
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،زنان نامة پژوهش
    50  -     37    صص   ،1394 مستانز   م،     چهار               سال ششم، شمارة 

  هاي هويتي سبك ةمقايس
  در ميان زنان متعهد و غيرمتعهد شهر تهران

  *مهري بهارلو

  ***يحيي مهاجر، **سيدمحمد كالنتر كوشه

  چكيده
سزايي در تداوم خـانواده دارد،   هبثير أتكه تعهد زنان به زندگي زناشويي  با توجه به اين

د هـ هاي هويتي در دو گروه از زنـان متعهـد و غيرمتع   سبك ةقايسمپژوهش حاضر به 
 گـاه  شـده در نـدامت   بازداشـت نفر از زنـان غيرمتعهـد    دهمنظور   بدين. پرداخته است

مند  هدف صورت هآوين ب ةمشاوره مركز كننده ب مراجعهنفر از زنان متعهد  دهفرديس و 
هـا   دادهساختاريافته و در تحليل  نيمه ةمصاحبها از  دادهآوري  جمعبراي  .انتخاب شدند

 بارةهاي پژوهش در يافتهاساس  بر .شده استفاده شد يادداشتاز تحليل محتواي مطالب 
ي و نيـز  شغل، سياسي ،مذهبيهاي  نگرش يعني ،سبك هويت ةكنند تعيينهاي  شاخص
احسـاس در   نگـاه بـه آينـده،    و گيـري، هـدف و برنامـه    تصميم روشد، خوتوصيف 
دو گروه زنان متعهد و  ميان، نگاه به جنسيتو  هاي مهم، انتخاب دوستان گيري تصميم

هـا   با توجه به خصوصـيات مـذكور و فراوانـي آن    .مشاهده شدهايي  تفاوتغيرمتعهد 
سـبك   در اين پژوهش، غيرمتعهدكه سبك هويت غالب در زنان  شود ه مينتيجه گرفت

  .است ياطالعات يتيسبك هوسردرگم و در زنان متعهد،  /اجتنابي
   .  يي        فرازناشو ،يهنجار ،يسردرگم، اطالعات/ ياجتناب تيتعهد، سبك هو :ها واژهديكل

                                                                                                 

 )ولئمس ةنويسند(دانشگاه عالمه طباطبايي  ،خانواده ةجوي كارشناسي ارشد مشاور دانش *
Brida393@yahoo.com  

 

 دانشگاه عالمه طباطبايي ،شناسي و علوم تربيتي روان ةدانشكد ه،استاديار گروه مشاور **
kalantarcounseling@gmail.com  

 

دانشگاه عالمه طباطبايي  ،شناسي و علوم تربيتي روان ةدانشكد ،سنجي استاديار گروه روان ***
Yahya_mohajer@yahoo.com  

  15/2/1394: ، تاريخ پذيرش29/3/1393: دريافتتاريخ 



 هاي هويتي در ميان زنان متعهد و غيرمتعهد شهر تهران سبك ةمقايس   38

  

       مقدمه  .  1
سـالم آشـكارا در    ةجامعيابي به  دست. رود ميخانواده يكي از اركان اصلي جامعه به شمار 

ـ  ،سالم ةخانوادگرو سالمت خانواده و تحقق  از سـالمت   آن افـراد برخـورداري   همشروط ب
انواده و خـ سازي اعضـاي   سالم ،رو  ايناز . ديگر است ابط مطلوب با يكورواني و داشتن ر

خـانواده بـا    ،ر حقيقـت د .گذاشـت خواهد بر جاي  مثبتي آثارگمان در جامعه  بي روابطشان
تر افراد از خود و همسرشان انتظار دارند  پس از اين پيمان، بيش. شود پيمان ازدواج آغاز مي

روابط خارج از  ، اماوفادار بمانندبه هم از نظر جنسي و عاطفي  زندگي مشترك طول كه در
 افتد و نـرخ وقـوع آن بـر اسـاس     ميزناشويي هم براي زنان و هم براي مردان اتفاق  ةحيط
 ،)2008(شـروود   به باور ).1390، و ديگران اكبري(گيري و تعريف آن متفاوت است  نمونه

بـا   ارتبـاط  و ييزناشـو از  تيرضا، تعهد مانند ،ازدواج سالم به معني حضور چندين عنصر
تحقيقـات متعـددي بـه    در چنين  هم. نظير خشونت و خيانت است وامليع نبودو ديگر  يك

پايـدار و   هاي مهم ازدواج ةكنند بيني پيشاند كه تعهد زناشويي همسران  بردهاين موضوع پي 
  ).2007كاران،  و هم هيو( بخش است رضايت

: نـد از ا كـه عبـارت   ميـ بـا دو واژه سـر و كـار دار    ييروابط خـارج از زناشـو   ةدر حوز
extramarital و ييفرازناشو همان اي  infidelityبر اساس . رود يكار م  به انتيكه با عنوان خ

عبارت به مفهـوم تخلـف از    دو هر، )2009( وبستر اميمرشده در فرهنگ لغت  هارائ فيتعر
 ايـن در . اسـت  ييخـارج از زناشـو   يجنسـ  ةرابطـ  يبرقرار ژهيو هب ،ييزناشو مانيعهد و پ

 امـا  ،رفتـه  يكار م به حوزه نيا در ربازيد از انتيخ ةشده است كه واژ حيفرهنگ لغت تصر
ـ  پـژوهش،  نيدر ا. كار رفته است هب 1925بار در سال  نينخست ييفرازناشو ةواژ  هدو واژه ب
. استبدون اطالع همسر  ييخارج از زناشو ةرابط ياند و منظور برقرار كار رفته ههم ب يجا

، ياحساسـ  ،يجنس: اند كرده ميرا به سه دسته تقس ييفرازناشو روابط) 1992( تيگلس و را
 .يجنس ـ ياحساس و

دهد كه خيانت علـت   مياستان كشور انجام شده است نشان  پانزدهنتايج تحقيقي كه در 
با واكنش در برابر خشونت،  نيزمردان % 33بوده است،  دست همسرانشان  به قتل مردان% 67
بـر اسـاس آمـار     ).1390، و ديگـران  اكبري(اند  بودهرو  هناگهاني و تهديد همسر روب ةحمل
 اسـت؛ مشـخص                             ً      فروپاشي كـانون خـانواده كـامال     دراهميت روابط فرازناشويي  ،شده هئارا

از طـرف   .زنان نيـز اهميـت بسـياري دارد    دربارةرسد بررسي اين مقوله  مينظر   هبنابراين ب
شناسـان،   نظـر روان  كه امـروزه مـد   است  هويت و سبك هويت از جمله موضوعاتي، ديگر
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با اين موضوع  شانبه تبع ارتباط يكهراي كه  گونه  به؛ مداران است و سياست ،شناسان جامعه
كسـب هويـت    ،شناسان اهميت دارد ثبات هويـت افـراد   براي روانچه  آن. ردازندپ به آن مي

  ).1392گيدنس، (است  تياز بحران هو زيآم تيو گذر موفق ،موفق
ست ا هويت عبارت )DSM-IV( بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني

 مدت، گزينش شغل، از قبيل اهداف طوالني ،مقوالت تشخيصي دربارةوضوح فرد از ميزان 
 دربـارة هاي اخالقي، ديـدگاه مثبـت    و طرز فكر جنسي مناسب، ارزش الگوي رقابت، رفتار

  .)1388اميديان، (تالش و ابتكار و تنظيم وقت  ةخود، روحي
ـ   انـد  كـرده الگويي را مطرح ) 2005(برزونسكي و كوك  تفـاوت در فراينـدهاي    ركـه ب

و اين الگوي  داردكيد أت شانو انطباق هويت ،داري اجتماعي جوانان در ساخت، نگه ـ شناختي
 مانند ،گوناگوناجتماعي به تفاوت برجسته در درگيري يا اجتناب افراد از تكاليف ـ  شناختي
ندسـازي يـا   ايـن فراي . كند ل شخصي و موضوعات هويت اشاره ميئگيري، حل مسا تصميم

سبك هويت شامل سـاز و كارهـايي اسـت كـه اطالعـات و تجـارب مـرتبط بـا خـود را          
 كـم  دسـت شده  فرايندهاي متفاوت فرض .دنك و مرور مي ،دهي سازمان ،كدگذاري، پردازش

 اجتنــابي /و ســردرگم) normative( هنجــاري ،)informational( در ســه ســطح اطالعــاتي
)diffuse/avoidant( ــ   هاي شناختي ها شامل پاسخ اجزاي اساسي آن تر بيش. دنرو ميكار   هب

مـدل سـبك هويـت    . برنـد  مـي كار   هب شان رفتاري خاصي است كه افراد در زندگي روزمره
يكي از سه  ازهاي روزانه  اداره كردن موقعيت برايكند كه افراد  مي بيان) 1986(برزونسكي 

  .كنند مياستفاده مذكور سبك 
له ئواقع استراتژي حل مس و در استترين سبك  سازگارانه              ًاطالعاتي ظاهرا سبك هويتي 

فعال يا تعهـد منعطـف نيـاز بـراي      هاي اكتشاف. روزانه است يها تيموقع ةادار سميمكان اي
كه سبك هنجاري بر اساس تقليـد و   در حالي .شناخت و سطح بااليي از خودپنداري است

ذهنـي، تعهـد    ةبسـت  هـاي  شـده اسـت و شـامل ديـدگاه    تبعيت از افراد مهم زندگي فرد بنا 
ايـن افـراد از برخـورد بـا     . اكتشاف است ةكنند ثابت و سركوب اي غيرمنعطف و خودپنداره

در مقابـل   در صورت امكـان  و كنند يمشان تعارض دارد اجتناب  خودپندارهاطالعاتي كه با 
  .كنند ميتغييرات مقاومت 

واقـع سـمبل    اسـت و در متفاوت با دو سبك ديگر  سردرگم /سبك اجتنابي باره در اين
متمركز بر هيجان كه بـا   اي است استراتژي ؛مشكالت است درآميز و مسامحه  طفرهبرخورد 

                ً      ايـن افـراد معمـوال    . پنداره همراه است خودثباتي  بيو  ،اعتماد به نفس ،سطح پاييني از تعهد
  .هايشان دارند مدت انتخاب طوالنيتوجه كمي به آينده يا نتايج 
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فرازناشويي  ةرابطند كه ا هبه اين نتيجه رسيد شاندر تحقيقات) 2010(اسپانير و مارگوليس 
عـدالتي و   و بي نيست مشكالت ازدواج ليدل تد واف اتفاق مي ازدواج مشكالت اثربر تر  بيش
ازدواج گـزارش   مشـكالت  ليرا دل) زنان ربارةتر د بيش(انصافي همسر و كمبود عاطفي  بي
به اين نتيجـه رسـيدند كـه     شاندر تحقيقات) 1388( كاران و هم طور شاه سياه همين .اند هكرد
رسد  نظر ميه ب ،بنابراين. وجود دارد يدار معني ةرابطرضايت جنسي و تعهد زناشويي  ميان
و مشـكالت   در پـي واقـع   دليل نيست و در بيفرازناشويي  ةرابطتعهد و برقراري فقدان كه 
  .دهد رخ ميزناشويي  رابطةل ئمسا

كه سبك هويت هر فرد  يابيم درميهاي هويت  از طرف ديگر با توجه به تعريف سبك
ـ . كند ميبرخورد ل و مشكالت زندگي ئاين است كه او چگونه با مسا ةدهند نشان نظـر    هب
مواجهـه بـا   كننده در  تعيينل مهم و ئگيري از مسا تصميمبرخورد و رسد كه اين روش  مي
كـه چـه    هسـتيم  ايـن در پـي  در اين پـژوهش  . ل و مشكالت زندگي زناشويي باشدئمسا

ـ   ةلئسبك هويت زنان و مسـ  ميان ممكن استاي  رابطه فرازناشـويي   ةرابطـ نـام  ه مهمـي ب
  .وجود داشته باشد

  
  روش تحقيق. 2

سـاختاريافته   نيمـه  را به صورت ها پرسشمحقق . كيفي است ةمطالعروش اجراي پژوهش 
ة نامـ  پرسـش ، )ISI, 1992( برزونسـكي  سـنجش سـبك هويـت    ةنامـ  پرسـش  با استفاده از

 بحران هويـت احمـدي   ةنام پرسشو  )EOM-EIS2, 1986( هويت بنيون و آدامز وضعيت
نفر از  ششبه كمك  ،بعد از طراحي در چندين نوبت ها پرسش. است طرح كرده )1376(

؛ بـه  اصـالح شـد   سنجي دانشگاه عالمه طباطبايي گروه مشاوره و روان نظر استادان صاحب
بـه  مراجعـه  چنـدين نوبـت    بـا  سـپس  .يردگ بر نظر محقق را در دمابعاد  همةاي كه  گونه

و در  كردنـد ها مطرح  آزمودني برايرا  ها پرسش اي گاه و مركز مشاوره، در مصاحبه ندامت
بـه                  تحليـل محتـوا   ) 2003(از ديد كريپندورف . كردنداستفاده  اادامه از روش تحليل محتو

هـا و تعيـين پيوسـتگي و     ها و توصيف ساختار منطقـي آن  بندي عبارت مقولهبندي و  طبقه
هـا بـر    مصـاحبه شده براي تحليـل مـتن    گرفتهكار   همراحل ب. پردازد ميها  معناي ضمني آن

هـا،   دادهاساس رويكرد تحليل محتواي موضوعي با روش كريپندورف، شـامل گـردآوري   
قبل از تحليل متن، متن  در اين روش، .ها، استنباط و تحليل است دادهضبط مطالب، تقليل 

عمليات تحليل . شود تا آشنايي كامل با متن صورت گيرد بار خوانده مي چندينها  مصاحبه
بنـدي آغـاز    دسـته حبه آغاز و بعد از دو مصـاحبه، كـار كدگـذاري و    مصا نخستينبعد از 
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هـاي   مصـاحبه  ؛شـد دقـت دنبـال    بـه ها  دادهبه اين ترتيب، مراحل زير در تحليل . شود مي
كـه بـا موضـوع اصـلي      ،دار معنـي و جمـالت   ندشـد شده سطر به سطر بررسي  يادداشت
صورت كـد  ه دار ب معنيمفهوم اصلي جمالت . ندگذاري شد عالمتبودند، مرتبط پژوهش 

مفهـوم مشـترك    ي كـه به اين ترتيب كه كدهاي ؛بندي كدها آغاز شد دستهاستخراج شده و 
ممكـن   ،جديـد  ةمصـاحب با هر بار . ندشدگذاري  نام و يك طبقه قرار داده شده درداشتند 
بـه ايـن   . شـود جديـدي ايجـاد    ةطبقـ يا شود هاي قبلي بازنگري و حتي ادغام  طبقهاست 

ها مشخص  طبقههاي اصلي مطالعه استخراج و ارتباط بين  تمبندي،  طبقهترتيب، با تشكيل 
شـما اعتقـادات خـود راجـع بـه      : بود چنينمذهب  بارةدر پرسش نخستينمثال  براي. شد
ايد؟ ايـن اعتقـادات چقـدر بـراي شـما       آوردهدست   هاز كجا و چگونه برا ل مذهبي ئمسا

نگـرش   بـه منزلـة  بنابراين، كدگـذاري محـوري    ؟يدبند ها پاي به آن روشن است و چقدر
مشـابه كنـار    هـاي  پاسخها،  و بررسي آن ها پاسخبعد از خواندن . مذهبي در نظر گرفته شد

برخـي از  . اصـلي در نظـر گرفتـه شـد     ةطبقـ و به اين ترتيب سـه   داده شدديگر قرار  يك
زيـاد فكـر    بـاره   در ايـن  .1: شرح زير استدر ميان زنان متعهد به  پرسشبه اين  ها پاسخ
 ،ها رفتار مـذهبي دارم  گاهي وقت. دانم نمي .2 ؛خوانم هاي مذهبي مي و كتاب قرآن. كنم مي

روش خـاص   ،رفتـار مـذهبي نـدارم    .3 ؛گـذارم  ميرا كنار  شوم و آن ميولي گاهي خسته 
  .سري اصول دارم خودم را در رعايت يك

ـ      با توجه به جمالتي از اين  ه دست، كدگذاري باز به سـه حالـت تمايـل بـه مـذهب ب
. صورت انتخـابي در نظـر گرفتـه شـد    ه تمايل به مذهب بفقدان صورت انتخابي، مبهم و 

 ،هويـت  ةكننـد  تعيـين هاي  شاخص ةبقي بارةهمين روند، يعني كدگذاري محوري و باز، در
در . گنجانده شده بود، انجام شد و نتايج كار در جداول مربوط آورده شـد  ها پرسشكه در 

در هر گـروه   شده بررسيكار فراواني هر طبقه و درصد آن با توجه به تعداد كل افراد  ةادام
با  .هاي الزم انجام شد گيري نتيجهها،  با توجه به اطالعات جدول ،محاسبه شد و بعد از آن

جداول وجود نداشت، جداول مربـوط بـه فراوانـي و     يردن تمامكه امكان آو توجه به اين
هـا   كه كدگذاري بر اساس آن ،اي از جمالت نمونهشد و در پايين هر جدول   آوردهدرصد 

  .، آورده شدبود صورت گرفته
  

  آماري ةنمونجامعه و . 3
زناني قرار داشـتند   نخستدر گروه . اين پژوهش بر روي دو گروه از زنان انجام گرفت

بردنـد و گـروه دوم    مـي سر   هب شهر فرديس گاه فرازناشويي در ندامت ةرابطكه به جرم 
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 كـرده به مركز مشـاوره مراجعـه    شان زناني بودند كه به دليل مشكالت زندگي زناشويي
گـاه و   يعني با مراجعه بـه نـدامت   ؛مند صورت گرفت گيري به روش هدف نمونه. بودند

نمونه در اين پـژوهش  . اي كه با پژوهش مطابقت داشت انتخاب شد نمونهمركز مشاوره 
انـد،   نداشـته اي  كه چنـين رابطـه   ،زن دهو ند، ا هداشتفرازناشويي  ةرابط كه ،زن دهشامل 
ازدواج  نخستاي كه در ده سال  ساله 40تا  20سازي دو گروه، زنان  سان همبراي . است
گيـري از زنـان    نمونـه هـاي   بـه دليـل محـدوديت   . بردند، انتخاب شـدند  ميسر   هخود ب

صــورت دقيــق   هاجتمــاعي و تحصــيالت بــ ةطبقــ بــارةســازي در ســان هــم، غيرمتعهــد
وجه مشترك مهم در ميان اين دو گروه اين بـود كـه همـه    اما  ،دتوانست انجام بگير نمي

اشويي فرازنرابطة ها  هايي كه در آن نمونهبودند و  شاندرگير مشكالت ارتباطي با همسر
واقـع   در. اتفاق افتاده بود كنار گذاشته شدند ،مثال فريب يا اخاذيبراي  ،به داليل ديگر

يـت موضـوع   با سبك هو شانبا همين مشكالت و ارتباط شده بررسينوع برخورد افراد 
  .ما بوده است نظر مد

  
  ها دادهليل تح  .  4

هاي سبك هويـت در دو گـروه    اي فراواني و درصد شاخص مقايسهدر اين قسمت جداول 
  .شده استآورده  غيرمتعهدزنان متعهد و 

  غيرمتعهد زنان متعهد و نگرش مذهبي در ةمقايس .1جدول 
 شاخص  و درصد در زنان متعهديفراوان  يرمتعهدو درصد در زنان غ يفراوان

 يبه مذهب انتخابيلتما 3 30%  2 20%

  مذهب
 يبه مذهب انتخابيلتمافقدان 6 60%  -  - 

 يديبه مذهب تقليلتما - -  3 30%

 مبهم 1 10%  5 50%

 جمع 10 100%  10  100%

بـه  نداشـتن   تري از زنان متعهد در اين پژوهش تمايل ، درصد بيش1با توجه به جدول 
سـري   بعد از مطالعه و فكر روي اين موضوع يك( صورت انتخابي نشان دادنده مذهب را ب

كه  حالي در ؛)رفتار مذهبي ندارم م،بند ها پاي ام كه به آن كردهها را براي خودم تعيين  ارزش
دچـار ابهـام و سـردرگمي     بـاره   در ايـن  بسياريدرصد  در اين پژوهش، غيرمتعهددر زنان 

  ).ام نرسيدهمشخصي  ةنتيجبه (بودند 
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  غيرمتعهد زنان متعهد و نگرش سياسي در ةمقايس .2جدول 

  شاخص  و درصد در زنان متعهد يفراوان  يرمتعهدو درصد در زنان غ يفراوان
 ياسيسيتبه فعاليلتما 7 70%  1 10%

نگرش 
  ياسيس

 ياسيسيتبه فعالنداشتنيلتما 2 20%  3 30%

 مبهم 1 10%  6 60%

 جمع 10 100%  10  100%

 تري از زنان متعهد در اين پژوهش به فعاليت سياسـي  ، درصد بيش2با توجه به جدول 
كـه درصـد    در حـالي  ؛)كنم ميدر انتخابات شركت  كنم و مياخبار را دنبال ( داشتند تمايل

اطالعـات خاصـي   (دچار ابهام بودنـد   باره  در اين پژوهش در اين غيرمتعهدزيادي از زنان 
  ).ام نكردهفكر  اش بارهسياسي ندارم و درل ئمسا بارةدر

  غيرمتعهد زنان متعهد و عالقه و انتخاب شغل در ةمقايس .3جدول 

  شاخص  و درصد در زنان متعهد يفراوان  يرمتعهدو درصد در زنان غ يفراوان
 عالقه و انتخاب شغل 8 80%  2 20%

 يرانتخابيشغل غ 2 %20  8  %80  شغل
 جمع 10 100%  10  100%

را بـر   شـان تري از زنان متعهـد در ايـن پـژوهش شغل    ، درصد بيش3با توجه به جدول 
چون رسـيدگي بـه    ،ام كردهداري را انتخاب  خانه( انتخاب كرده بودندشخصي  ةعالقاساس 

در اين  غيرمتعهدتري از زنان  كه درصد بيش در حالي؛ )تر از كار بيرون است امور منزل مهم
  ).كنم ميكه از شوهرم دور باشم كار  اين براي( اي نداشتند عالقه شانبه شغل پژوهش

  غيرمتعهد متعهد وزنان  خود درتوصيف  ةمقايس .4جدول 
 شاخص فراواني و درصد در زنان متعهد  غيرمتعهدفراواني و درصد در زنان 

هيجانفقدانتفكر و 9 90%  -  - 
توصيف 
  خود

 موارد ديگر 1 10%  3  30%
 تفكرفقدانهيجان و - -  7  70%
 جمع 10 100%  10  100%

ـ   ، درصد زيادي از زنان متعهد در اين 4با توجه به جدول  ه پژوهش خـود را متفكـر و ب
؛ )كنم نميزده عمل  هيجان         ًم، معموال ا  جدي و منطقي يمن زن( دور از هيجان توصيف كردند



 هاي هويتي در ميان زنان متعهد و غيرمتعهد شهر تهران سبك ةمقايس   44

  

در اين پژوهش خـود را هيجـاني و غيرمتفكـر     غيرمتعهدكه درصد زيادي از زنان  در حالي
  ).ل فكر كنمئدوست ندارم راجع به مسا(توصيف كردند 

  غيرمتعهد زنان متعهد و مه براي زندگي درهدف و برنا ةمقايس .5جدول 
 شاخص فراواني و درصد در زنان متعهد  غيرمتعهدفراواني و درصد در زنان 

 دارهدف 9 90%  5 50%
هدف و برنامه 
  براي زندگي

 مبهم 1 10%  5  50%
 جمع 10 100%  10  100%

تري از زنان متعهد در اين پژوهش بـراي   كه درصد بيش يابيم درمي 5با توجه به جدول 
تربيت صحيح فرزندانم و ادامه دادن كار (داشتند ريزي و هدف معين  برنامه شان زندگي ةادام

مشخصـي   ةبرنامـ در اين پژوهش هـيچ   غيرمتعهدزنان  نيمي ازكه  در حالي؛ )ام عالقهمورد 
  ).هدف خاصي ندارم(ند نداشت

  غيرمتعهد زنان متعهد و نگاه به آينده در ةمقايس .6جدول 
 شاخص فراواني و درصد در زنان متعهد  غيرمتعهدفراواني و درصد در زنان 

 مثبت 8 80%  3 30%

 منفي 2 %20  7  %70  نگاه به آينده
 جمع 10 100%  10  100%

تري از زنان متعهد در اين پژوهش نگاه مثبتي به آينده  ، درصد بيش6با توجه به جدول 
كـه درصـد    در حـالي ؛ )را بسـازم  توانم آن ميكنم  ميبينم و فكر  ميآينده را خوب ( داشتند
ترسناك است، ( ديدند ميدر اين پژوهش آينده را مبهم و تاريك  غيرمتعهدتري از زنان  بيش
 ).دانم چه چيزي در انتظارم است نمي

  غيرمتعهد زنان متعهد و گيري در تصميمهاي  روش ةمقايس .7جدول 
 شاخص  فراواني و درصد در زنان متعهد  غيرمتعهدفراواني و درصد در زنان 

 فكري و مشورتهم 9 90%  2 20%
روش 
گيري  تصميم

  در مشكالت
80%  8  10%  1  

فكريمشورت و هم
 نكردن

 جمع 10 100%  10  100%

گيري  تصميمتري از زنان متعهد در اين پژوهش هنگام  ، درصد بيش7با توجه به جدول 
كـه   در حالي؛ )كنم ميبا دوستانم و مشاور صحبت ( كردند ميفكري  اقدام به مشورت و هم
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فكـري   مشورت و هم ،در اين پژوهش، به داليل مختلف غيرمتعهدتري از زنان  درصد بيش
  ).معتقدم توان حرف زدن و تبادل نظر ندارم( كردند نمي

  غيرمتعهد متعهد وزنان  گيري در تصميمهنگام  احساس در ةمقايس .8جدول 
 شاخص  فراواني و درصد در زنان متعهد  غيرمتعهدفراواني و درصد در زنان 

احساس در  اضطراب و هيجان 2 20%  8 80%
هاي  گيري تصميم

  مهم
 آرامش 8 80%  2  20%

 جمع 10 100%  10  100%

 تـري از زنـان متعهـد در ايـن پـژوهش      كه درصد بيش يابيم درمي 8با توجه به جدول 
ولي  ،شوم ميكمي مضطرب (كنند  را حفظ  شانآرامش قادرند هاي مهم گيري تصميمهنگام 

در  غيرمتعهـد تـري از زنـان    كه درصد بيش در حالي؛ )آيم ميكنم از پس آن بر مياحساس 
شـوم و از   مـي شـدت مضـطرب    بـه ( نندك مياين پژوهش سطح اضطراب بااليي را تجربه 

  ).ترسم ميگيري  تصميم ةآيند
  غيرمتعهد زنان متعهد و روش انتخاب دوستان در ةمقايسجدول  .9 جدول

 شاخص  و درصد در زنان متعهديفراوان  يرمتعهدو درصد در زنان غ يفراوان
 يارتباط اتفاق 1 10%  5 50%

انتخاب 
 دوستان

 انتخاب بر اساس شباهت 2 20%  2 20%

 خاصيارانتخاب بر اساس مع 7 70%  3  30%

 جمع 10 100%  10  100%

تري از زنـان متعهـد در ايـن پـژوهش بـراي انتخـاب        ، درصد بيش9با توجه به جدول 
؛ )باشـند ل ئمسـا و تجزيه و تحليل  ،اهل تفكر ،بايد صادق(معيار خاصي داشتند  شاندوستان

كـار    در اين پژوهش معيار خاصي براي ايـن  غيرمتعهدتري از زنان  كه درصد بيش در حالي
  ).هاي معمولي است ندارم، در حد آشنايي دوست صميمي( نداشتند

  غيرمتعهد زنان متعهد و نگرش به جنسيت در ةمقايسجدول  .10جدول 
 شاخص فراواني و درصد در زنان متعهد  غيرمتعهدفراواني و درصد در زنان 

 مثبت 8 80%  4 40%

 منفي 2 %20  6 %60 نگاه به جنسيت

 جمع 10 100%  10  100%
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تري از زنان متعهد در اين پـژوهش نگـاه مثبتـي بـه      ، درصد بيش10با توجه به جدول 
تواند مردها را به مسير خوب يـا بـد    ميمندتر است و  زن از مرد قدرت( داشتند شانجنسيت

در اين پـژوهش بـه جنسـيت     غيرمتعهدتري از زنان  كه درصد بيش در حالي؛ )هدايت كند
  .)ضعيف و بدبخت است يموجودزن (نگاه منفي داشتند 

  
 گيري نتيجه. 5

براي انجام . است غيرمتعهدبررسي سبك هويت در ميان زنان متعهد و  در پيپژوهش حاضر 
سـبك هويـت، در    ةكننـد  تعيـين هـاي   شـاخص  بارةساختاريافته در نيمه ايه پرسش ،كار اين

، زنـان  شاخص نگرش مذهبي بارةدر. مطرح شد غيرمتعهدمصاحبه با دو گروه زنان متعهد و 
تمايل به مذهب و رفتار مذهبي مطالعه و تفكر كـرده بودنـد و    بارةدر اين پژوهش درمتعهد 

ها،  رسانههاي ديگر و  ، كتابقرآنمانند  ،گوناگوندست آمده از منابع   هبا توجه به اطالعات ب
طـور كـه از    همـان . بنـد بودنـد   را انتخاب كرده و به آن پاي شان هاي مذهبي و معنوي ارزش

سـبك هويـت    بـا  آيـد، افـراد   سبك هويت برمـي  ربارةد) 1997(و دالينگر  دالينگرتحقيقات 
ـ  شـان پردازند و هويت براي به كسب اطالعات، تفكر و انتخاب ميل ئمسا بارةدر  اطالعاتي ه ب

در ميان تعداد  اما، دشو تعريف ميمواردي از اين دست  هاي من، اهداف من و صورت ارزش
مذهب و رفتـار   بارةيعني اين افراد در ؛داردابهام وجود  باره  اين ، درغيرمتعهدزيادي از زنان 
بـا  كـه   گيـري نكـرده بودنـد    تصـميم آوري اطالعات، تفكـر و   جمعگاه اقدام به  مذهبي هيچ

. سـت سو هـم  سبك هويـت سـردرگم   باافراد بارة در )1996(تحقيقات برزونسكي و فراري 
سبك هويت اطالعـاتي، نشـان    بارةدر) 2000(نتايج تحقيقات برزونسكي و كوك چنين،  هم
و  يندها جوي اطالعات و ارزيابي آنو جست در پيسبك هويت اطالعاتي  بادهد كه افراد  مي

نتايج مذكور بـا  . دهند ميبراي كسب اطالعات جديد و بازنگري اطالعات قبلي تمايل نشان 
تري تمايل به  عهد درصد بيشدر زنان مت؛ ستراستا زنان متعهد هم بارةنتايج تحقيق حاضر در

  .اهميت دارد شانمهم روز برايل ئمسافعاليت سياسي نشان دادند و ابراز داشتند كه آگاهي از 
در . اسـت هاي مهم در مبحث هويت شـغل   يكي از شاخص ،نظر برزونسكي بر اساس

شـغل مـورد    بـارة ها يا تاكنون در از آن بسياريدر اين پژوهش، درصد  غيرمتعهدميان زنان 
 در حـالي  ؛بودند نكرده اقدامي شدست آوردن  هكه براي ب فكر نكرده بودند يا اين شان عالقه

هدف يا بـه اجبـار    بيداري را  خانهزنان متعهد شغل بيرون از منزل يا  تري از درصد بيشكه 
بـا تحقيقـات دالينگـر و دالينگـر     مسئله اين . بود شاننتخاب خودنپذيرفته بودند و در واقع ا
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دهد كه افراد بـا   مينتايج تحقيق مذكور نشان . سبك هويت اطالعاتي هماهنگي دارد بارةدر
  .دارند يهاي شغلي مشخص سبك هويتي اطالعاتي هدف

 شـان هاي خود گفتهدر اين پژوهش با توجه به  غيرمتعهدزنان  تر بيشدر تحقيق حاضر، 
در  ؛برنـد  مـي نفس پـايين رنـج   ه گيري و اعتماد ب تصميمامور،  از احساس ناتواني در كنترل

هاي هيجاني و اجتناب  العمل عكسصبري،  بيكه زنان متعهد توصيفي از خود مبني بر  حالي
تجزيـه و   منـد در  تر موارد خود را موجوداتي منطقي، قـدرت  ه ندادند و در بيشئاز تفكر ارا

) 1992(نتـايج تحقيقـات برزونسـكي و سـاليوان     تحليل و بااراده توصيف كردند كه اين با 
تحقيق گزارش شده است كـه سـبك    اين در. سبك هويت اطالعاتي هماهنگي دارد بارةدر

گيري آگاهانه، خودكاوشي فعال، منبع كنترل دروني  تصميمهويت اطالعاتي با خودانديشي، 
  .بستگي دارد و نياز باال براي شناخت هم

زنـان   نيمي ازدست آمده،   همطابق با نتايج ب براي آينده،هدف و برنامه  شاخص دربارة
خاصي براي آينده نداشتند و نتوانسـته بودنـد در ايـن زمينـه بـه       ةبرنامهدف و  غيرمتعهد

از سـبك  ) 1996(با تحقيقـات برزونسـكي و فـراري                            ًمشخصي برسند كه اين كامال  ةنتيج
دهد كه افراد بـا سـبك هويـت     مينتايج تحقيق مذكور نشان . است مطابق هويتي سردرگم

ريزي براي آينده  برنامهمانند هدف و  ،ل مهمئمسا بارةاز تفكر در              ًاجتنابي، اصوال  /سردرگم
تر از تصميمات بلندمدت مشـاهده   هاي موقتي در اين افراد بيش كنند و واكنش مياجتناب 

 يو برنامه و هـدف مشخصـ   نبودند سردرگم باره  كه زنان متعهد در اين در حالي؛ شود مي
همـاهنگي  ) 1389(كـاران   هم و نتايج تحقيقات شكريبا  مسئله كه اين داشتندبراي آينده 

و  ،دهد كه سبك هويت اطالعـاتي بـا تعهـد، اسـتقالل     مينتايج تحقيق مذكور نشان . دارد
  .هدف در زندگي ارتباط مثبت دارد

نگاه مثبتي به  غيرمتعهدشاخص نگاه به آينده، مطابق نتايج، درصد زيادي از زنان  دربارة
است كه اين با نتايج تحقيقات شان كردند كه موفقيتي در انتظار نميآينده نداشتند و احساس 

گـزارش شـده    ،در تحقيق مذكور. هاي هويتي هماهنگي دارد سبك دربارة دالينگر و دالينگر
هـاي   نشـانه يكـي از  . مثبت دارد ةرابطاجتنابي با افسردگي  /ردرگماست كه سبك هويت س

ايـن   ،غيرمتعهـد انگيزگي و نگاه منفي به آينده است كه در ميان زنان  بيافسردگي، نااميدي، 
اننـد  د آنان ابراز داشتند كه اميدي به آينده ندارند و نمي تر بيش. شد ميوضوح ديده  هحالت ب

نگاه به آينده مثبـت بـود و    ،كه در ميان زنان متعهد در حالي ؛استشان چه چيزي در انتظار
سبك  دربارةاميدواري وجود داشت و اين با نتايج تحقيقات برزونسكي و كوك  باره  در اين

  .هويت اطالعاتي هماهنگي دارد
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درصد زيادي از  گيري در مشكالت، مطابق نتايج، تصميمشاخص نوع برخورد و  دربارة
فكـري بـا    لشان تمايلي به مشورت و هـم ئمسا، براي حل گوناگونداليل  به غيرمتعهدزنان 

سبك هـويتي   بارةدر) 1996(نداشتند كه اين با نتايج تحقيقات برزونسكي و فراري ديگران 
سـبك هويـت    بـا در تحقيق مذكور، گزارش شده است كه افـراد  . سردرگم هماهنگي دارد

غيرانطبـاقي و        ً  معمـوال   يشانها گيري تصميمكنند و  ميسردرگم، از گرفتن اطالعات اجتناب 
  .نادرست است

دست آمده، در   ههاي مهم، مطابق با نتايج ب گيري تصميم شاخص احساس فرد در دربارة
هـا   گيـري را از آن  تصـميم ، اضطراب در حـدي بـود كـه قـدرت     غيرمتعهداز زنان  بسياري

اين محققان به اين . مطابقت دارد) 1997(گرفت و اين با تحقيقات برزونسكي و نورمي  مي
دچـار  ل ئمسـا در برخـورد بـا    دارنـد  سبك هويـت سـردرگم   كه ينتيجه رسيدند كه افراد

، غيرمتعهددر ميان زنان . بگيرند درستيتصميم  قادر نيستندو  شوند ميكننده  ناتواناضطراب 
ابراز داشتند  شانتر بيشكه  طوريه ب ؛شد ميديده            ًكننده كامال  ناتواناين اضطراب و نگراني 

كـه   در حالي ؛كنند ميساس ناتواني حترسند و ا ميشدت  هگيري خود ب تصميمكه از عواقب 
گيـري را دچـار    تصـميم در زنان متعهد اين حالت ديده نشد و اضطراب در حدي نبود كـه  

سبك هويت اطالعاتي مطابقت  بارةو اين با نتايج تحقيقات دالينگر و دالينگر در كندمشكل 
سبك هويـت اطالعـاتي در برخـورد بـا      با دهد كه افراد نتايج تحقيق مذكور نشان مي. دارد
هـاي   تر زنان متعهد نيز ابراز داشـتند كـه بـا روش    بيش. كننده دارند تسهيل، اضطراب لئمسا

  .را حفظ كنند شانآرامش قادرند گوناگون
نگـاه مثبتـي بـه     غيرمتعهـد زنـان   تـر  درصـد بـيش  شاخص نگاه بـه جنسـيت،    دربارة

 ةنتيجـ دانسـتند كـه ايـن بـا      نميثيرگذار أتتوانا و  ينداشتند و خود را موجودات شانجنسيت
در تحقيق مـذكور،  . سبك هويت سردرگم هماهنگي دارد بارةتحقيقات دالينگر و دالينگر در

شـك   بـي . ارتباط مثبتي ميان سبك هويت سردرگم با عزت نفس پايين گزارش شده اسـت 
  توان به جنسيت در ايـن  ميايين گوياي نارضايتي از خويش است كه از جمله عزت نفس پ

اين زنـان خـود    تر بيشاما در ميان زنان متعهد نگاه به جنسيت مثبت بود و  ؛اشاره كرد باره
در تحقيقـات  . شـرايط محيطـي را كنتـرل كننـد     قادرنـد دانسـتند كـه    ميرا موجوداتي توانا 

 برزونسكي و كوك گزارش شده است كه ميان سبك هويت اطالعاتي و عزت نفس پـايين 
افراد با سبك هويت اطالعـاتي، عـزت    رسد در نظر مي  هارتباط منفي وجود دارد؛ بنابراين ب

هر آن نگاه مثبت خود احساس خوبي دارند كه يكي از مظا دربارةنفس باالست و اين افراد 
  .به جنسيت است
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در ايـن پـژوهش،    غيرمتعهـد تـر زنـان    شـاخص انتخـاب دوسـتان، در بـيش     دربارة
 ايـن  كـه  ها نيز صميمانه نبودنـد  رابطهكه  ضمن اين ؛وجود آمده بوده اتفاقي ب ها آشنايي
سـبك هـويتي سـردرگم     بـارة در) 1996(با نتايج تحقيقات برزونسكي و فـراري   مسئله

 /سـبك هـويتي سـردرگم    بـا دهد كه افـراد   مينتايج تحقيق مذكور نشان . مطابقت دارد
هـاي حمايـت اجتمـاعي و فقـدان      نظـام داري  اجتنابي به دليل ضعف در برقراري و نگه

شان مشـكالت زيـادي    اجتماعيپذيري و اعتماد به ديگران در روابط  انعطافصميميت، 
در پژوهشـي بـا   ) 1390(كيخسـرواني و دهقـاني    طور همين .نندك ميبراي خود درست 

به اين نتيجـه رسـيدند كـه     »هاي هويت بيني كيفيت زندگي بر اساس سبك پيش«عنوان 
يكـي  . منفي و معنادار ابعاد كيفيت زندگي اسـت  ةكنند بيني پيشاجتنابي  /سبك سردرگم

در اين پـژوهش   غيرمتعهددر زنان . از ابعاد كيفيت زندگي ارتباط مثبت با ديگران است
زنـان   از تري درصد بيشكه  در حالي ؛مدت ديده نشد طوالنيمثبت، سازنده و  ةرابطنيز 

نجـام داده بودنـد و   متعهد، انتخاب دوست را بر اساس معيارهاي از پيش تعيـين شـده ا  
شـد كـه ايـن بـا نتـايج تحقيقـات        تـر ديـده مـي    روابط سطحي و زودگذر در آنـان كـم  

  .مطابقت دارد كيخسرواني و دهقاني
هـاي قـوميتي و فرهنگـي،     پژوهش بر روي زنان ديگر با در نظر گـرفتن تفـاوت   انجام

 ،فرازناشـويي  ةرابطـ  درديگر ثر ؤمتر، بررسي عوامل  وسيع ةجامعاجراي پژوهش بر روي 
جا كه به دليل ماهيـت پـژوهش    از آن چنين هم. تحقيق حاضر است ينهادها از جمله پيش

دهــي  گــزارش هــا از طريــق خــود دادهگيــري در دســترس بــوده و  نمونــهروش حاضــر 
  .كردحتياط در تعميم نتايج ابايد  بنابراين ،دست آمده است  هكنندگان ب مشاركت
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