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Abstract 

Background and Objective: Today premarital friendships between boys 

and girls is one of the most important cultural and social issues which can 

greatly affect the health of young people. The role of religion and self-

control in mental health is of particular significance. Given the 

importance of these issues, this study aimed to determine the relationship 

of self-control and religious orientation to attitude toward premarital 

relations. 

Method: This study was correlational. 357 students at Robat Karim Azad 

University were selected for stratified sampling. Then, they completed the 

Tangney self-control questionnaire, Allport religious orientation scale and 

Inventory attitude to Pre-marital relations with the opposite sex. The data 

were analyzed by Pearson correlation. In this study, all the ethical issues 

were considered and the authors declared no conflict of interest. 

Results: The results indicated that there is a significant relationship 

between self-control and intrinsic religious orientation (r= 0/148), and 

between self-control and external religious orientation (r= - 0/153), self-

control and attitude toward premarital relations (r= -0/107), intrinsic 

religious orientation and attitude to premarital (r= -0/174), external 

religious orientation and attitude toward premarital relations (r= 0/197).    

Conclusion: Religious orientation and self-control are determining 

factors in attitude to premarital relationships. It seems that investigating 

religious orientation and self-control can predict attitudes to premarital 

relationships. 

 
Please cite this article as: Barzegar khezri R, Khodabakhshi -Koolaee A. The Relationship of Self-Control and Religious Orientation to Attitude 

toward Pre-marital Relations. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 5- 18. 

 

 
 

 
   

Background and Objectives: Premarital friendship is 

an important issue in society which can inflict health 

problems on young people; besides, the role of religion 

and self-control is particularly important in the 

investigation of mental health problems. This study 

was conducted to determine the relationship of self-

control and religious orientation to premarital 

friendship. Recently, with increase in college 

education, moving to big cities, and also widespread 

access to new communication technologies (e.g., the 

Internet and social networks), communication has been 

facilitated (1). Moreover, due to the willingness of girls 

to further their studies to university level, and 

economic problems related to marriage such as 

unemployment, the age of marriage has escalated in 

recent years. Consequently, the gap between the onset 

of puberty and marriage has widened (2). 

Communication and friendships between boys and girls 

before marriage can affect their health; thus, clarifying 

its causes is an important step in planning for their 

youth and health issues (3). Human instinctive 

attraction to the opposite sex, along with cultural, 

social, economic, and family factors can play a role in 

the development of heterosexual tendencies (4). Young 

adults turn to these types of relationships given the 

stage they are in. The important issue is the ability to 
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control the seduction, which means to control the urge 

to have a relationship with the opposite sex and 

postpone it until marriage. Self-control is a process in 

which people monitor their behavior and judge 

behavior in accordance with standards; accordingly, 

they modify their behavior according to the results of 

the judgment (3). Several preceding studies have 

shown the relationship between self-control and 

religion (5). Religion as a vast system of guidance 

includes elements of self-control as well because it 

gives guidance and ethical rules to people in order to 

control and prevent these types of behavior (6). 

Religious beliefs have a positive impact on life 

satisfaction, psychological well-being, and lifestyle (7). 

To prevent problems, attention should be paid to the 

roots of the factors affecting the relationships before 

marriage. This study investigated the relationship 

among self-control, religious orientation, and attitude 

regarding relationships with the opposite sex before 

marriage. 

Method: This study is applied research in terms of 

purpose, and descriptive-correlational as for data 

collection. The statistical population included 6920 

undergraduate students at Robat Karim Islamic Azad 

University in the academic year of 1394-95. Using 

Morgan and Jersey’s table, 357 male and female 

students were selected through stratified random 

sampling. After that, the required information was 

collected by questionnaires considering the principle of 

confidentiality. In this study, Self-control 

Questionnaire, Religious Orientation Scale, and 

Attitude to Relationships with the Opposite Sex before 

Marriage Questionnaire were used (below). The 

statistical method used in this study included 

descriptive statistics (mean & standard deviation), the 

Pearson correlation coefficient, and multiple 

regression. 

Tangney self-control questionnaire: The self-control 

questionnaire was designed by Tangney et al in 2004. 

It aims to measure people's control over themselves 

and consists of 36 phrases. Cronbach's alpha was 

reported to be 0.89 (8). 

Religious orientation scale: Allport's religious 

orientation scale was designed in 1950 by Allport and 

Rass. This scale was prepared to measure the intrinsic 

and extrinsic religious orientation and contains 21 

sentences (9). The internal consistency using 

Cronbach's alpha coefficient was 0.71, and the test-

retest reliability of 0.74 was reported (10). 

Premarital relationship attitudes with the opposite 

sex friends questionnaire: Premarital relationship 

attitudes questionnaire was developed in 1380 by 

Monireh Kordloo. This questionnaire measures the 

consent of people to connect with friends of the 

opposite sex before marriage. The questionnaire has 25 

questions and the Likert scale is used for its scoring. 

The test validity is 0.93 (11). 

Results: The results showed that there was a 

significant relationship between the variables. In other 

words, there was a significant positive relationship 

between self-control and internal religious orientation 

(r= 0.148); besides, there were significant negative 

relationships between self-control and external 

religious orientation (r=- 0.153), self-control and 

attitude to premarital relationship (r=- 0.107), internal 

religious orientation and attitude to premarital 

relationship (r=- 0.174). Moreover, a significant 

positive relationship between self-control and external 

religious orientation and attitude to premarital 

relationship was observed (r= - 0.197). 

Conclusion: The aim of this study was to investigate 

the relationship among self-control, religious 

orientation, and attitude toward relationships with the 

opposite sex before marriage. The results of this study 

indicated a significant relationship among self-control, 

religious orientation and attitude to premarital 

relationships. The results of this study were consistent 

with the findings of previous studies. For instance, in 

one study a positive relationship between self-control 

and religious attitude was demonstrated (12-13). 

People with strong self-control can better follow the 

religious orders against the temptations more often. 

People with high self-control are able to protect 

themselves against negative behaviors more, to avoid 

deviant behaviors, and also to appropriately respond to 

social behaviors (14-15). By delving into the holy 

Quran, we also come to know that in some cases 

emphasis is put on the importance of self-control. 

According to the Qur'an, following desires is the main 

cause of corruption and self-destruction (16). 

Considering religious orientation and its relationship to 

premarital relations and matrimonial matters, results of 

several studies (17-19) confirm that religious values 

have the highest explanatory power about friendship 

before marriage (20). In another study, it was found 

that religious orientation affects students’ tendency 

toward premarital relationships (21). Also, in another 

research it was shown that there was a significant 

difference between students who had relations with the 

opposite sex before marriage and students who did not 

have this type of relationship (22). To clarify the 

findings of this study, we should point out that people’s 

attitude is different about premarital relationships. 

Some students have positive attitude toward these 

relations and perceive it to be useful, while there is a 

negative attitude about this in our society. People who 

have self-control and positive religious orientation 

adopt a negative attitude toward premarital 

relationships. The reason is that premarital relations 

leading to marriage have unfortunate results such as 

divorce. Self-control and religious orientation are 

factors which affect the attitude toward relationships 

with the opposite sex before marriage. By examining 

self-control and religious orientation, this attitude can 

be predicted. As for the limitations of this study, using 

correlation and self-reported questionnaires should be 

taken into account. Furthermore, this study was limited 

to students of Robat Karim Islamic Azad University, 

reducing its generalizability. 
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 :األلفاظ الرئیسّیة  
 التوجيه الدیين  
 الطالب  
 العالقة  
   مراقبة الذات  
 

   
 
 
 
 
 
 

 الملّخص  
تعترب عالقات ماقبل الزواج بني البنني والبنات واحدة من القضایا املهمة يف  :خلفیة البحث وأهدافه

بشكل كبري على صحة الشباب. ومن جانب آخر فإن للدین جمتمعنا احلاضر واليت ميكن أن تؤثر 
ونظرا ألمهية هذه القضایا قامت هذه . ومراقبة الذات امهية بالغة يف معاجلة مشاكل الصحة العقلية

  .الدراسة هبدف حتدید العالقة بني مراقبة الذات والتوجيه الدیين مع النظرة اىل عالقات ماقبل الزواج
طالبا بطریقة أخذ العينة  717الدراسة اليت جرت مبنهج تضامين مت اختيار  يف هذه :منهجیة البحث

مث طلب منهم ان ميألوا اوراق استبانة تاجني ملراقبة الذات واستبانة البورت للتوجيه الدیين  الطبقية.
واستبانة مواقف عالقات ماقبل الزواج مع اجلنس اآلخر. مت حتليل املعطيات عن طریق اختبار بريسون 
التضامين واختبار رغریسون املتعددة اجلوانب. متت مراعاة مجيع املوارد االخالقية يف هذا البحث 

 .واضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالة مل یشريوا اىل تضارب املصاحل
داللة احصائية بني مراقبة الذات والتوجيه الدیين ذات اظهرت النتائج ان هناك عالقة  :كشوفاتال

، مراقبة الذات والنظرة (r= -0/153)، مراقبة الذات والتوجيه الدیين اخلارجي  (r= 0/148)الداخلي
- =r)التوجيه الدیين الداخلي والنظرة اىل عالقة ماقبل الزواج(، r= -0/107) اىل العالقة ماقبل الزواج

يف الطالب    (r= 0/197)التوجيه الدیين اخلارجي والنظرة اىل عالقة ماقبل الزواجأیضًا و   (0/174
 .اجلامعيني

إن التوجيه الدیين ومراقبة الذات من العوامل املؤثرة يف نظرة األفراد اىل عالقة ماقبل الزواج مع  :النتیجة
 .اجلنس اآلخر. ميكن توقع نظرهتم اىل هذه القضية من خالل دراسة التوجيه الدیين ومراقبة الذات

 

 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Barzegar khezri R, Khodabakhshi -Koolaee A. The Relationship of Self-Control and Religious Orientation to Attitude toward Pre-marital Relations. 
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 اطالعات مقاله  

 31 فروردین 21 :دریافت
 31تیر  9 :دریافت متن نهایی

     31 تیر 61 پذیرش:

 31 مرداد 61: نشر الکترونیکی
  

 واژگان کلیدی:

 گیری مذهبیجهت

 خودکنترلی

 دانشجو

   رابطه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده  

امروزه ارتباط قبل از ازدواج یکی از موضوعات مهم جامعه محسوب هدف: سابقه و 

 جوانان را متأثر سازد. از طرفی نقش مذهب و خودکنترلیتواند سالمت شود که میمی

یی است. به همین دلیل  در بررسی مشکالت بهداشت روانی دارای اهمیت ویژه نیز

گیری مذهبی با نگرش به پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکنترلی و جهت

 روابط قبل از ازدواج انجام شده است.

نفر از  911روش همبستگی صورت گرفته،  در این پژوهش که به: کار روش

ی خودکنترلی  نامه پرسش و یی انتخاب شدند گیری طبقهصورت نمونه دانشجویان، به

ی نگرش به روابط قبل  نامه گیری مذهبی آلپورت و پرسشی جهت نامه تانجی، پرسش

ریق آزمون همبستگی ها نیز از طاز ازدواج با جنس مخالف را تکمیل کردند. داده

ی موارد اخالقی رعایت  پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. در این پژوهش همه

 اند. گونه تضاد منافعی گزارش نکرده براین، نویسندگان مقاله هیچ شده است. عالوه

گیری مذهبی دهد که بین خودکنترلی و جهت های پژوهش نشان می یافته ها: یافته

، (r= -0/153)گیری مذهبی بیرونی  ، خودکنترلی و جهت(r= 0/148)درونی 

گیری مذهبی درونی ، جهت(r= -0/107)ی قبل از ازدواج  خودکنترلی و نگرش به رابطه

گیری مذهبی بیرونی و همچنین جهت (r= -0/174)ی قبل از ازدواج  و نگرش به رابطه

ی معناداری وجود  رابطهدر دانشجویان  (r= 0/197)ی قبل از ازدواج  و نگرش به رابطه

 دارد.

گیری مذهبی و خودکنترلی از عوامل جهت ،دست آمده بر اساس نتایج بهگیری:  نتیجه

-تأثیرگذار بر نگرش افراد به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف است. با بررسی جهت

 بینی کرد.توان این نگرش افراد را پیشگیری مذهبی و خودکنترلی می

 :است صورت این به مقاله استناد

Barzegar khezri R, Khodabakhshi -Koolaee A. The Relationship of Self-Control and Religious Orientation to Attitude toward Pre-marital Relations. 
J Res Relig Health. 2017; 3(4): 5-18. 

 

 

 

 

 

جوانی بهترین زمان برای رشد هیجانات مثبت و  ی دوره

دنبال  این دوره به درزیرا جوانان ؛ (6) ستا هایادگیری مهارت

گیری مذهبی با نگرش به روابط قبل از ی خودکنترلی و جهترابطه

 کریمدانشگاه آزاد اسالمی واحد رباط ازدواج در دانشجویان

 مقدمه
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ی است ی یافتن هویت و شخصیت آتی خود هستند. جوانی دوره

های اساسی زندگی،  های یادگیری آینده، نقشکه در آن پایه

آید. وجود می اهداف مفید طوالنی مدت به برایارتباطات و کار 

شناختی  مشکالت روان  ی نقش مهمی در مطالعه این دوره

 از بالیدگی، بعضی ی هکند؛ زیرا پس از این فاصل رشدی ایفا می

مروزه . ا(2) یابد میتغییر دشواری  بهالگوهای رفتاری و هیجانی 

اهی، دسترسی به جوانان، با افزایش تحصیالت دانشگ میاندر 

های جهانی، مهاجرت به شهرها و همچنین دسترسی رسانه

)اینترنت، تلفن همراه و  های نوین ارتباطیوریاگسترده به فن

ده شهای اجتماعی( موجبات تسهیل در ارتباطات فراهم  شبکه

های وجود آمدن تفاوت عوامل ذکرشده موجب به. (9) است

ها در میان قشر جوان نسبت به محسوسی در برخی زمینه

در نس مخالف ها روابط با جیکی از این زمینهگذشته شده، که 

علت افزایش تمایل  . همچنین به(4)است قبل از ازدواج ی  دوره

تحصیل دانشگاهی و مشکالت اقتصادی  ی دختران به ادامه

و های اخیر سن ازدواج اری، در سالکمرتبط با ازدواج مانند بی

افزایش  ،سن بلوغ و ازدواجآغاز بین  ی هفاصلدنبال آن  به

قشر  ندر میاسئله این مکه  (1) یافته است چشمگیری

زآنجاکه دانشجویان و ا د.خوردانشجو بیشتر به چشم می

یکی از منابع مهم هنجار در جامعه ها  التحصیالن دانشگاه فارغ

 ی الگو، عمل، احساس و اندیشهمردم عموم  ،شوندمحسوب می

 ،بنابراین شناخت نیازها ند.پذیر میبا سرعت بیشتری  را آنان

محققان و به تواند  ها و هنجارهای حاکم بر رفتار آنان میارزش

های اجتماعی بینی برخی از واقعیتمالکان اجتماعی در پیش

 .(1) کند مکک

های قبل از ازدواج بین دختر و پسر تا حد  ارتباط و دوستی

تبیین علل  و تواند سالمت جوانان را متأثر سازدزیادی می

ریزی برای ی مهم در برنامهها گامثیرگذار بر آن یکی از أت

عوامل . (1)آید  حساب می بهمسائل جوانان و سالمت آنان 

عوامل  الف،کشش غریزی انسان به جنس مخ مختلفی ازجمله

تواند در فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و غیره می

رو، جوانان  . ازاین(8)داشته باشد پیدایش این تمایالت نقش 

که بر هیجانات خود کنترل کمتری دارند، بنا به اقتضای سن، 

یان مطرح یی که در این م آورند. مسئلهبه این روابط روی می

شود، توانایی کنترل فرد بر این جاذبه است؛ بدین معنی که می

هیجانِ نشئت گرفته برای ایجاد ارتباط با جنس مخالف را 

های  کنترل کند و تا ازدواج به تعویق بیندازد، که در پژوهش

 6«خودکنترلی»از عنوان  برای تسلط بر هیجان شناختی روان

                                                           
1
 Self-Control 

 ،خودکنترلی فرایندی است که طی آن. (3)شود استفاده می

و مطابق با استانداردها، اهداف  کند می فرد رفتار خود را پایش

و با  کند میرفتار خود قضاوت  ی بارهو معیارهایی که دارد در

. (1) پردازد میرفتار خود تنظیم  به ی قضاوتتوجه به نتیجه

معتقد است خودکنترلی در بهبود و کنترل سالمتی  2بندورا

ر خود رفتا باکه افراد پیوسته  کنداهمیت دارد. او بیان می

 برای تواندشوند. بنابراین پایش درست رفتار میهدایت می

ثر باشد و کمبود آن به بروز مشکل مؤرسیدن به سالمتی 

نژاد نشان دادند که  علیوردی و صالح. (60) دشومنجر 

بینی رفتارهای ترین عوامل پیش خودکنترلی پایین یکی از مهم

اجتماعی،  - بر اساس تئوری شناختی. (66)است انحرافی 

بنابراین، خصوصیتی  ؛ه موفقیت استخودکنترلی وابسته ب

وابسته به  اًبلکه نسبت یست،عمومی یا بسته به سطح رشد ن

از آن اکی ح ها پژوهش ی نتیجه براین، عالوه. (62) زمینه است

منفی  ی است که بین مشکالت روانی و خودکنترلی رابطه

 هستندیا درواقع افرادی که دارای مشکالت روانی  ،وجود دارد

 .(69) سطح خودکنترلی پایینی دارند

یی است که پیش از آنکه در  کنترل هیجانات و رفتار مسئله

شناسی مطرح شود، در دستورهای ادیان مختلف ازجمله  روان

دین مبین اسالم به آن اشاره شده است. ازنظر اسالم، 

داری است که قرآن کریم از آن به  خودکنترلی همان خویشتن

خداوند، بر اساس آن کند و کرامت انسان نزد  تعبیر می« تقوا»

. یکی از (64)؛ 9«َأكرمكم عنداللَّه أَتقاكم إنَّ »: شود سنجیده می

های خودکنترلی تقوا است و اثر این دو بر  ترین ثمره مهم

که زیادت یکی تقویت دیگری  طوری یکدیگر مستقیم است، به

 را درپی دارد.

خودکنترلی و مذهب را نشان های مختلفی ارتباط پژوهش 

که متشکل از  یوسیع ی سامانه)مذهب و دین . (61)است داده

، شامل عناصری از (ی برای هدایت بشر استبسیارهای برنامه

ها و قواعد خاص ست، چراکه راهنماییاخودکنترلی نیز 

کنترل نفس و امتناع از برخی رفتارها در  رایب را اخالقی

تأثیر هبی های مذباورها و آیین. (61) دهداختیار فرد قرار می

 و سبک شناختی بر رضایت از زندگی، بهزیستی روانمثبتی 

ی  هایی که به بررسی رابطه. در پژوهش(61)دارد زندگی 

نقش مهم شده،  ی پرداختهشناخت مذهب و سازگاری روان

بهداشت روانی و پایداری عاطفی  یینی در ارتقاباورهای د

شناختی و پیشگیری از  های روانافراد، کاهش استرس

                                                           
2
 Bandura 

3
   69ی  حجرات، آیه  
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66 

چشم  ، بهالکلو سوءمصرف مواد  انندم رفتارهای پرخطر

 .(68)خورد  می

های حساسیتدر تشریح لزوم انجام پژوهش باید گفت 

 های ن، بررسی بسیاری از موضوعاجتماعی در ایرا - فرهنگی

است؛  ساختهمواجه را با مشکل  مجردحساس در بین جوانان 

وجود ندارد و  مورد به همین دلیل مطالعات جامعی در این

اندک  ی انجام شده به مقاالتی با تعداد نمونه های پژوهش

باورهای ، صورت گرفته های پژوهش. بر اساس (1) است محدود

تأثیر معاشرت قبل از ازدواج  ی بارهجوانان در میانمتناقضی در 

در  نیز هاییدر کیفیت و تداوم ازدواج وجود دارد و گاهی ابهام

شود. بسیاری از جوانان جوانان دیده می میاناین باره در 

گونه روابط در شناخت جنس مخالف و معیارهای معتقدند این

های ارتباطی برای زندگی همسرگزینی و تقویت مهارت

که برخی جوانان،  حالیکند؛ درزناشویی موفق کمک می

های روانی و اجتماعی برای فرد به معتقدند این روابط آسیب

ی معاشرت نشان داد که تجربهپژوهشی . نتایج (8) همراه دارد

 ،در شرف طالق ی هکردقبل از ازدواج در بین افراد تحصیل

 6همسردار ی هکرد داری بیشتر از افراد تحصیلطور معنی به

به  دبای ،پیشگیری از بروز مشکالت ذکر شده برای. (63) است

یابی عوامل تأثیرگذار بر روابط قبل از ازدواج پرداخت. ریشه

روابط  افراد نسبت به نگرش اآنها ب ارتباطعواملی که احتمال 

توان از بروز قبل از ازدواج وجود دارد و با شناسایی آنها می

لی مانند شخصیت افراد مسائ ؛جلوگیری کرد نیز مشکالت آتی

پژوهش این در  بدین منظور .های مرتبط با شخصیتو ویژگی

با  2گیری مذهبیبین خودکنترلی و جهت ی به بررسی رابطه

 ه است.قبل از ازدواج پرداخته شد ی رابطه نگرش به

 

 

 

همبستگی است و  - این پژوهش کاربردی ازنوع توصیفی

ی دانشجویان مقطع کارشناسی  ی آماری آن را همهجامعه

 - 34کریم در سال تحصیلی آزاد اسالمی واحد رباط دانشگاه

معیارهای ورود به مطالعه، دانشجوی دهد. از  تشکیل می 31

، تحصیل در یکی از 31 - 34مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

های حقوق، حسابداری و رشتهی علوم انسانی ) دو دانشکده

های عمران، صنایع و رشتهو فنی مهندسی ) علوم سیاسی(

                                                           
8

ا هم هستند و در که در حال زندگی باند  زوجینی ،«همسردار»منظور از  

 شرف طالق نیستند.
2
 Religious orientation 

و داشتن رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود.  معماری(

و جنس زن و مرد در این مطالعه بررسی براین، هر د عالوه

ها مدنظر پژوهشگران شدند و جنسیت و وضع تأهل آزمودنی

نبود. همکاری نکردن فرد در هر یک از مراحل پژوهش نیز، 

 معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.

بر نفر بود که  1320 )نمونه( ی مذکور تعداد دانشجویان جامعه

نفر از  911، 9مورگانو  کرجسی ی اساس جدول تعیین نمونه

گیری صورت نمونه دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به

انتخاب شدند. بدین صورت که دانشجویان از  یی تصادفیطبقه

ی علوم انسانی و فنی و  ی موجود، به دو دسته بین دو دانشکده

های حقوق، دانشجویان رشته ومهندسی تقسیم شدند 

ی علوم انسانی و دانشجویان  سی نمونهحسابداری و علوم سیا

مهندسی  -ی فنی  های عمران، صنایع و معماری، نمونهرشته

ی بعدی از میان دانشجویان  در مرحله .درنظر گرفته شدند

ی آماری،  های هر دو دانشکده به نسبت جنسیت جامعهکالس

انتخاب صورت گرفت. در مجموع نسبت دانشجویان هر 

 ت دانشجویان دانشگاه بود.دانشکده بر اساس نسب

. روش ه استنامه استفاده شد در این پژوهش از سه پرسش 

شامل آمار توصیفی  آماری استفاده شده در این پژوهش

معیار( و ضریب همبستگی پیرسون و  )میانگین و انحراف

 هاآوری دادهبرای جمعبراین،  عالوه. استرگرسیون چندگانه 

گیری  ، مقیاس جهت4ی تانجیی خودکنترل نامه پرسشاز  نیز

ی بررسی نگرش به ارتباط قبل  نامه و پرسش 1مذهبی آلپورت

. ه استاز ازدواج با دوستان جنس مخالف استفاده شد

-خودگزارش یی نامه خودکنترلی تانجی پرسش ی نامه پرسش

آن را طراحی  2004در سال  دهی است که تانجی و همکاران

اند و هدف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودشان  کرده

طیف  وعبارت تشکیل شده  91از  نامه است. این پرسش

گذاری برای  ی نمره پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. شیوه

، 63، 61، 61، 64، 62، 66، 60، 3، 8، 1، 4، 9، 2های  سؤال

معکوس  91و  94، 99، 92، 96، 23، 28، 21، 29، 26، 20

که  است 644و حداکثر آن  0ی کل افراد  است. حداقل نمره

بیانگر خودکنترلی باالتر وی فرد باالتر باشد  ی هر چه نمره

 .است و برعکس

سؤالی  91آلفای کرونباخ برای مقیاس خودکنترلی فرم بلند  

شده  گزارش 83/0ی تحقیق تانجی و همکاران  در دو نمونه

پور و همکاران در  آرین. (20) است

                                                           
3 Morgan & krejcie,s Sample specification table 
4 Tangney self-control scale 
5 spiritual orientation questionnaire Allport 
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دو گروه  ی دربارهنامه را در دو مطالعه  پژوهشی، پایایی پرسش

ی کارشناسی ارشد و با استفاده از روش  دانشجویان دوره

 81/0ی آن را  کردند و  نتیجه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

 .(26)دست آوردند  به

گیری مذهبی  جهتگیری مذهبی از مقیاس برای بررسی جهت

 6نامه را آلپورت و راس . این پرسشه استآلپورت استفاده شد

گیری مذهبی درونی و  برای سنجش جهت 6310در سال 

جمله است  26. این آزمون شامل (22)اند  بیرونی طراحی کرده

های  گیری مذهبی بیرونی و جمله جهت 62تا  6های  هلکه جم

کند.  گیری می گیری مذهبی درونی را اندازه جهت 26تا  69

است و  1تا  6گذاری بر اساس مقیاس لیکرت و از  ی نمره شیوه

ترین پایینگیرد.  تعلق می 9ی  های بدون جواب نمره به سؤال

گیری مذهبی درونی و ها مربوط به افراد دارای جهت  نمره

گیری مذهبی ها مربوط به افراد دارای جهت  باالترین نمره

 6918شود. جان بزرگی این آزمون را در سال بیرونی می

ترجمه و هنجاریابی کرده است. همسانی درونی آن با استفاده 

پایایی بازآزمایی آن و  16/0از روش ضریب آلفای کرونباخ 

. مختاری در پژوهشی با (22)دست آمده است  به 14/0

نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، اعتبار این  600ی  نمونه

 16/0را معادل  مقیاس را محاسبه کرد و ضریب آلفای آن

 .  (29)د دست آور به

به ارتباط قبل  ی سنجش نگرش نامه پرسشاز  پژوهش در این

از ازدواج با دوستان جنس مخالف استفاده شده که منیره 

میزان موافقت  در آن و آن را طراحی کرد 6980کردلو در سال

ز ازدواج با افراد را برای ارتباطات خارج از چارچوب قبل ا

نج سنگرش  ی نامه د. این پرسشیسنج جنس دوستان غیر هم

یی سؤال است و با استفاده از مقیاس پنج درجه 21دارای 

نامه از  شود. برای هنجاریابی این پرسشگذاری میلیکرت نمره

آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران،  ی آماری دانش جامعه

دبیرستان  91آموز از دانش 141ی آماری شامل  نمونه

ان داده که یی انتخاب شد؛ نتایج نشی تصادفی خوشه شیوه به

هر  81ا سال ت 80از سال است.  39/0این آزمون دارای روایی 

ها بر روی بررسی میزان تغییر در نگرش برای این آزمون ساله

آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران تکرار  آماری دانش ی جامعه

در این آزمون  .شده استو همواره اعتبار فوق تأیید  هشد

صورت  های دیگر به و نمره ؛منفیصورت  به 8و  1، 4های  سؤال

و  2، مخالفم= 9، نظری ندارم= 4، موافقم= 1کامالً موافقم= 

 38ها  جمع کل نمرهشود. گذاری مینمره 6کامالً مخالفم= 
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های مثبت؛ و سه نمره  جمع نمره نمره حاصل 31است که 

دست  های به های منفی است. حاصل نمره جمع نمره حاصل

 9های مثبت( ضرب و با  )گزاره 63 ی مثبت در عدد آمده

های منفی( جمع و در نهایت  های گزاره جمع نمره )حاصل

 های سؤالشود. ها( می )تعداد گزاره 22جمع تقسیم بر  حاصل

. دشوسنجد و محاسبه نمیگرایش فرد را میفقط  21تا  29

دست آمده، نگرش فرد را به روابط قبل از ازدواج با  ی به نمره

در این پژوهش برای رعایت  .(24)دهد  جنس مخالف نشان می

مسائل اخالقی، پس از انتخاب نمونه و توضیح هدف پژوهش و 

کنندگان اطمینان داده شد که  اطالعات مورد نیاز، به شرکت

خانوادگی طراحی شده و  ها بدون درج نام و نامنامه پرسش

 اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند.
 

 
 

 

 

 

 

 

دانشجوی مقطع  911کنندگان در این پژوهش، شرکت

کریم در سال کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباط

 1/61سال  20بودند که میانگین سنی تا  31 - 34تحصیلی 

 21نفر( و  216درصد ) 6/19سال  21تا  26نفر(،  19درصد )

آمار گیرد.  نفر( را دربرمی 99درصد ) 2/3سال و باالتر 

که است ی ی جامعه ی بارهی دریها فرض پارامتریک مستلزم پیش

فرض در  ترین پیش مهم. استگیری صورت گرفته  از آن نمونه

. در نرمال است ی  شود که توزیع جامعهآمار پارامترک فرض می

اسمیرنوف برای هیچ  -این پژوهش، نتایج آزمون کولموگروف 

دار نبود؛ این یافته حاکی از آن است که یک از متغیّرها معنی

ی متغیّرها برقرار است. از طرفی  فرض نرمال بودن برای همه

ثیر مقیاس سنجش أتحت ت تشد بهامتریک فنون آمار پار

، مانند پژوهش رهااگر متغیّ. رها و توزیع آماری جامعه استمتغیّ

توزیع نرمال  ، با اثبات شدنِی و نسبی باشدی ازنوع فاصله حاضر،

-های پارامتریک استفاده می از روش ی آماری، جامعه یا بهنجار

ها از روابط متغیّربرای بررسی  براین، در این پژوهش د. عالوهشو

 جدول ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 هایافته
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مذهبی با نگرش به ... گیریی خودکنترلی و جهترابطه   68 -1: 6931(، 4)9و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  برزگر خضری

 

 قبل از ازدواج ارتباطگیری مذهبی با نگرش به  خودکنترلی و جهتی بین  رابطهی  نتایج ضریب همبستگی پیرسون درباره. 1جدول 
 

 4 3 2 1 معیار انحراف میانگین 

    6 96641/69 6216/629 خودکنترلی 6

 81691/1 8332/96 گیری مذهبی بیرونی جهت 2
**619/

- 
6   

 44621/9 6169/24 گیری مذهبی درونی جهت 9
. 

**648/ 

**631/ 6  

4 
نگرررررش برررره ارتبرررراط قبررررل از 

 ازدواج
3393/2 18199/ 

**601/

- 

**614/- 
*668/ 6 

 

 06/0** معناداری در سطح                   

 01/0* معناداری در سطح                   
 

دست آمده در  به rهای جدول فوق و مقدار با توجه به داده

-توان گفت بین خودکنترلی و جهتها میی بین متغیّر رابطه

گیری  ، خودکنترلی و جهت(r= 0/148)گیری مذهبی درونی 

ی  ، خودکنترلی و نگرش به رابطه(r= -0/153)مذهبی بیرونی 

گیری مذهبی درونی و نگرش ، جهت(r= -0/107)قبل از ازدواج 

گیری و همچنین جهت (r= -0/174)ی قبل از ازدواج  به رابطه

 (r= 0/197)ی قبل از ازدواج  مذهبی بیرونی و نگرش به رابطه

 ی معناداری وجود دارد.  در دانشجویان رابطه

 جیبا توجه به نتا ،دهدینشان م 6ی  شماره طور که جدول همان

خودکنترلی با نگرش به ارتباط  نیب ،رسونیپ یآزمون همبستگ

 یصورت کل به ، در دانشجویان-601/0قبل از ازدواج، با مقدار 

 به عبارت دیگر بین (.p >06/0) داردوجود  یمعناداری  رابطه

ی معنادار  رابطهنگرش به ارتباط قبل از ازدواج با  خودکنترلی

 r= -619/0براین، چون مقدار  منفی و معکوس وجود دارد. عالوه

سطح در گیری مذهبی بیرونی خودکنترلی با جهتی  در رابطه

 یآزمون همبستگ جیبا توجه به نتا است و نیز معنادار 01/0

مقدار  باگیری مذهبی درونی خودکنترلی و جهت نیب ،رسونیپ

معناداری وجود ی  صورت کلی رابطه در دانشجویان به 648/0

گیری مذهبی بیرونی با جهت نیبی  همچنین در رابطه دارد.

 در دانشجویان 631/0نگرش به ارتباط قبل از ازدواج با مقدار 

-جهتی  و رابطهوجود دارد  یمعنادار ی رابطه یصورت کل به

نیز با  با نگرش به ارتباط قبل از ازدواجگیری مذهبی درونی 

. به عبارت دیگر بین معنادار است 01/0در سطح  -614/0مقدار 

گیری مذهبی درونی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج جهت

 صورت منفی و معکوس وجود دارد. ی معناداری به رابطه

  

 گیری مذهبینگرش به ارتباط قبل از ازدواج از روی خودکنترلی و جهتی  . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیّره2جدول
 

 مدل
 شاخص

 منابع تغییرات
 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات

6 

 611/1 633/9 9 138/3 رگرسیون
*006/ 

   /441 919 108/611 مانده باقی

    911 201/611 کل

 

دهد نشان میفوق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول 

نگرش به ارتباط قبل از ازدواج از روی ی  مؤلفهکه رگرسیون 

گیری مذهبی، از نظر آماری های خودکنترلی و جهتمؤلفه

ها بخشی از واریانس نگرش به ارتباط معنادار است و این مؤلفه

کند. به عبارت دیگر این نتیجه نشان ازدواج را تبیین می قبل از

دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی برای می

های خودکنترلی و بین مؤلفهیعنی  تأیید فرضیه وجود دارد؛

گیری مذهبی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج، از نظر جهت

 .ی معنادار وجود دارد آماری رابطه

 
 

 گیری مذهبیهای خودکنترلی و جهتنگرش به ارتباط قبل از ازدواج از روی مؤلفهی  گانهنتایج ضرایب رگرسیون چند. 3جدول 
 

مقدار  tضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد بین پیش ر مالکمتغیّ
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  مذهبی با نگرش به ... گیریی خودکنترلی و جهترابطه

 

 68 -1: 6931(، 4)9و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  برزگر خضری

به ارتباط قبل از نگرش 

 ازدواج
B 

خطای ضرایب 

 غیراستاندارد

 احتمال بتا

گیری  خودکنترلی و جهت

 مذهبی

 /006 461/1  /419 911/9 اثر ثابت

 /900 -091/6 -/011 /009 -/009 خودکنترلی

گیری مذهبی جهت

 بیرونی
029/- 001/ 631/- 191/9- 006/ 

گیری مذهبی جهت

 درونی
090/ 066/ 648/ 114/1 001/ 

6 R 240/0 R² 011/0 

 

توان می 9ی  شمارهجود در جدول مو R²با توجه به میزان 

در  گیری مذهبیخودکنترلی و جهت ی لفهؤنتیجه گرفت که م

ر نگرش به درصد از واریانس متغیّ 1/1حدود  ،ه شدهئمدل ارا

 ،مدلاین  کند. مقدار بتا درارتباط قبل از ازدواج را تبیین می

بین روی های پیشرمیزان تبیین واریانس متغیّ ی دهندهنشان

 ،بتا دهای مالک است. بر اساس همین ضرایب استانداررمتغیّ

ز ازدواج بر ین روی نگرش به ارتباط قبل ایبیشترین نقش و تب

که با  طوری ؛ بهاستگیری مذهبی بیرونی جهتی  لفهؤم ی عهده

به  ،گیری مذهبی بیرونیجهت هر واحد تغییر در واریانس

نگرش به ارتباط قبل از  ی در واریانس نمره -631/0 ی اندازه

گیری مذهبی جهت ،در این مدل .شود تغییر ایجاد می ازدواج

تبیین واریانس نگرش به ارتباط  در 648/0درونی نیز به میزان 

 .قبل از ازدواج نقش معناداری دارد
 

 

 
 

 

گیری ی خودکنترلی و جهت هدف از این پژوهش، بررسی رابطه

مذهبی با نگرش به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف است. 

گیری مذهبی  دهد که بین خودکنترلی و جهت نتایج نشان می

گیری مذهبی بین خودکنترلی با جهت ی مثبت و درونی رابطه

ی  بیرونی و نگرش به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف رابطه

گیری مذهبی درونی و منفی وجود دارد. همچنین بین جهت

ی منفی و  نگرش به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف رابطه

گیری مذهبی بیرونی و نگرش به روابط قبل از ازدواج بین جهت

های این ی مثبت وجود دارد. یافته جنس مخالف رابطهبا 

در گذشته  صورت گرفتههای های دیگر پژوهشپژوهش با یافته

ی  ی رابطه دهندههمسو است. برای مثال نتایج پژوهشی، نشان

. وازسونی و (21)مثبت خودکنترلی و نگرش مذهبی بود 

داری را  ی خودکنترلی و دین نیز در پژوهش خود رابطه 6جنکینز

ها سازوکارهایی برای ارتقای اند و اینکه این متغیّر نشان داده

                                                           
1
 Vazsonyi & Jenkins 

همچنین در  .(21)سالمت جسمی و روحی جوانان است 

خودکنترلی است  راهطور نسبی از  بهپژوهشی نشان داده شد که 

با سالمت، بهزیستی و رفتارهای  را که مذهب ارتباط خود

 ابعاد شخصیتیِو درپی آن  آورددست می اجتماعی به

به سمت مذهبی بودن گرایش  ،بیشتر خودکنترلیِ ی هارنددربرد

ها بهتر و . افراد با خودکنترلی قوی، در برابر وسوسه(21) دارند

شتری در توانایی بی کنند،های مذهبی پیروی می بیشتر از فرمان

رفتارهای منفی دارند، از رفتارهای  در برابرخودشان  از محافظت

کنند و به رفتارهای اجتماعی پاسخ مناسب انحرافی دوری می

 . (28)دهند می

خودکنترلی با بسیاری از نتایج مطلوب زندگی در ارتباط است. 

فردی مناسب و دکنترلی با داشتن روابط میانبرای مثال خو

. در چندین مطالعه، (23)ی مثبت دارد  پیشرفت تحصیلی رابطه

ر شده است که افراد دارای اثر خودکنترلی بررسی و آشکا

 دارندخودکنترلی باال کیفیت زندگی و سالمت رفتاری باالیی 

-می گیری مذهبی نیز صدقی جهت این مسئله درباره .(90)

ند که افراد پژوهشی محققان گزارش کردکند؛ برای نمونه، در 

گیری مذهبی نسبت به افراد دیگر، از سالمت دارای جهت

و در پژوهش دیگری مشخص  (96)معنوی باالتری برخوردارند 

زندگی، تغییرات انتقالی،  گرایی مذهبی تأثیر ژرفی بر که همشد 

 .(92)ها و کارکردهای شخصیتی دارد  احساسات، نگرش

در پژوهشی غیرهمسو، بین کنترل درونی و  2استانکی و تیلور

گویای این  ند. این یافتهگزارش کرد ی منفی رابطهبودن  مذهبی

است که افراد با گرایش مذهبی قوی تمایل دارند رویدادهای 

باالتر از خودشان )مانند خدا( نسبت  یزندگی خود را به نیروی

رسد اسناد بیرونی اعمال، از ادراک به نظر می دهند. بنابراین،

موجب  این خود کند که  نیروی قدرتمند خداوند حکایت می

گاه قدرتمند و مطمئن را در شود و احساس تکیه اعتماد فرد می

یابد و کند. در نتیجه، خودکنترلی او افزایش میوی ایجاد می

                                                           
2
 Stanke & Taylor 

 بحث 
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گیری مذهبی با نگرش به ...ی خودکنترلی و جهترابطه   68 -1: 6931(، 4)9و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  برزگر خضری

موجب بینی به عوامل بیرونی، همین اعتماد به خدا و خوش

نظر  . از(99)شود اعتماد به خود و ارتقای خودکنترلی فرد می

های مذهبی موجب افزایش  و همکاران، گرایش 6دسموند

در تأیید این مسئله نتایج  .(94)شود خودکنترلی افراد می

بودن عاملی در جهت باال رفتنِ  ان داده که مذهبیپژوهشی نش

ی افراد در برابر فشارهای درونی و بیرونی و میزان  مقابله

گیری و ایمان مذهبی، شان است و با افزایش جهتخودمهارگری

 .(91)یابد فرایند خودکنترلی نیز ارتقا می

م که بر اهمیت رسیبررسی قرآن کریم نیز به مواردی می در

ترین عامل  مهمده است. ازنظر قرآن کریم، کنترلِ خود تأکید کر

، پیروی از هوای نفس است. نفس )خود( نفس فساد و تباهیِ

مراتبی دارد که عبارت است از: نفس اماره، نفس لوامه، نفس 

ت که نفسی اس و نفس مرضیه. نفس امارهمطمئنه، نفس راضیه 

گناه و بدی امر  ؛ و او را بههوای نفس خویش دعوت هانسان را ب

؛ و 2«ِإنَّ النفَس أَلَّماَرٌة بِالّسوِء ِإالَّ ما َرِحَم َرّبِّ   َو ما أُبَ رِّئ نَفسي» ؛کند می

کنم؛ چراکه نفس قطعاً به بدى امر  من نفس خود را تبرئه نمى

کسى را که خدا رحم کند، زیرا پروردگار من کند، مگر  مى

 .(64)« مهربان است ی آمرزنده

گیری مذهبی و ارتباط آن ی جهت  درباره پژوهشچندین نتایج 

 دهد نشان میهای پیش از ازدواج و مسائل زناشویی، با معاشرت

 برایکنندگی را  های دینی باالترین قدرت تبیین ارزش که

. کابیرو (98 - 91) های قبل از ازدواج دارد ها و معاشرت دوستی

تری به  وابستگی محکممعتقدند جوانانی که تعلق و  9پیناسو 

های مذهبی شرکت  طور مرتب در مراسم کلیسا دارند و به

تری به روابط قبل از ازدواج دارند  کنند، عموماً نگرش منفی می

گیری . نتایج پژوهش عاشوری نیز نشان داده که جهت(93)

گیری ی جهتذهبی با رضایت زناشویی رابطه دارد و رابطهم

گیری مذهبی بیرونی، مثبت و مذهبی درونی برخالف جهت

 . (40)معنادار است 

بر بودن  و مذهبیداری  دین که در پژوهشی دیگر مشخص شد

 رمؤث ،ازدواج از قبل ،رابطه با غیرهمجنس هتمایل دانشجویان ب

بر تمایل  و داشتن نگرش مذهبی داری دیناست. به عبارتی 

 براین، عالوه. (46) دارد یثیر منفأآنان به رابطه با غیرهمجنس ت

بین دانشجویانی که پیش از در پژوهش دیگری نشان داده شد 

ها را  ازدواج با یکدیگر رابطه داشتند با کسانی که این ارتباط

نداشتند تفاوت معناداری وجود داشت؛ بدین معنی که سازگاری 

دانشجویانی که قبل از ازدواج با یکدیگر رابطه زناشویی در 
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. (42)داشتند   نداشتند بیشتر از دانشجویانی بود که با هم رابطه

ل از قب ی رابطه که گویای این است ی دیگر نیزژوهشپ نتایج

برای  یخود دلیل به خودیِ ی جنسی، رابطهویژه  به ،ازدواج

ی پژوهش حاضر را  نتیجه این مطلب نیست که ازدواجموفقیت 

معتقد است آن دسته از روابط  4تیچمن. (49)کند تأیید می

صمیمی قبل از ازدواج که فقط به یک نفر یعنی همسر فعلی 

محدود شده باشد با خطر طالق همراه نیست، ولی داشتن 

خانگی با افراد دیگر غیر از همسر ی صمیمی، جنسی و هم رابطه

 .(49)فعلی با خطر طالق همراه است 

ی اول این نکته های این پژوهش، در درجهدر تبیین یافته

از ازدواج ی روابط قبل  شود که نگرش افراد دربارهخاطرنشان می

ی از دانشجویان دید مثبتی به این روابط متفاوت است. برخ

که قبح اجتماعی این  حالیدانند، دردارند و آن را مفید می

ی ما بر خالف این دیدگاه است. افراد دارای  مسئله در جامعه

شده، این روابط را خارج از چارچوب خودکنترلی و مذهبِ درونی

دانند و نسبت مناسب نمی و عرف( ی جامعه )قانونتعیین شده

گونه که در  به آن نگرش منفی دارند. علت این مسئله را )همان

توان در این دید که میپیشینه به چند پژوهش اشاره شد(، 

روابط پیش از ازدواجی که به ازدواج منجر شده، به مراتب نتایج 

 است. نامناسبی ازجمله طالق در پی داشته

 

 
 

گیری مذهبی و خودکنترلی از عوامل تأثیرگذار بر نگرش جهت

جوانان نسبت به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف است. با 

توان این گیری مذهبی و خودکنترلی جوانان، میتبررسی جه

 بینی کرد.نگرش افراد را پیش

ترین محدودیت این پژوهش استفاده از روش  نخستین و مهم

توان روابط شده را نمی رو، روابط کشف همبستگی است. ازاین

براین، استفاده از دیگر ابزارهای  علّی فرض کرد. عالوه

شمار  های این پژوهش به یتدهی نیز از محدودخودگزارش

-هایی را جمعرود. بسیاری از این ابزارها ممکن است پاسخ می

کنند باید درست باشد؛ چراکه آوری کند که دیگران گمان می

نگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه افراد ممکن است خویشتن

ها پاسخ ندهند. محدود بودن پژوهش به دانشجویان  به گویه

این پژوهش محدودیت دیگر نیز کریم واحد رباط دانشگاه آزاد

دهی نتایج را فقط به این جامعه که این امر قدرت تعمیم است

  ها ودادن نتایج به دیگر دانشگاه  تعمیم در  و   کندمی  محدود
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 جوانانِ بدون تحصیالت دانشگاهی باید احتیاط کرد. 

پیشنهادی عبارت دست آمده، موارد  های بهبا توجه به یافته

ی متغیّرهای مشابه ازجمله معنویت و  است از: بررسی رابطه

های شخصیتی؛ بررسی عوامل دیگری که های آن با تیپمؤلفه

تواند بر نگرش افراد نسبت به روابط قبل از ازدواج تأثیر می

یتی والدین، گرایی، سبک ترب درون - گرایی بگذارد، مانند: برون

شود در تحقیقات ، پیشنهاد میهمچنین؛ .میزان تحصیالت و ..

بعدی دو مدل جداگانه برای دختران و پسران دانشجو در نظر 

گرفته؛ و هر یک جداگانه تحلیل شود که آیا دانشجویان و 

غیردانشجویان یا دختران و پسران نگرش متفاوتی نسبت به 

رسد هرحال به نظر می ؟ بهیا نه متغیّرهای این پژوهش دارند

 های بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد.پژوهش
 

 
 

 
 

ی  نویسنده ی کارشناسی ارشد نامهه از پایاناین مقاله برگرفت

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و است که  اول

ی  شماره، با 21/60/6934 در تاریختحقیقات تهران 

ی  همهوسیله از  . بدینآن را تصویب کرده است 390232863

 اند، ر انجام این پژوهش صمیمانه یاریگر ما بودهدکسانی که 

   شود.  ، تشکر و قدردانی میویژه دانشجویان محترم به
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