
 

 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامۀ زنان پژوهش
  81 -  61صص ، 1392 بهار و تابستان، اولشمارة ، چهارمسال 

شاهد متأهلین هویتی و رضامندي زناشویی بین هاي  مقایسۀ منزلت
  و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج

  *نژاد زینب زارعی

  چکیده
هـویتی بـا رضـامندي    هـاي   بین منزلـت  ۀرابط اي پژوهش حاضر به بررسی مقایسه

روش پژوهش توصـیفی از  . پردازد می دانشجو غیرشاهدشاهد و هاي  زناشویی زوج
 غیرشـاهد کل دانشـجویان متأهـل اعـم از شـاهد و      جامعۀ آماري نوع همبستگی و

با توجـه بـه ماهیـت پـژوهش،      ،نمونۀ آمارياست و تعداد  کرجشهر هاي  دانشگاه
تعیـین  ) نفـر دانشـجوي متأهـل زن    200نفر دانشجوي متأهل مرد و  200(نفر  400
گـروه   ،در دسترس گیري نمونهاستفاده از روش  با ،ها س از بین این دانشگاهپس .شد

اطالعـات الزم بـراي ایـن پـژوهش، از اجـراي دو آزمـون       . نمونه انتخاب شـدند 
اشـویی  رضـامندي زن  ۀنامـ  پرسـش و ) Eom-Eis-2(منزلت هویت فـرد   ۀنام پرسش

بـا   ،پـژوهش هـاي   سؤالو ها  براي پاسخ به فرضیه. اند آمدهزمان به دست  انریچ هم
بـراي   tو  Zهـاي   اسـتنباطی شـامل آزمـون   هـاي   از روش ،توجه به ماهیت متغیرها

دو هـاي   همبستگی ۀمقایسفیشر براي   Zrو آزمون  rبودن ضریب همبستگی دار معنی
و مجمـوع  هـا   میـانگین  ۀمقایسـ بـراي   من ویتنـی  Uو  tآزمون  چنین هم و گروهی

آمـده حـاکی از آن اسـت کـه      دسـت  بـه نتایج . است شدهدو گروه استفاده هاي  رتبه
بـه عبـارتی،    .دارد داري مثبـت و معنـی   با رضامندي زناشویی ارتباط یافتگی هویت

باالیی برخوردارنـد   یافتگی هویتمیزان رضامندي زناشویی در افرادي که از منزلت 
یافته حـاکی از آن اسـت کـه اخـتالف همبسـتگی دو متغیـر        چنین هم .تبیشتر اس

در بعــد  غیرشـاهد بـین دو گــروه متـأهلین شـاهد و    ) رضـامندي و ابعـاد هویـت   (
هویت این اخـتالف   ولی در سایر ابعاد ،است دار معنی ،مثبت طور به ،یافتگی هویت
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  .نیست دار معنی
  .غیرشاهد، شاهد ،منزلت هویتی ،رضامندي زناشویی :ها واژهکلید

  
  مقدمه. 1

ان شناسـ  جامعه و انشناس رواناست که امروزه مدنظر  یاز جمله موضوعات )identity( هویت
. پردازنـد  می تبع ارتباط خود با این موضوع به اهمیت آن بهمداران است و هرکدام  و سیاست

گـذر   کسـب هویـت موفـق و    و آنچه اهمیت دارد ثبـات هویـت افـراد    ،انشناس روان يبرا
  ).1380، ییاسای( آمیز از بحران هویت است موفقیت

ــوم  ــن«مفه ــت م ــال» هوی ــین س ــاي  در ب ــون را 1950- 1946ه در  ،)Ericson( اریکس
  ).1380، یشرف(کرد ، مطرح یشناس  روان

که فرد بـین خـود و دیگـران     يعبارت است از افتراق و تمیز ،هویت، از نظر اریکسون
عقاید فرد و  و است و شامل طرز فکر یاجتماع ـ  یروان يا سازه يهویت فرد. شود می لئقا

 ظـاهر  »کیستم؟ نم« ۀجملدر مقابل  ،یسنت طور به ،هویت. شود می ارتباط او با دیگران ةنحو
  :گوید میبا استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت  )Marcia( و مارشیا شود می

در اواخـر نوجـوانی،   . اسـت  گیري هویت، یک رویداد مهم در رشد شخصیت انسـان  شکل
هویت شـامل   گیري شکل. دهندة پایان کودکی و شروع بزرگسالی است نشانتحکیم هویت 

هاي کودکی است که منجر به یـک کـل کـم و     باورها و همانندسازي و ها ترکیبی از مهارت
  هـم گردد و براي فرد جـوان نیـز حسـی از پیوسـتگی بـا گذشـته و        میبیش یکتا و پیوسته 

  ).Berzonsky & kulk, 2000(نمایند  میسوي آینده را فراهم  هگیري ب   جهت

و  کرداستفاده  ،صورت تصادفی بهبار آن هم  یکفقط  ،بار فروید نخستینهویت  ةواژاز 
اصطالح هویت  ،جا در این. اجتماعی درهم آمیخت ـ سپس آن را با معناي ضمنی روانی

فرد  به منحصر ۀگذشتکند که با  میدي اشاره فر هاي منحصربه ارزشبا یک معناي ضمنی به 
 & Slets( کند میبه هویت تکیه  فرایندیعنی او بر اساس این . شخص به وجود آمده است

Burk, 2002(.  
 فرایندمنزلت هویتی چهارگانه را براي توضیح  آورد رويآثار اریکسون، مارشیا  بر اساس

ـ نه منزلت من مارشیا، با توجه بـه  مدل چهارگا. کردتحول و ساختار هویت من ارائه   ۀتجرب
 تـرین سـطح قـدرت    ضـعیف تدوین شده اسـت کـه   ) تعهد(دارشدن  عهدهبحران هویت و 
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، )هویـت دیـررس  (زدگـی   بحـران ، )هویت زودرس(روي  دنبالهسردرگمی هویت،  ترتیب به
 درنهایـت هـاي جـدي و    بررسـی پس از طی یک دوره . است یافتگی یا هویت موفق هویت

یابنـد   میدست  یافتگی هویتهاي زندگی، افراد به منزلت  برنامهو تعهد به اهداف و انتخاب 
، رو دنبالـه در مقایسه با منزلت  ،یافتگی و قدرت من است و سازشکه باالترین سطح از نظر 

  ).Berzonsky & kulk, 2000( داردقوي و منعطف  منِ
و در  را بررسی کننـد  فرادکوشند تا روابط صمیمی بین ا میان شناس روانتعدادي از 

بر این ها  آن .اند رفتار صمیمانه به نتایجی روشن دست یافته گیري شکلمورد چگونگی 
توانند  می ها زوج. دارد ریشه در دوران رشد و تکامل فرد ها زوج ۀصمیمانرفتار  نظرند که

را قـبالً در   آنداشته باشند که  رفتاري صمیمانه، دور از هر نوع نارضایتی به ،با یکدیگر
اي از رشد  مرحلهانسان در . و خصوصاً در خانواده تجربه کرده باشند گوناگونهاي  کانون

بیند که رفتار صمیمانه را در چهارچوب روابط جنسی قرار دهد  میخود الزم و ضروري 
که هدف از تشکیل خانواده  با توجه به این. بخشد میو این ظرفیت را در ازدواج تحقق 

به افزایش آن بین  روفروپاشی و طالق نیست، ولی شاهد رقم  و راي نارضایتیجایگاهی ب
دچـار   هـا  زوجاز جمله چرا  ؛رسد میمتعددي به ذهن  سؤاالتبنابراین، . هستیم ها زوج

چـه علـل و    ؟آورنـد  می يند و سرانجام به طالق و جدایی روشو مینارضایتی و طالق 
تـا چـه میـزان موجـب      ها زوجد؟ شخصیت شو میعواملی منجر به ناسازگاري و طالق 

بخشیدن به کانون  استحکامفوق و  سؤاالت؟ براي پاسخ به استاستحکام کانون خانواده 
که در آن امکان بـروز ناسـازگاري اسـت و بـراي      یهای ازدواجاز  گیري پیشخانواده و 

جر به آید و من می به وجودهایی که اختالف و ناسازگاري زناشویی در آن  حوزهبررسی 
که منجر  ی را، الزم و ضروري است که آن دسته از عواملشود میفروپاشی نظام خانواده 

  .بررسی کنیمد شو می ها زوجبه ناسازگاري بین 
هاي آن دوره فرایندهویت است، جوانی همراه با نیازها و  گیري شکل ةدور اگر نوجوانی

کـه فـرد انـرژي خـود را در     تحکیم هویت به این ترتیب است  فرایند. تحکیم هویت است
مثـل شـغل،   (کنـد   مـی هایی که با آن مواجـه شـود صـرف     موقعیتو ها  مسئولیت و ها نقش

گذاري را  سرمایهمنظور ایجاد هویتی مثبت و منسجم این  بهو در عین حال ) خانواده، ازدواج
  .کند میمدام ارزیابی 
ششـم   ۀمرحلـ راستاي نیاز ازدواج معموالً در  ،)1982(تحولی اریکسون  ۀنظری بر اساس

گریزي  مردمآمیزي یا نیاز به صمیمیت، در برابر  مردم و یعنی همجوشی ،تحول شخصیت فرد
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ویـژه   بـه  ،رضاي صحیح این نیاز تا حد زیادي مرهون طی مراحل قبلا .مطرح است ،یا انزوا
  ).1381 ،.ماي لی(و کسب هویت براي تقویت آن در این مرحله است  ،نوجوانی ۀمرحل

و  عوامـل شخصـیتی   مانندعوامل متعددي  تأثیر تحتازدواج،  فراینددر  ،روابط زناشویی
سـهم  ...  و نوع هویت آنـان و  ها زوجي شخصیتی ها ویژگی. خانوادگی قرار دارد و محیطی

هـاي جـوان و حتـی     زوجاز  بسـیاري سـاالنه تعـداد   . دارداي در رضامندي زناشویی  عمده
به زنـدگی مشـترك خـود از طریـق طـالق پایـان        ،با یکدیگر علت ناسازگاري به ،سال میان
با تفـاهم و  ها  چرا بعضی زوج. دهند میي سازگار به زندگی مشترك ادامه ها زوجدهند و  می

تـرین مسـائل    سـاده وفصـل   گذرانند و گروهـی در حـل   میرضامندي با یکدیگر زندگی را 
امند چه روشی را بـراي حـل   ي رضها زوجاند؟  مواجهزندگی خود با دشواري و سردرگمی 

برنـد؟ آیـا ایـن روش مـی توانـد ناشـی از عوامـل درونـی و          مـی کار   همناسب مشکالت ب
  باشد؟ ها زوجشخصیتی 

در دوران  ،طـالق و مـرگ   و از جملـه جـدایی   گونـاگون،  عللاز دست دادن والدین به 
کنـدلر و  . استی روانی در بزرگسالی قلمداد شده شناس ساز آسیب زمینهکودکی عامل مهم و 

هـاي   تجربـه را از  ،ویژه عضوي از خـانواده  به ،از دست دادن فرد محبوب) 1996(همکاران 
بـالبی  . )1369سـهرابی،  (بـرد   مـی ی خـود از آن رنـج   انزنـدگ  طیداند که بشر  می یدردناک

در مطالعات خود به ایـن نتیجـه رسـید کـه از دسـت دادن عزیـزان در خردسـالی        ) 1980(
هایی کند که در آینده تجربـه   ناراحتیرا بیشتر مستعد ها  آن ه وکردرا حساس  تواند افراد می

اند که حضور پـدر   رسیدهدر باب نقش پدر، به این نتیجه  ،بسیاري از محققان. خواهند کرد
تحـول نقـش    و تحول اخالقی یا وجدان و رشدشناختی و پیشرفت تحصیلی دردر خانواده 

از  هریکاو با اختالل در  نداشتن مثبت دارد و حضور أثیرتهاي روانی  آسیبفقدان  و جنسی
  .این ابعاد همراه است

  :آثار سوء فقدان پدر ناشی از سه عامل است
  ؛فقدان نظارت و کنترل والدین. 1
  ؛فرزندان مذکر همانندسازيِ برايفقدان الگو یا موضوع مناسب . 2
روتـی و راجـز، بـه نقـل از     دو(دهـد   می ياغتشاش خانواده زمانی که فقدان پدر رو. 3

  ).1373سرمد، 
روابـط   چنـین در  و هـم  هویـت جوانـان   گیـري  شـکل بررسی نقش والدین در  ،بنابراین
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کـه در پـژوهش    اسـت خانوادگی و رضامندي زناشویی پس از ازدواج بسیار مهم و اساسی 
دو  آن بین ۀمقایسهاي هویت و نیز  منزلتبین متغیرهاي رضامندي زناشویی و  ۀرابطحاضر 

  .دشو می بررسیگروه از متأهلین شاهد و غیرشاهد 
  ضرورت و اهمیت پژوهش. 2

ي شاهد و نیـاز بـه بررسـی عوامـل مـؤثر در      ها زوجبا توجه به افزایش  ،در چند سال اخیر
فرزندان شاهد از خدمات  کردنمنظور برخوردار به گیري پیشبا دیدگاه  ،رضامندي زناشویی

 شـده حین و بعد از ازدواج، در سطح کشور تدابیري اتخاذ  و ازدواج در مراحل قبل ةمشاور
ـ آورد یکسان و مشخصـی بـراي    رويچون از ابراز و . است خـدمات مزبـور اسـتفاده     ۀارائ
ي شـاهد  ها زوجچنین در خصوص کیفیت مشکالت رضامندي زناشویی در  همشده و  نمی

این پـژوهش در جهـت    رسد بتوان در میو همسرانشان پژوهشی انجام نشده است، به نظر 
ي شاهد و همسرانشان و متغیرهاي مرتبط بـا  ها زوجتصریح کمی میزان رضامندي زناشویی 

هایی  گام هاي منزلت هویت، در سطح افزایش دانش در موضوعات خانواده سبکمانند  ،آنان
 ةمشـاور همسـان از ابزارهـاي مناسـب در     ةاستفادبرداشت و زمینه را براي  هرچند مقدماتی

هاي آموزشی بهداشت روانی و افزودن توانش مناسب و منطبـق   ریزي برنامه و از ازدواج قبل
  .کردهاي تجربی فراهم  پژوهش با نیازهاي آنان و

هـاي   منزلتبین متغیرهاي رضامندي زناشویی و  ۀرابطهدف اصلی این پژوهش بررسی 
  .تآن بین دو گروه از متأهلین شاهد و غیرشاهد اس ۀمقایسهویت و نیز 
  :اهداف فرعی این پژوهش قلمداد کرد ازتوان موارد زیر را  میاین  عالوه بر

با رضامندي زناشویی متأهلین شاهد  یافتگی هویتهاي منزلت  سبکبین  ۀرابطبررسی  ـ
  ؛و غیرشاهد

  ؛هاي منزلت هویتی در دو گروه دانشجویان متأهل شاهد و غیرشاهد سبکبررسی نوع  ـ
  .ي زناشویی میان دانشجویان متأهل شاهد و غیرشاهدمیزان رضامند ۀمقایس ـ

هـاي   ابعـاد هویـت و ارزش   ۀرابطـ در پژوهش خود مبنی بر ) 1382(قائمی و همکاران 
مثبـت و معنـاداري    ۀرابطـ و ابعـاد هویـت   ها  دانشجویان این نتیجه را گرفتند که بین ارزش

ــت ــرار اس ــا  ارزش. برق ــامل ارزش(ه ــاي  ش ــذهبی، ه ــدم ــا،  تأیی ــعهنجاره ــی،  جم گرای
ـ ) محوري، پیشرفت خانواده، خودکنترلی و مهر فرزندي خانواده طـور معنـاداري قـادر بـه      هب

  .است) تعهد و اکتشاف(بینی هویت و ابعاد آن  پیش
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داراي بحران هویت  آموزانِ دهد که دانش می در پژوهش خود نشان) 1381( پرهیزگار
تري با والـدین خـود    ضعیف ۀرابط در کل آموزان فاقد بحران هویت دانش در مقایسه با

غیـرطالق و  هـاي   خـانواده بـین زوج  یی اکـار  ۀمقایسـ ارزیابی و «نتایج پژوهش . دارند
یی اکاربر  مؤثرهاي  از سازه هریکنشان داد که ) 1379 ،بهاري(» در حال طالقهاي  زوج

ق نقش دادن به طال سوقدر ...)  و مسئلهخانوادگی، حل هاي  ابراز عواطف، نقش(خانواده 
  .گیري دارند چشم

روابـط سـالم و    چهارگانه هویتی بـا هاي  منزلت ۀرابططی بررسی  ،)1380(همراهی 
و  یزده، سردرگم  بحراندر منزلت  ،نشان داد که دختران ،ناسالم دختران با جنس مخالف

در بررسی تحـول   ،)1379(نژاد  رحیمی. دهند می نشان را روابط ناسالم بیشتري رو دنباله
بـه ایـن    ،آن با هویت خود و حالت اضطراب در دانشجویان کارشناسی ۀرابطت و هوی

تحصیلی در دانشگاه و کـاهش زودرسـی هویـت    هاي  افزایش سال بین نتیجه رسید که
فقط در سـال چهـارم افـت     ،تحصیلیهاي  افزایش سال با. برقرار استهمبستگی منفی 

به ود در گروه هویت موفق باالترین سطح حرکت خ. هویت مذهبی گزارش شده است
که بین هویت ملی و مذهبی و حالت اضطراب همبستگی منفی  این درنهایتآمد و  دست

از نکات مهم این . برقرار استمعنادار و بین هویت ملی و حرمت خود همبستگی مثبت 
درصد  71تا  54زدگی دانشجویان کارشناسی به میزان  بحرانتوجه  درخورپژوهش درصد 

 .الترین سهم از میان چهار وضعیت هویتی را به خود اختصـاص داده اسـت  است که با
داراي پـدر و   آموزان دانشکه آیا بین  سؤالگویی به این  پاسخبا هدف  ،)1376(دارابی 
سـران تفـاوت معنـاداري در    پو دختـران و  ) غیرشـاهد شاهد و (فاقد پدر  آموزان دانش

رسـید کـه دختـران شـاهد از هویـت      احساس هویت وجود دارد یا خیر به این نتیجـه  
پسران شاهد برخودارند و پسران گروه فاقد پدر احساس هویت  در مقایسه باتري  قوي
پسران واجد پدر نشان دادند و بین دختران و پسران داراي پدر در احساس  ازتري  قوي

  .هویت تفاوت معناداري مشاهده نشد
رضایت زناشـویی و سـالمت    ۀرابطبررسی «عنوان  با ،)1375(نتایج پژوهش میرخشتی 

در سـالمت روان و روابـط متقابـل زن و     مهمـی نشان داد که رضایت زناشویی تأثیر  ،»روان
  .شوهر دارد

رفتـاري  هـاي   ویژگـی اي  بررسی مقایسـه «عنوان  بادر پژوهشی  ،)1370(کریم عسکري 
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جـه رسـید کـه    بـه ایـن نتی   ،»والدي در شهرستان اصفهان تکهاي  فرزندان شاهد در خانواده
سـت  ها یهمکالس رفتار ناسازگارانه در کالس با ةدهند نشان در کلناسازگاري اجتماعی که 

شیوع این حالت در  و شود می والدي و ازدواج مجدد به میزان زیادي دیده تکهاي  در گروه
  .باالتر است نسبتاًگروه ازدواج مجدد 

 ،16تـا   14ي با میانگین سـنی  آموز سوئد دانش 222 طی بررسیِ ،)2005(برگ وارلینگ 
تفاوت معنادار  رو دنبالهسردرگم و و  زده بحرانهاي  تنتیجه گرفت که بین دو جنس در منزل

 .انـد  زده بحـران بیشتر ها  و سردرگم و زن رو دنبالهها  که مردها بیشتر از زن ، چنانوجود دارد
ر در گـروه نمونـه   هـویتی دیگـ  هـاي   بیش از منزلت) درصد 34(چنین میزان سردرگمی  هم

  ).درصد 24 يرو دنبالهدرصد،  25زدگی  بحراندرصد،  17 یافتگی هویت(شیوع دارد 
بین سـبک زنـدگی دانشـجویان دانشـگاه و      ۀرابطدر بررسی  ،)2003(بایارد و یورواین 

زده میـزان بیشـتري از    بحراني هویت ابه این نتیجه رسیدند که افراد دار ،ها آن تحول هویت
بـه ایـن    یافتگی هویتپیشرفتی به رفتارهاي اجتماعی و افراد داراي هاي  رقابت و زدگی علم

  .دهند می بیشتري نشان عالقۀ موارد
  

  پژوهشهاي  فرضیه. 3
  .برقرار است یمثبت ۀرابط ییافتگ هویتو منزلت  یزناشوی يبین میزان رضامند .1

اهد متفـاوت از  متـأهلین شـ   یهـویت هـاي   و منزلـت ی زناشوی يمیزان رضامند ۀرابط .2
  .متأهلین غیرشاهد است

  .ي وجود دارددار معنیدر میزان رضامندي زناشویی تفاوت  غیرشاهدبین متأهلین شاهد و . 3
  .ي وجود دارددار معنیتفاوت  یافتگی هویتدر میزان  غیرشاهدبین متأهلین شاهد و . 4
  

  روش تحقیق. 4
هویت و رضـامندي  هاي  منزلت(تغیر بین دو م ۀرابطبررسی  علت به، یتحقیق حاضر از طرف

از طـرف   .شـود  مـی  تحقیق توصیفی از نوع همبستگی محسـوب  ،در دانشجویان) زناشویی
هویت و رضامندي زناشـویی در متـأهلین شـاهد و    هاي  میزان منزلت ۀمقایس علت بهدیگر، 

  .رود به شمار مینیز اي  مقایسه ـ یعلّهاي  طرح در زمرة، غیرشاهد
پژوهش حاضـر، کـل دانشـجویان متأهـل اعـم از شـاهد و        امعۀ آماريج: جامعۀ آماري
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بـر اسـاس آخـرین آمـار در      ،جامعـۀ آمـاري  حجم . است کرجشهر هاي  دانشگاه غیرشاهد
  .است کرجشهر هاي  نفر دانشجوي متأهل دانشگاه 11000پژوهش حاضر، 
وجـه بـه   بـا ت  ،در پژوهش حاضـر  نمونۀ آماريتعداد : گیري نمونهو روش  نمونۀ آماري

نفـر دانشـجوي    200نفـر دانشـجوي متأهـل مـرد و      200(نفر  400ماهیت و نوع پژوهش، 
صـورت   هدانشگاه ب هفتتعداد  کرجهاي شهر  ابتدا از بین دانشگاه در .شدتعیین ) متأهل زن

در  گیـريِ  نمونـه بـا اسـتفاده از روش    ،هـا  سپس از بین ایـن دانشـگاه  شد، ب تصادفی انتخا
  .انتخاب شدند گروه نمونه ،دسترس

منزلت  طالعات الزم براي این پژوهش از اجراي دو آزمونا: ها گردآوري دادههاي  روش
  . اند آمدهبه دست  رضامندي زناشویی انریچ ۀنام پرسشو  )Eom- Eis - 2(هویت فرد 
ین بـا اصـالح    وبنیآدامز  ،1986در سال : )Eom- Eis - 2(منزلت هویت فرد  ۀنام پرسش

سنجش عینی منزلت هویت من  ۀیافت گسترش ۀنام پرسشدومین ) Eom- Eis - 2( ۀنام پرسش
)2 - Eom- Eis ( را ساختند) نامـه  پرسـش ایـن  ). 1380، رمضـانی  1986 ،آدامز و همکـاران 

  .دارد سؤال 64 نامه پرسشو کل  کند میساخت هویت را بررسی 
ي و ور دنبالـه و  زدگـی  و بحـران  یـافتگی  هویـت اسـت کـه    سؤال 16هر قسمت شامل 

هر قسمت را هاي  فرد باید نمره تکردن نوع هوی مشخصبراي . دهد می سردرگمی را نشان
 باال که بیشتر بود نـوع هویـت فـرد را تعیـین    هاي  هر نوع از هویتنمرة با هم جمع کرد و 

  ).1380، به نقل از رمضانی،  2002اسلویو (کند  می
نمـرة   از تسـؤاال از  هریکبه ) 1380 ،، رمضانی1989 ،آدامز و همکاران( در این آزمون

  .گیرد می تعلق) کامالً مخالف تا کامالً موافق( 5تا  1
  ؛60، 55، 51 ،49، 46، 45، 42، 35،40، 33، 22، 20، 18، 15، 8، 13 تسؤاال: یافتگی هویت
 ؛61، 57، 54، 48 ،47، 43، 36، 34، 32، 31، 26، 14 ،12، 11، 9، 5 تسؤاال: زندگی بحران
 ؛64 ،63، 62، 58، 50، 44 ،41، 39، 37، 28، 27، 24، 21، 20، 17، 3 تسؤاال: يرو دنباله

  .59، 56، 53 ،52 ،30، 29 ،25، 23، 19، 16، 10، 7، 6، 4، 2، 1 تسؤاال: سردرگمی
کـردن   نتایج مربوط به اعتبار در سه نوع اعتبـار ثبـات درونـی آزمـون مجـدد و دونیمـه      

 ،برحسب ضریب آلفاي کرونباخ ،اعتبار ثبات درونیمربوط به هاي  یافته. گزارش شده است
مربوط به اعتبـار آزمـون مجـدد بـا میـانگین      هاي  یافته. به دست آمده است 66/0میانگین با 
هـویتی عقیـدتی و بـین    هـاي   براي مقیـاس  نامه پرسشکردن  و اعتبار مربوط به دونیمه 76/0
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مقـدار  گونـاگون  هاي  یضمن بررسی پژوهش. گزارش شده است 64/0تا  37/0شخصی از 
. انـد   گزارش کرده 79/0تا  27/0و مقدار روایی واگرا را از  92/0تا  32/0روایی همگرا را از 

تحقیـق   در چنـین  هـم ). 1985 ،یانـگ ؛ 1979 ،شـی و فـیچ  و  آدامـز ؛ 1983 ،آدامز و جونز(
 29- 15گیري هویت در نوجوانان و جوانان  شکلبررسی تحولی «عنوان با  ،)1384(داستانی 

  .آمد به دست 79/0ضریب آلفاي کرونباخ  ،»شهر قمسالۀ 
تحقیق معتبر،  ي برايابزار منزلۀ به ،نامه پرسشاین : رضامندي زناشویی انریچ ۀنام پرسش

ثنـایی،  ( شـده اسـت  در تحقیقات متعددي براي سنجش میزان رضـایت زناشـویی اسـتفاده    
  :یل شده استمقیاس به شرح زیر تشک 12از  نامه پرسشاین ). 1379

  .کند می گیري اندازهرا  نامه پرسش سؤاالتتمایل شخص براي پاسخ متعارف به : پاسخ قراردادي
رابطـۀ   ۀجنبـ  10این مقیاس رضایت و انطبـاق بـا   : )conventionality( رضایت زناشویی

  .کند می گیري زناشویی را که در زیر آمده است، اندازه
 ،این مقیاس درك شـخص را از همسـرش  : )marital satisfaction( موضوعات شخصیتی

 که مربوط بـه ایـن موضـوعات    نارضایتیو سطح رضایت یا ها  ویژگیو  با توجه به رفتارها
  . کند می ارزیابی ،شود می

ــاط زناشــویی ــه احساســات : )personality issues( ارتب ــاس ب ــن مقی ــادات و و  ای اعتق
  .شود می ط زناشویی مربوطنقش ارتباط در تداوم رواب در موردشخص هاي  نگرش

احساسـات و اعتقـادات   و  هـا  نگـرش ایـن مقیـاس   : )pleasure activities( حل تعارض
  .کند می ارزیابی ،آوردن یا حل تعارض وجود بهدر  ،شخصی همسر را
هـاي   عالئـق و نگـرش  بـر  این مقیـاس تمرکـز دارد   : )conflict resolution( نظارت مالی

  . شوند می ئلی که در روابط زن و شوهر ادارهمربوط به روش اقتصادي و مسا
ایـن مقیـاس ترجیحـات    : )pleasure activities( مربوط بـه اوقـات فراغـت   هاي  فعالیت

  . کند می شخصی هر زوج را براي گذراندن اوقات فراغت ارزیابی
دربارة شخصی را هاي  این مقیاس احساسات و نگرانی: )sexual relation( روابط جنسی

  .کند می سی و عاطفی با همسر ارزیابیروابط جن
شخصـی   تو احساسـا ها  این مقیاس نگرش: )marriage and ghildren(ها  ازدواج و بچه

  . کند می ها ارزیابی بچهتعداد در داشتن بچه و توافق  دربارةرا 
این مقیـاس بـه ارزیـابی احساسـات و عالئـق      : )family and friends( بستگان و دوستان

  . پردازد می اقوام همسر و دوستانو  ابط با خویشاوندانمربوط به رو
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و  هـا  ایـن مقیـاس نگـرش   : )egalitarian roles( مربوط بـه برابـري زن و مـرد   هاي  نقش
نمـرة  . کند می زناشویی ارزیابیگوناگون هاي  نقش دربارةاحساسات و اعتقادات شخص را 

  .برابرنگرانه استهاي  ارزش ةدهند نشانپایین 
احساسـات و  و  هـا  نگـرش ایـن مقیـاس   : )religious orientation( عقیـدتی گیري  جهت

  . کند می اعتقادات و اعمال مذهبی در زندگی زناشویی ارزیابی دربارةعالئق شخص را 
مقیاس تشـکیل   12و  سؤال 115رضامندي زناشویی انریچ از  ۀنام پرسشفرم اصلی 
. اسـت  سؤال 10شامل ها  مقیاس بقیۀدارد،  سؤال 5جز مقیاس اول که  بهشده است که 

 ،نـه موافـق و نـه مخـالف    ، موافق، کامالً موافق(اي  گزینه 5 صورت بهت سؤاالپاسخ به 
را  نامـه  پرسـش ضریب اعتبار ایـن   شاولسون و همکاران. است) کامالً مخالف ،مخالف

رضـایت  هـاي   مؤلفـه انـریچ، بـا    ۀنامـ  پرسشضریب همبستگی . اند کردهگزارش  92/0
اسـت کـه    41/0تا  32/0رضایت زندگی از هاي  مؤلفهو با  60/0تا  41/0، از خانوادگی

راضـی و  هاي  انریچ زوج ۀنام پرسشهاي  مقیاس همۀ خرده. آن استسازة روایی نشانۀ 
از روایـی مـالك خـوبی     نامـه  پرسشدهد که  می کنند و این نشان می ناراضی را متمایز
  ).1379ثنایی، (برخوردار است 

  
  ها دادهزیه و تحلیل روش تج. 5
 میانگین و انحراف استانداردو  شامل فراوانی: تجزیه و تحلیل توصیفیهاي  روش. 1

بـا توجـه بـه ماهیـت متغیرهـا از       ،پـژوهش هـاي   سـؤال و ها  براي پاسخ به فرضیه
 rبودن ضریب همبستگی دار معنیبراي  tو  Zهاي  استنباطی شامل آزمونهاي  ارزش

 Uو  tآزمـون   چنین هم و دو گروهیهاي  همبستگی ۀمقایسفیشر براي  Zrو آزمون 
دو گـروه اسـت و جهـت    هاي  و مجموع رتبهها  میانگین ۀمقایسمن ویتنی که براي 

 Spssافـزاري   نـرم  ۀبسـت گیـري از   انـدازه سهولت در محاسبات و کاهش خطاهـاي  
 .است شدهاستفاده 

و هـا   بـه فرضـیه   دادن سـخ براي پا استاندارد: تجزیه و تحلیل استنباطیهاي  روش. 2
هـاي   استنباطی شامل آزمونهاي  پژوهش با توجه به ماهیت متغیرها از ارزشهاي  سؤال

Z  وt  بــودن ضــریب همبســتگی دار معنــیبــرايr  و آزمــونZr  ــراي  ۀمقایســفیشــر ب
ها  میانگین ۀمقایسمن ویتنی که براي  Uو  tآزمون  چنین هم و دو گروهیهاي  همبستگی

 .دو گروه استهاي  و مجموع رتبه
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هـاي   نامـه  پرسـش  ،الزمهـاي   همـاهنگی اجراي منظور  به ،پس از طی مراحل اداري
در  ،هـا  دانشـکده در خوابگـاه و   مربوطههاي  پژوهش در بین دانشجویان متأهل دانشگاه
توزیع شده و دانشجویان مدنظر بـه   ،غیرشاهدابتدا بین متأهلین شاهد و سپس متأهلین 

شـده از   گـردآوري سـپس اطالعـات   ، زمـان پاسـخ دادنـد    وطـه هـم  مربهاي  نامه پرسش
  .و بررسی شد تحلیل Spss، از طریق نرم افزار نامه پرسش

  »رضامندي زناشویی«ربوط به متغیر هاي توصیفی م شاخص .1جدول 

  ردیف
  هاي توصیفی شاخص

  رضامندي زناشویی
  درصد  فراوانی

  5/3  14  نارضایتی شدید  1
  12  48  نارضایتی  2
  3/79  317  رضایت نسبی  3
  3/5  21  رضایت شدید  4

  100  400  جمع کل  

مقولـۀ  بیشترین میزان رضایت زناشویی در  ،شود می مالحظه 1همان طور که در جدول 
 48 یبا فراوان نارضایتیپس از آن . درصد وجود دارد 3/79و  317 یرضایت نسبی با فراوان

ـ . قرار دارد ددرص 12و  درصـد و نارضـایتی شـدید بـا      3/5و  21 یرضایت شدید با فراوان
  .دارند دو انتهاي این پیوستار قرار درصد در 5/3و  14فراوانی 

  »هویتهاي  منزلت«توصیفی مربوط به متغیر هاي  شاخص. 2جدول 
  سنیهاي  تفکیک وضعیت و گروه گروه نمونه به

  ابعاد هویت  وضعیت
  جمع کل  طبقات سنی

20-25  26-30  31-35  167  
  167  12  87  68  یافتگی ویته  شاهد
  1  0  0  1  زدگی بحران  
  2  1  1  0  سردرگمی  
  170  0  0  0  يرو دنباله  

  208  24  125  59  یافتگی هویت  غیرشاهد
  18  1  3  14  زدگی بحران  
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  4  0  3  1  سردرگمی  
  230  0  0  0  يرو دنباله  

امی در تمـ  یـافتگی  هویـت عد شود، در گروه شاهد ب می دیده 2که در جدول  همان طور
 .دیگر قـرار دارنـد  هاي  زوج در مقوله 3فقط سنی فراوانی مطلق را کسب کرده و هاي  گروه

زوج در  8تعلـق دارد، ا  یـافتگی  هویـت مقولۀ نیز اگرچه فراوانی مطلق به  غیرشاهددر گروه 
  .اند گرفتهدیگر قرار هاي  مقوله

  وییآمار توصیفی براي متغیرهاي منزلت هویتی و رضامندي زناش. 3جدول 

  ردیف
  هاي توصیفی شاخص

  رضامندي زناشویی
  يرو دنباله  سردرگمی  زدگی بحران  یافتگی هویت

فراوانی 
  کل

  14  0  0  4  10  نارضایتی شدید  1

  48  0  0  9  39  نارضایتی  2

  317  0  6  6  305  رضایت نسبی  3

  21  0  0  0  21  رضایت شدید  4

  400  0  6  19  375  جمع کل  

 7/2هـا   یافتـه  هویـت ، از کل گروه نمونـه، از میـان   دهد می نشان 3که جدول  همان طور
 6/5 ،درصـد از رضـایت نسـبی    3/81، نارضایتیدرصد از  4/10درصد از نارضایتی شدید، 

درصد از نارضایتی شـدید،   1/21ها  زده بحراندرصد از رضایت شدید برخوردارند؛ از میان 
هـا   ند و از میان سـردرگم درصد از رضایت نسبی برخوردار 6/31، نارضایتیدرصد از  4/47

  .درصد از رضایت نسبی برخوردارند 100
 

  ها یافته. 6
  .برقرار استمثبتی  ۀرابط یافتگی هویتبین میزان رضامندي زناشویی و منزلت  :1 ۀفرضی

  و رضامندي زناشویی یافتگی هویتضریب همبستگی بین . 4جدول 
  سطح معناداري  Zob  ضریب همبستگی  متغیر
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  005/0  82/2  141/0  رضامندي زناشوییو  یافتگی هویت

ي بـا  دار معنـی مثبـت و   رابطـۀ  یـافتگی  هویـت دهـد،   مـی  نشان 4 که جدول همان طور
همبستگی بین این دو متغیر در کـل افـراد گـروه نمونـه برابـر بـا       . رضامندي زناشویی دارد

بـین  که  نای تحقیق، مبنی بر 1 ۀفرضیبنابراین  است، =P 005/0ي آن دار معنیو سطح  141/0
  .شود می تأیید، برقرار استمثبت  ۀرابطو رضامندي زناشویی  یافتگی هویت

هویتی متأهلین شاهد متفاوت از هاي  میزان رضامندي زناشویی و منزلت ۀرابط :2 ۀفرضی
  .است غیرشاهدمتأهلین 

  غیرشاهدد و ضریب همبستگی دو متغیر رضامندي زناشویی و منزلت هویتی در دو گروه شاهمقایسۀ . 5جدول 

  

 n  يرو دنباله  سردرگمی  زدگی بحران  یافتگی هویت  ابعاد هویت

  170  -122/0  236/0××   214/0××   319/0××   ضریب همبستگی r  شاهد
  230  -094/0  -100/0  - 170/0××   -007/0  ضریب همبستگی r  غیرشاهد

 r ۀمقایس
  Zob  23/3 +  457/0+  297/1+  0283/0+  400  دو گروه

 در هویت در بین متأهلین شاهد دهد، رضامندي با ابعاد می نشان 5ول که جد همان طور
معنادار نیست و در بین متـأهلین  ) يرو دنباله(ولی در سطح چهارم  است، دار معنیسه سطح 
 دار معنـی است و در سـه سـطح دیگـر     دار معنی) زدگی بحران(فقط در یک سطح  غیرشاهد

که اختالف همبسـتگی   داد نشان فیشر Zrه با شد محاسبههمبستگی  ۀمقایس چنین هم ،نیست
ولـی   ،است دار معنی ،یافتگی هویتدر بعد  ،غیرشاهددو متغیر بین دو گروه متأهلین شاهد و 

پـژوهش در مـورد    2 ۀفرضـی بنـابراین   ،نیسـت  دار معنـی در سایر ابعاد هویت این اخـتالل  
  .شود می تأیید یافتگی هویت

ي دار معنیدر میزان رضامندي زناشویی تفاوت  شاهدغیربین متأهلین شاهد و : 3فرضیۀ 
  .وجود دارد

  مستقل در متغیر رضامندي زناشوییهاي  براي گروه tآزمون . 6جدول 
  توصیفیهاي  شاخص

  رضامندي زناشویی
  میانگین  کل

انحراف 
  استاندارد

 ۀدرج
 t  آزادي

سطح 
 معناداري

  005/0  959/3  99/392  69/7  27/50  170  شاهد
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  30/9  9/46  230  غیرشاهد

دهد، میانگین رضامندي زناشویی در گـروه شـاهد    می نشان 6 که جدول همان طور
و میـانگین رضـامندي زناشـویی در گـروه      69/7و انحـراف اسـتاندارد    27/50برابر با 

 که تفاوت این میانگین در سطح است 30/9و انحراف استاندارد  9/46برابر با  غیرشاهد
005/0 P= کـه   ایـن  و احتمـال هـا   با توجـه بـه اخـتالف بـین واریـانس     . استدار  معنی

دو میانگین تا حدي اشکال دارد، نمرات تبدیل به رتبه  ۀمقایسبراي  tکاربردن آزمون  هب
کـه نتـایج آن در    شـد دو گروه بررسـی  هاي  من ویتنی اختالف uو با استفاده از آزمون 

  .آمده است 7 جدول
  غیرشاهدشاهد و هاي  اي متغیر رضامندي زناشویی در گروهبر Zمن ویتنی و  Uآزمون . 7جدول 

  رضامندي زناشویی ةنمر  
U 5/16304  من ویتنی  

Z 854/2-  
  004/0  سطح معناداري

در  غیرشـاهد توان چنین نتیجه گرفت که بین متـأهلین شـاهد و    می 7جدول با توجه به 
  .ي وجود دارددار معنیمیزان رضامندي زناشویی تفاوت 

ي دار معنـی تفـاوت   یـافتگی  هویـت در میـزان   غیرشـاهد بین متأهلین شاهد و : 4فرضیۀ 
  وجود دارد

  مستقل در متغیر منزلت هویتیهاي  براي گروه t آزمون. 8جدول 
انحراف   میانگین  کل  توصیفیهاي  اخصش

  استاندارد
 ۀدرج

 t  آزادي
سطح 

 معناداري
  005/0  630/4  09/392  08/6  09/59  170  شاهد

  28/7  99/55  230  غیرشاهد

و  09/59در شاهد برابر بـا   یافتگی هویتدهد، میانگین  می نشان 8که جدول  همان طور
کـه   اسـت  28/7انحراف اسـتاندارد   و 99/55برابر با  غیرشاهدو در  08/6انحراف استاندارد 

هـا   با توجه به اختالف بین واریانس. استدار  معنی =P 005/0 تفاوت این میانگین در سطح
دو میانگین تا حدي اشـکال دارد، نمـرات    ۀمقایسبراي  tکاربردن آزمون  هبکه  این احتمالو 

که نتایج  شددو گروه بررسی هاي  من ویتنی، اختالف Uتبدیل به رتبه و با استفاده از آزمون 
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  .آمده است 9آن در جدول 
  غیرشاهدد و شاههاي  براي متغیر منزلت هویتی در گروه Zمن ویتنی و  Uآزمون  .9جدول 

  رضامندي زناشویی ةنمر  
U 5/15058  من ویتنی  

Z 937/3-  
  0001/0  سطح معناداري

تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه بـین متـأهلین شـاهد و          می فوقهاي  با توجه به تحلیل
یعنـی متـأهلین شـاهد در     ؛ي وجـود دارد دار معنـی تفاوت  یافتگی هویتدر میزان  غیرشاهد

  .بیشتري برخوردارند یافتگی هویتاز  اهدغیرشمقایسه با متأهلین 
  گیري نتیجه. 7

  :فرضیه مطرح شد که نتایج آن به شرح زیر است 4در پژوهش حاضر 
و  یـافتگی  هویـت مربوط به بررسـی ارتبـاط بـین دو متغیـر      رتحقیق حاض ۀفرضیاولین 

آمـده   دسـت  بـه نتایج . چنین تعیین میان ارتباط بین آن دو متغیر بود رضامندي زناشویی و هم
به  .دارد داري مثبت و معنی با رضامندي زناشویی ارتباط یافتگی هویتحاکی از آن است که 

گـذارد   می تأثیر ها زوجدر رضامندي زناشویی  یافتگی هویتتوان گفت که میزان  میعبارتی، 
تبـع آن، از میـزان رضـامندي زناشـویی      بهباالیی برخوردارند،  یافتگی هویتو افرادي که از 

گرچه تحقیقات مستقیمی در ارتباط بـا موضـوع مشـاهده     .االیی نیز برخوردار خواهند بودب
که نشـان داد  ) 1375(هایی نظیر پژوهش میرخشتی  پژوهشآمده با نتایج  دست بهنشد، نتایج 

در سالمت روان و روابـط متقابـل زن و شـوهر دارد و نتـایج      مهمی تأثیررضایت زناشویی 
ابـراز  (یی خـانواده  ابـر کـار   مـؤثر هـاي   سازهاز  که نشان داد هریک) 1380( پژوهش بهاري

گیـري   دادن به طـالق نقـش چشـم    سوقدر ..) . و مسئلههاي خانوادگی، حل  نقشعواطف، 
داري  معنـی  طور بهنشان داد که باورهاي غیرمنطقی ) 1373(دارند و نتایج پژوهش سلیمانیان 

داري نیـز بـین    معنیت و در این زمینه تفاوت در افراد ناراضی از زندگی زناشویی بیشتر اس
هاي خـارجی نظیـر پـژوهش بایـارد و یـوروادین       یافتهبرخی از چنان که  .بودزنان و مردان 

 و زدگـی  علمزده میزان بیشتري از  بحرانافرادي داراي هویت  که به این نتیجه رسید) 2003(
مشـکالت   یـافتگی  هویـت راي رفتارهاي اجتمـاعی و افـراد دا   در قبال هاي پیشرفتی رقابت

کـه نشـان   ) 1994(استانلی و بالمبرگ  و دهند و تحقیقات مارکمن میعشقی بیشتري نشان 
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سپردن به  گوشتواند بر رغبت وي در  میهاي جدید  تجربهداد سطح گشودگی فرد در برابر 
این تحقیقـات   و کندات او کمک مفیدي یو نظرها  هاي همسر و فهم و درك دیدگاه صحبت

بنابراین با اسـتناد بـه ایـن    . در این زمینه همسویی دارد ا تحقیقاتی که پیش از این ذکر شدب
کـه بـین میـزان رضـامندي زناشـویی و       مبنی بر ایـن  ،تحقیق اولِ ۀفرضیآمده،  دست به ۀنتیج

  .شدتأیید  ،مثبتی وجود دارد ۀرابط یافتگی هویتمنزلت 
هـاي   منزلـت رضـامندي زناشـویی و    تفاوت میزان« مورددوم پژوهش حاضر در  یۀفرض

این فرضـیه حـاکی از آن    هاي آزمونِ یافته. است »هویتی متأهلین شاهد و متأهلین غیرشاهد
مثبـت و   طـور  بـه هاي هویت و رضامندي زناشویی متـأهلین شـاهد    منزلتاست که تفاوت 

الف ولی در سـایر ابعـاد هویـت ایـن اخـت      ،دار است معنی یافتگی هویتداري در بعد  معنی
موضوع مشاهده نشد، اما این نتایج با نتایج  این موردتحقیقات مستقیمی در  .دار نیست معنی

ساله را در مراکز پرسـتاري   5تا  5/3کودك بین  127اي از  که نمونه ،)1978(پژوهش ریس 
میشیگان مورد مطالعه قرار داد و التزام عاطفی و اجتماعی کودکان واجـد و پـدر محـروم از    

با هم مقایسه کرد و به این نتیجه دست یافت که غیبت پدر رفتار اجتمـاعی کودکـان   پدر را 
شـدن غیبـت پـدر تحـول رفتارهـاي       طـوالنی دهـد و   نمـی قرار  تأثیر تحتپیش دبستانی را 

 و واجـد پـدر   و هاي محروم از پـدر  خانوادهکه  ایننهایت در سازد و  نمیاجتماعی را مختل 
چنـین در پـژوهش دیگـري لسـینگ      هـم  و با هـم ندارنـد   داري معنیواجد ناپدري تفاوت 

 کـرد ساله را که داراي اختالالت روانی بودند بررسـی   16تا  9اي از کودکان  نمونه) 1976(
هـوش   ةبهـر  ۀمقایسـ و  کندهاي شناختی آنان بررسی  توانشمحرومیت از پدر را بر  تأثیرتا 

کردنـد،   مـی پدرخوانـده زنـدگی    کودکانی که پدر داشتند و کودکان محروم از پـدر کـه بـا   
به این نتیجه دست یافت که کودکانی ) 1977(کالم  .گونه تفاوت معناداري را نشان نداد هیچ

کردند در مقایسه با کودکـانی کـه فقـط بـا مـادر خـود زنـدگی         میکه با پدرخوانده زندگی 
تحقیـق در  ا ب ،)1967(و گرین اشتاین ) 1380سخاوتی، (کردند سازگاري بهتري نداشتند  می

سالگی، میان پسران محروم از پدر و واجد 15بزهکار در نیوجرسی در حدود سنی  75 مورد
، )2004(نیافت و بروزنسـکی   داري تفاوت معنی پدر از حیث همانندسازي در نقش جنسی

در هـا   آن بخشـی  نظـم هـاي   شیوهنشان داد که سبک تربیتی والدین و  خود، در نتایج تحقیق
بخش  اطمینانوالدینی که از سبک قاطع و . ات مربوط به هویت نقش دارندتعهد گیري شکل

کردند نوجوانانی با تعهدات هویـت بـاال داشـتند و بـرعکس والـدین بـا سـبک         میاستفاده 
گیر داراي نوجوانانی با تعهدات پایین بودند و در پژوهش دیگري آدامز و  سهلي رفرزندپرو
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هـاي فرزنـدپروري بـر     روشفتند که محـیط خانـه و   دریا) 1994(و پاپی نی ) 1983(جونز 
فـردي و   ۀپیشـن  ۀرابطـ ) 1967(هویت اثر مسـتقیم و غیرمسـتقیم دارد؛ ویلسـن     گیري شکل

و دریافت که تنیدگی کلی، سالمت هیجانی،  کردخانوادگی را با رضامندي زناشویی بررسی 
ناشـویی ارتبـاط   سازگاري خانوادگی بـا رضـامندي ز   ،دفعات ازدواج، مشکالت خانوادگی

کـه بـا   ) 1376(نظیر پـژوهش دارابـی    ،هاي داخلی یافتههمچنین با برخی از . معناداري دارد
فاقـد پـدر    آموزان دانشداراي پدر و  آموزان دانشکه آیا بین  سؤالگویی به این  پاسخهدف 

و دختران و پسران تفاوت معناداري در احساس هویت وجـود دارد یـا   ) شاهد و غیرشاهد(
ـ  قـوي به این نتیجه رسید که دختران شاهد از هویت  خیر پسـران شـاهد    در مقایسـه بـا  تری

پسران واجد پدر نشان دادنـد و   ازتري  قويبرخوردار بودند و پسران گروه فاقد پدر هویت 
بین دختران و پسران داراي پدر در احساس هویت تفاوت معناداري مشاهده نشد، همسویی 

هـاي   منزلـت آمده، تفاوت رضامندي زناشویی و  دست به ۀنتیجبه این  با استناد ،بنابراین. دارد
ولی در سایر ابعاد هویت ایـن اخـتالف    ،دار است معنی یافتگی هویتمتأهلین شاهد در بعد 

  .دشو مییید أت یافتگی هویتپژوهش در مورد  دوم ۀفرضیبنابراین  .دار نیست معنی
دي زناشویی در بـین متـأهلین شـاهد و    رضامنبودن  تفاوتم«بررسی  دربارة سومفرضیۀ 
بـین متـأهلین شـاهد و غیرشـاهد در      تفـاوت  فرضـیه نتایج آزمـون ایـن   . است »غیر شاهد

  .دهد را نشان می رضامندي زناشویی
را  در بین متـأهلین شـاهد و غیرشـاهد    یافتگی هویتتفاوت میزان منزلت  چهارمفرضیۀ 
ف بین متأهلین شاهد و غیرشاهد در منزلت اختالفرضیه  نتایج آزمون این کند که بررسی می

  .دهد را نشان می یافتگی هویت
دهـی   سـازمان  و شـناختی  زیسـت  ةشـد  تعیـین ي از پیش ها ویژگیدیدگاه اریکسون،  از

دهـد و فـرد    مـی شکل و پیوسـتگی   و فرهنگی به وجود فرد معنی ۀزمینتجارب شخصی و 
رشد  ۀحادثترین  هویت مهم گیري شکل. داند که تا چه حدي به هویت دست یافته است می

شـناختی و   زیسـت ي هـا  ویژگـی نوجوانی اسـت؛ یعنـی هنگـامی کـه      اندورشخصیت در 
 .سازد را برآورده می هاي عقلی انتظارات اجتماعی مربوط به عملکرد مناسب بزرگسالفرایند

 جوو زیرا بافت اجتماعی چیزي براي جست ؛دارد تأکیداریکسون بر اهمیت بافت اجتماعی 
چهـارچوب   ۀارائـ وي نسل والدین را مسئول . تواند حقیقت داشته باشد میکند که  میارائه 
اي باشـد کـه نوجـوان از آن     گونهداند، حتی اگر این چهارچوب به  میبینی به جوانان  جهان

  ).2002شوارتز، (هاي خودساخته روي آورد  ارزشو به  کندسرپیچی 
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هاي هـویتی چهارگانـه را    منزلتآورد  روي )1966(بر اساس آثار اریکسون، مارشیا 
جالب مدل مارشیا این  ۀنکت. کردارائه  »من«تحول و ساختار هویت  فرایندبراي توضیح 

و هـم   دهـد  را نشـان مـی   تحول هویـت  فرایندشده هم  مطرحاست که چهار منزلت هویت 
والـدین،  بـط حـاکم بـین    وشرایط فرهنگی تربیتـی خـانواده، را  . است بیانگر ساختار هویت

در  یاسترس و فشارهاي روانی در درون خانواده در کنار سایر عوامل اجتماعی نقـش مهمـ  
  .داردرضامندي زناشویی 

هـاي هویـت و رضـامندي زناشـویی در میـان       منزلتبین  ۀرابطاین پژوهش به بررسی 
عوامـل و   تـأثیر  تحتواقعیت این است که رضامندي زناشویی . دانشجویان متأهل پرداخت

هاي  منزلت ، یعنیگذارتأثیریرهاي گوناگونی قرار دارد که در این تحقیق یکی از متغیرهاي متغ
  .آزمون قرار گرفت مورد و شد انتخاب و ارتباط آن با رضامندي زناشویی بررسی ،هویت

استرس  و روابط حاکم بین والدین و خانواده و تربیتی و مسلم است که شرایط فرهنگی
در کنـار   ،هـا  زوج در میـان  منسجم یرون خانواده و رسیدن به هویتو فشارهاي روانی در د
 ،توان گفت کـه  می ،بنابراین. دارددر رضامندي زناشویی  مؤثري سهمسایر عوامل اجتماعی، 

کـه   پـژوهش مبنـی بـر ایـن     ۀیافتاین  مذکور،و موارد  در دستپژوهشی  ۀپیشینبا عنایت به 
رسـد و   مید منطقی به نظر شو میي زناشویی موجب افزایش رضامند یافتگی هویتافزایش 

نهادهاي مرتبط با مسائل خانواده و نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران  ویژه هریزان جامعه ب برنامه
 ،هـا  اي بـراي زوج  خـدمات مشـاوره   ئـۀ تواننـد از آن در راسـتاي ارا   مـی با آگاهی بیشـتري  

و بـا   بهـره ببرنـد  قبل از ازدواج  ۀانگیر پیش ةمشاورو یا حتی در  ،ي شاهدها زوجمخصوصاً 
را در حـل مشـکالت   هـا   بـراي بهبـود هویـت ناسـالم، زوج     ،کارهاي مناسب راه کردن ارائه

  .کنندهاي احتمالی جلوگیري  نارضامنديو یا از بروز  یاري رسانندزناشویی 
هـاي هویـت و رضـامندي     منزلتعالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان 

بـا توجـه بـه     .داري با متأهلین غیرشـاهد دارد  معنیمثبت و  تفاوتشویی متأهلین شاهد زنا
هـاي شخصـیتی و    زمینهو سایر  یافتگی هویتپدر در  تأثیر ۀزمیندر  ،شده انجامهاي  پژوهش

ولی نتایج پـژوهش حاضـر نشـان     نیست،اجتماعی، بین گروه فاقد پدر و واجد پدر تفاوتی 
و رضامندي بیشتري برخوردارند؛ ایـن تنـاقض میـان     یافتگی هویتز داد که متأهلین شاهد ا

که  همان طورنوع فقدان پدر باشد؛  تأثیرتواند ناشی از  میها  پژوهش حاضر و سایر پژوهش
میـزان و   درنوع فقـدان پـدر    ،هاي محروم از پدر اشاره کرده خانوادهانواع  به، )1989(آدامز 
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از چند جهت مرگ پـدر کمتـر از   . رزند تفاوت داردآن در شخصیت و احساس ف تأثیرنوع 
اجتماعی و  و مرگ و پیامدهاي خانوادگی ةنحوکه  جایی چنین از آن هم .زاست آسیبطالق 

است و در پـژوهش حاضـر    مؤثرفقدان  تأثیرمیزان و نوع  درارزشی و احساس ناشی از آن 
هـاي فرهنگـی و    ارزشرهـا و  نیز گروه فاقد پدر شامل فرزندان شاهد بود و با توجه بـه باو 

هاي اجتماعی  حمایتچنین  و هم برقرار استاي که در مورد شهادت و ایثار در جامعه  دینی
تـوان نتیجـه گرفـت کـه نتـایج       مـی  شود، انجام میبازماندگان شهید قبال و اقتصادي که در 

فـاوت  ت بـارة هـایی در  پـژوهش البتـه  . رسد میاز پژوهش حاضر منطقی به نظر مده آ دست به
اي کـه در تحقیـق    گونـه بـه   ،هاي هویت و رضامندي زناشـویی  منزلتمیزان همبستگی بین 

رسـد   مـی بنابراین، بـه نظـر   . پژوهش یافت نشد ۀپیشینحاضر بدان پرداخته شده است، در 
هـاي مسـتقلی    پژوهشخود موضوعی مهم و مفصل است که باید در  مسئلهپرداختن به این 

  .بررسی و تحلیل شود
ي شـاهد و  هـا  زوجبین  یافتگی هویتین میانگین میزان رضامندي زناشویی و چن هم

تفاوت میانگین رضامندي زناشویی در سطح  که نتایج نشان داد و غیرشاهد بررسی شد
P= 0/953 در سـطح   یـافتگی  هویـت ولـی در مـورد منزلـت     یست،دار ن معنیP=0/008 

بـه  هـاي هویـت    منزلتونه در متغیر هاي گروه نم میانگینعالوه بر این، . استدار  معنی
یست و در دار ن معنیزدگی  بحراننتایج نشان داد که میانگین فقط در سطح  و آمد دست

  .دار است معنیسطح دیگر 
  

  ها محدودیت. 8
دانشجویان شهرسـتانی متأهـل    در اختیار هاي این تحقیق نامه پرسش اغلب جایی که از آن. 1

نتایج آن بـه کـل دانشـجویان متأهـل      بنابراین، هشد ر دادهقراهاي دانشجویی  خوابگاهساکن 
  .داده شود تعمیم هاي شهر کرج باید با احتیاط دانشگاه

جایی که پژوهش حاضر در میان دانشجویان انجام شـده اسـت، ممکـن اسـت      از آن. 2
  .به افراد غیردانشجو نباشد دادنی از آن تعمیم حاصلنتایج 
هـاي   مقیاسهاي پژوهش بر اساس  یافتهکاررفته،  هب هاي نامه پرسشبر اساس نوع . 3

خوي آزمـودنی   و خلقتواند از سوگیري پاسخ و  میآمده است و  به دستخودگزارشی 
  .پذیرد تأثیر
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  پیشنهادها. 9
کـه ایـن پـژوهش     شهرستان، نظر به این ازبا توجه به باالتربودن نرخ طالق در شهر کرج . 1

اکثـر افـراد    تبع بهشده و  انجام هاي دانشجویی خوابگاهساکن  دانشجویان متأهل دربارةاکثراً 
در مـورد بیشـتر   تأکیـد د کـه ایـن پـژوهش بـا     شـو  مـی ، پیشنهاد اند نمونه شهرستانی گروه 

دانشجویان متأهل کرج نیز اجرا شود تا با اطمینان بیشتر بتوان نتایج این دو گروه را بـا هـم   
  .مقایسه کرد

  .اد غیردانشجو نیز اجرا شوداین پژوهش در میان افر. 2
سـنجی   روانپـژوهش حاضـر از جایگـاه     ةاسـتفاد هاي مورد  نامه پرسشکه  رغم این به. 3

د که این پژوهش با ابزارهاي دیگر مجدداً اجـرا شـود تـا    شو میپیشنهاد  ،دارندرخوبی برخو
  .پذیري نتایج بهتر آشکار شودنا پذیري یا تعمیم تعمیم
طرح تجربـی و آزمایشـگاهی    صورت بهآتی تحقیق حاضر را هاي  پژوهشبهتر است . 4

تر و بهتر نشان دهند تا بتوان ضمن کنتـرل و   دقیقو روابط بین متغیرهاي آن را  کنندبررسی 
  .ی پرداختکاري متغیرها به استنباط علّ دست
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