر این پژوهش نشــان داد که بین هوش معنوی و خویشــتن داری جنسی 
دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطة مستقیم معنادار وجود ندارد. این یافته با پژوهش های 
هولدر و همکاران)2000( و عابدینی)1388( ناهمسوست. شکاف نسلی، فرهنگی که 
در جامعــه امروز به وجود آمده باعث فردگرایی نوجوانــان و جوانان امروز و ایجاد 
دیدگاهی ســهل انگارانه تر و آزادتر از گذشــته نسبت به این روابط شده است. رواج 
اندیشه اگزیستانسیالیســم در جامعه کنونی، انسان ها را آزاد گذاشته تا به آنچه تمایل 
دارند برســند. قبول نداشتن و یا عدم اطالع از مؤلفه های هوش معنوی، بلوغ زودرس 
در نوجوانان و تمایل شــدید به ارضای غریزه جنسی با وجود داشتن هوش معنوی، 
عدم وجود تسهیالت و شرایط الزم در امر ازدواج در جوانان و نوجوانان امروز، عدم 
تعهد و احساس مسئولیت آنان برای ازدواج، افزایش آمار طالق در جامعه و رضایت 
هر دو جنس در برقراری رابطه از عواملی هستند که مانع از خویشتن داری جنسی در 

جامعه امروز می باشند.
این پژوهش بر روی دختران انجام گرفته اســت و از آنجا که جنســیت می تواند 
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از عوامل تعیین کنندة خویشــتن داری جنسی به شــمار رود، پیشنهاد می شود که این 
پژوهش در بین نوجوانان پســر نیز انجام شــود و از این طریق مقایسه ای بین میزان و 
عوامل تأثیرگذار بر خویشــتن داری جنســی در هر دو جنس صورت گیرد. در زمینة 
ارزیابی اخالق اســالمی این پژوهش با محدودیت وجود ابزار سنجشی که متناسب با 
ارزش های خاص اسالمی تهیه شده باشد، مواجه بود. لذا پیشنهاد می شود پژوهشگران 

در جهت ساخت چنین ابزارهایی تالش کنند. 
با توجه به فقدان پژوهش های مدل یابی خویشــتن داری جنسی در ایران، خصوصًا 
مدل های اســالمی، پیشنهاد می گردد پژوهشــگران اقدام به مدل سازی خویشتن داری 
جنسی بر اساس آموزه های اسالمی من جمله معارف و احکام اسالمی کنند. همان گونه 
که در تبیین ها اشــاره شد، به نظر می رسد یکی از متغیرهایی که می تواند در مدل این 
پژوهش نقش واسطه ای داشته باشد، سبک های فرزندپروری والدین است. لذا پیشنهاد 
می شود پژوهشگران به آزمون مدل های عّلی خویشتن داری جنسی براساس این متغیر 
بپردازند. از ســوی دیگر، به واسطة شناســایی برخی از عوامل مؤثر بر خویشتن داری 
جنســی در این پژوهش، نتایج به دســت آمده می تواند زمینه ساز ایجاد بستة آموزشی 
خویشتن داری جنسی و گنجاندن این بستة آموزشی در محتواهای آموزشی و پرورشی 
دانــش آموزان مانند آمــوزش مهارت های زندگی نوجوانی یا تدوین ســبک زندگی 
اسالمی در دورة نوجوانی شود. عالوه بر این، با توجه به رابطة متغیرهای ارتباط والد-
فرزند، اخالق اســالمی، هوش معنوی و ارزش های شخصی با خویشتن داری جنسی، 
به متخصصان تعلیم و تربیت پیشــنهاد می گردد در برنامه های آموزشی خود، تقویت 

این مفاهیم در دانش آموزان را مد نظر قرار دهند. 
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