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های گری مؤلفهاج با میانجیبررسی تأثیر ابعاد هويت فردی بر نگرش به ازدو

 افق ازدواج در دانشجويان پسر مجرد تحصیالت تکمیلی
 31/7/1233تاریخ پذیرش مقاله :                  37/1/1233تاریخ دریافت مقاله : 

 9اتعود اهبازی  3پوراله  باسذبیح، *9ااین کماهی  7نازهال ابماهیای
 پژوهشی مقاله

 چکیده
ساز هلر فلرد اسلت. هلدف پلژوهش      های مهم و سرنوشتاز انتخاب: ازدواج یکی اقداه

گلری  تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی حاضر، طراحی و تدوین مدل
  های افق ازدواج بود.مؤلفه
ی دانشلجویان پسلر مجلرد مقلاطع تحصلیالت      : جامعه آماری این پلژوهش کلیله  روش

نفلر بلا    399ای بله حجلم    جان شرقی بلود کله نمونله   های استان آذربایتکمیلی دانشگاه
ای انتخاب شد. طرح پژوهش، از نلوع تحلیلل   گیری تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

ماتریس کوواریانس یا همبستگی )تحلیل مسیر( است که بله بررسلی اثلرات مسلتقیم و     
ای افلق ازدواج  هل گری مؤلفهغیرمستقیم ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی

(، 9979پردازد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس نگرش به ازدواج بلراتن و روزن ) می
(، مقیلاس  7660روزناگلل و گیزینگلر )  -پرسشنامه فرایند هویت فردی بالیسلتری، بلاس  

( و مقیلاس  9979(، مقیاس سن مورد انتظار ازدواج ویلوغبی )9979اهمیت ازدواج بلت )
 ( یودند.9977جانسون، اندرسون و استیف )آمادگی ازدواج 

ی عشلق هلم بله صلورت مسلتقیم و هلم       : نتایج تحلیل مسیر نشان داد، مؤلفله هاها مه
ی افق ازدواج با نگرش نسبت بله ازدواج رابطله دارد. املا    غیرمستقیم از طریق سه مؤلفه

ج و مؤلفله  ی زملان بنلدی ازدوا  ی کار فقط به صورت غیرمستقیم و از طریق مؤلفهمؤلفه
ی داری دارد. از سوی دیگلر  مؤلفله  آمادگی ازدواج با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معنی

بینی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق مؤلفله اهمیلت ازدواج و مؤلفله    جهان
هلای دیلدگاه افلق    شلود. مؤلفله  آمادگی ازدواج موجب بهبود نگرش نسبت به ازدواج می

 صورت مستقیم با نگرش نسبت به ازدواج ارتباط دارند.ازدواج نیز با به 
های به دست آمده از تحلیل مسلیر نشلان داد، ملدل سلاختاری از برازنلدگی      : یافتهگیمینمیجه

   باشد.دار میمعنی P<90/9ی روابط ساختاری مدل نهایی در سطح خوبی برخوردار است و همه
 های افق ازدواج.ازدواج، مؤلفه : ابعاد هویت فردی، نگرش نسبت بهکلاات کلیدی
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Original Article 
Abstract  
Introduction: Marriage is one of the most important and crucial 
choices for any individual. The purpose of this study was to design 
and elaborate a model of the effect of individual identity 
dimensions on attitudes toward marriage through the mediation of 
marriage horizon components. 
Method: The statistical population in this research is all single 
male postgraduate students in East Azarbaijan universities. A 
sample of 300 students was selected through stratified random 
sampling from the mentioned society. Became the current project 
is a covariance matrix or correlation matrix (path analysis). The 
tools used for data collection were the Attitude toward Marriage 
Scale (Brateen & Rosen, 2012), Ego Identity Process 
Questionnaire (Balistreri, Busch-Rossnagel & Geisinger, 1995), 
Marriage Important Scale (Belt, 2016), Marriage Expected Age 
Scale (Willoughby, 2014), and Marriage Readiness Scale 
(Johnson, Anderson & Stith, 2011). 
Results: The results showed that the love identity component both 
directly and indirectly through the three components of the marital 
horizon is related to attitudes toward marriage. Also, the 
component of work identity both directly and indirectly through 
the three components of the marital horizon is related to attitudes 
toward marriage. On the other hand, the worldview identity 
component directly and indirectly, through the marital importance 
component and the marital readiness component, improves 
attitudes toward marriage. 
Conclusion: Marital horizons components are also related to 
attitudes toward marriage. The findings of the path analysis 
revealed that the structural model has good fitness and all 
structural relationships in the model are significant at P <0.05. 
Keywords: Individual Identity Dimensions, attitudes toward 
marriage, marital horizons components 
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 مقدمه
 ابعراد  دارای که ارتباطي باشد،مي ایگسترده و نظیربي هایویژگي دارای که است ارتباطي ازدواج
 در شروهر  و زن زیسرتي هرم  دیگرر،  عبرارت  به است. اجتماعي و اقتصادی رواني، عاطفي، زیستي،
 قابرل  ایشربه  و شک هیچ بي که شودمي ایجانبه همه و عمیق ارتباط موجب خانواده واحد درون
 تقردس  نروعي  دارای آن از ناشي داد قرار که نحوی به باشد،نمي انساني ارتباطات دیگر با مقایسه
سراز  های مهم و سرنوشتازدواج یکي از انتناب (.4116 ،1رایت و نوک سانچز، )براون، است شده
شود که در تکامرل ابعراد   رد است. این انتناب یکي از مراحل و فرآیندهای رشد محسوب ميهر ف

هرای  (.کارکردهرای ازدواج شرامل مقولره   4111، 4دروني و شنصیتي انسان مهم است )آدامسزیک
 (. 1335بنت، باشد )گلستانيجسماني، روانشناختي، اجتماعي، اقتصادی، ماهبي و معنوی مي

 نوبزرگسراتن،  ای ازعمرده  بنش برای .و پرپیچ و خم است سنت بزرگسالي به رسیدن مسیر
بگراارد   فرد رفتار بر عمیقي تأثیر تواندمي ازدواج به تصمیم و است سفر آن از مهمي بنش ازدواج

(. با توجه به اینکه روند تشکیل خانواده در حا  تغییرر اسرت، پرژوهش در مرورد     4113، 3)جانسون
های مهم پژوهش و دانش خرانواده تبردیل شرده اسرت.     ازدواج به یکي از زمینهنگرش جوانان به 

؛ 4115، 2افتد )کریدرامروزه، معموتً ازدواج تا اواخر دهه دوم زندگي یا اوایل دهه سوم به تأخیر مي
 تغییرات شاهد گاشته دهه چند طي ازدواج (. نهاد4114، 5به نقل از برایان، ویلوغبي، کارو ، جنیفر

 و هرای غیررسرمي  ازدواج افرزایش  او ، ازدواج سن افزایش شامل تغییرات این. است بوده اریبسی
 اسرت ( بارداری ضد های قرص آزمایشگاهي، لقا  مثا ، عنوان به) تکنولوژیکي تحوتت و طالق
(. اکثر 4115، 6باشند )چرلین داشته فرزندآوری به نسبت بیشتری کنتر  دهدمي امکان افراد به که

افراد آرزو دارند روزی ازدواج کنند، اگرچه انتظارات واقعي از ازدواج، به ویژه مواردی که فرد تمایل 
 (. ازدواج4112، 1داشآروکرو و کمر   ) به ازدواج دارد، ممکن اسرت برا گاشرت زمران تغییرر کنرد      

 انجرام  در تواند مرانعي بررای نوبزرگسراتن   که مي قدرتمند اجتماعي عامل یک عنوان به همچنان
 غیرقرانوني  منردر  مرواد  و( 4113 ،2مرودار  و لئونرارد ) الکرل  مصررف سوء جمله از منفي رفتارهای

 رسیده است. اثبات باشد، به (4112 ،3کرنلیوس و لئونارد هومیش،)
 شده مشنص. دهدقرار مي را تحت تأثیر ازدواج از فرد انتظارات مشترک بدون ازدواج، زندگي

 اغلرب افرراد   (.4113، 11گرازو ) دارد مثبرت  رابطره  ازدواج برای انتظارات این نوع روابط با که است

                                                           
1. Brown, Sanchez , Nouck & Wright 

2. Adamczyk 
3. Johnson 

4. Keider 

5. Carroll & Jennifer 
6. Cherlin 

7. Arocho & Kamp Dush 

8. Leonard & Mudar 
9. Homish Leonard & Cornelius 

10. Guzzo 



 ...هایافقازدواجدرگریمؤلفهبررسیتأثیرابعادهویتفردیبرنگرشبهازدواجبامیانجی

62 

 

 .داننرد نمري  ازدواج آن را جرایگزین  اما است، زندگي مسیر طبیعي از این روابط بنشي که معتقدند
 نگرران  های رسرمي، بسریار  نسبت به ازدواج کنند و ازدواج خود شریک با که دارند انتظار این افراد

 یرک  عنروان  (. چنین روابطي بره 4111 ،1جوردانو و مور تنگ )مانینگ، هستند خود یرابطه ثبات
 مردت  طروتني  روابرط  داشرتن  بره  مسرتعد  افراد اغلب و شودمي قلمداد غیرمسئوتنه زندگي شیوه
 بره  مستعد که را افرادی های غیررسمي،ازدواج که است درست اگر. کندمي جلب خود به را ناپایدار
 نگررش  و میل به ازدواج کمتر افراد توان گفت اینمي کند،مي جاب هستند، ناپایدار روابط داشتن
هرای روابرط    به دلیرل پیچیردگي   (.1331، 4بامپاس، سوویت و چرلین) باشند داشته به ازدواج منفي

هرای طررفین، نروع شنصریت و جنسریت افرراد، نترایج و         پیش از ازدواج، اهداف، شرایط و انگیزه
کند. با توجه به تغییرات اجتماعي که در روابط پیش از ازدواج پدیرد   متفاوتي را ایجاب مينیازهای 

رسد پیدایش و رواج این روابط تأثیرات سراختاری برر بسریاری از نهادهرای      آمده است، به نظر مي
اجره  ای موهایي عمیق و ریشه تواند به مرور نهاد خانواده و ازدواج را با چالش اجتماعي داشته و مي
توان به بات رفرتن سرن ازدواج و بري میلري بره       ( که از آن جمله مي4112، 3کند )کانگر و کرافورد
تغییر نقش زنان در روابط برین دو   (،4112، 5آماتو(، کاهش نرخ ازدواج )1336، 2ازدواج )چو و شین

( اشراره  4111، 1( و روابط جنسي پیش از ازدواج )شاکال و کوپادیرا 4112، 6دومنیک-جنس )گوتیرز
( نشان دادند که سطح تحصیالت و نگرش ماهبي افراد با ترأخیر  4141داش ) نمود. آروکو و کم 
 در ازدواج ارتباط دارد.

ارتباط بین نگرش به ازدواج با رفتار و شناخت فرد در طرو  نوجرواني و جرواني طري چنردین      
(. رفترار و تحروتت   4141 ،2کرامرهرولمز  و جیمرز  یورگاسون، ویلوغبي،تحقیق بررسي شده است )

بینري اسرت )برایران و    زندگي زناشویي آینده به وسیله نگررش فعلري فررد بره ازدواج قابرل پریش      
 و ازدواج بررای  تصرمیم  در کلیردی  متغیرر  ازدواج مورد در هانگرش و احساسات(. 4114همکاران، 

 بره  نگررش  (.4114 ،3لي و هارلز مارشا ، )اسچرام، است نهایي زناشویي رضایت معنادار بینيپیش
 بره  ،1332 ،11روزن و )برراتن  ازدواج درمرورد  فرد باورهای و ذهني عقیده از است عبارت 11ازدواج
 هایسازه شامل و گرفته شکل زندگي اولیه مراحل در که (4115 ،14لوژاک و ها  ویلوغبي، از نقل
 و شراد  را خرود  آینرده  یرا  ازدواج فعلي ازدواج، به نسبت مثبت نگرش دارای افراد است. ثابت نسبتاً
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از  کمترری  مثبت در این مورد انتظارات هستند، منفي نگرش دارای که افرادی اما دانند، مي موفق
 تعهد و رابطه جنسي، صمیمیت، نگرش منفي به با ازدواج به نسبت منفي ازدواج خود دارند. نگرش

  (.4112 ،1ویزر و ریگیو)رابطه دارد  بیشتر، تعارض رابطه و حفظ به میل
 عمرر  چرخره  انرداز  چشم از استفاده با (4113) 4مادسن و بری نلسون، بادگر، ویلوغبي، کارو ،
 اشاره ازدواج افق مفهوم کردند. فراهم ازدواج برای آمادگي زمینه در را 3ازدواج افق نظریه خانواده،

 و کرارو   دارد. اش فعلي وضعیت با رابطه در ازدواج به وی رویکرد یا و شنص یک انداز چشم به
 کره  دارد وجرود  مجزا حا  عین در و مرتبط بنش سه حداقل که کردند پیشنهاد (4113) همکاران
 فعلري  برنامره  در ازدواج اهمیرت  او ، دهرد.  مري  تشکیل را تاهل افق از بزرگسا  فرد یک تعری 
 بررای  فررد  آمادگي معیارهای سوم و دوره این در ازدواج برای فرد نظر مورد زمان دوم فرد، زندگي
 و "بینري  پریش " برر  ازدواج هایافق ورای در موجود مفاهیم زمینه. این در فرد اعتقادات یا ازدواج

 و (،4111 مادسن، و بری نلسون، بادگر، ویلوغبي، )کارو ، دارد تمرکز ازدواج یبرا "ریزی برنامه"
  کند. مي برجسته را زندگي در ازدواج از نوبزرگساتن انتظار مورد نقش

 موضروع  ایرن  کره  اسرت  شرده  اخیر های سا  در بسیاری مطالعات اساس ازدواج، افق تئوری
 مثرا ،  عنروان  به باشد. مي بالغ افراد توسعه و رشد بر ازدواج به مربوط عقاید اهمیت دهنده نشان
 مري  ازدواج بره  کمري  اهمیرت  که افرادی یا و بیشتر تمایزیافتگي با بالغین ازدواج افق نظریه طبق
 همکاران، و )کارو  پایرتر ریسک رفتارهای در مشارکت دارند، دیگری زماني های اولویت و دهند
 اعتقرادات  (.4111 کرارو ،  و )ویلروغبي  دهنرد  مري  اننش خود از بیشتری جنسي فعالیت و (4111

 داده نشران  مطالعره  یرک  گراارد.  مي اثر بالغین میان روابط توسعه بر مستقیم طور به نیز زناشویي
 اسرت  همرراه  عاشرقانه  روابرط  در تعهرد  افرزایش  با بیشتر ازدواج به نسبت مثبت نگرش که است

 سرالمت  بره  ازدواج مطلروب  سرن  که است افتهدری دیگری مطالعه که حالي در (،4112 )ویلوغبي،
 بسرتگي  آنها در تمایالت سازی همسان و نوبزرگساتن ازدواج واقعي سن ارتباط چگونگي و روان
 آن جنسري  مررج  و هرج و مواد مصرف با آن اهمیت و ازدواج بندی زمان (.4114 ،2)کارلسون دارد
 بیشرتر  و دهند مي اهمیت کمتر ازدواج به و داندازن مي تاخیر به را ازدواج زمان که افرادی از دسته
 (.4111 همکاران، و )کارو  باشدمي مرتبط هستند، رفتارها این درگیر
 فررد کمترر درگیرر    ترر درک شرود،  ازدواج کوتراه  افرق  در نوبزرگساتن هرچره  رسدمي نظر به

 عنروان  بره . باشرد  ترکوتاه تجرد آنها در بزرگسالي دوره و شوند ایرابطه و فردی ناسالم رفتارهای
 و الکرل  احتما  کمترری دارد   داشتند، تریکوتاه زناشویي افق که افرادی اخیر، تحقیقات در مثا ،
های پرورن  به تماشای فیلم کمتر (،4113، 5مصرف کنند )ویلوغبي و دروکین غیرقانوني مندر مواد

                                                           
1. Riggio & Weiser 

2. Carroll, Willoughby, Badger, Nelson, Barry & Madsen 

3. Marital Horizon Theory 
4. Carlson 

5. Willoughby & Dworkin 
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 و کرارو  ) شروند غیرمتعارف مي جنسي درگیر روابط کمتر و( 4112 همکاران، کارو  و) پردازندمي
ازدواج  و  بودن فرزندمحور با رابطه مثبتي با ترکوتاه های زناشویيافق . همچنین،(4111 همکاران،

 از قبرل  مشرترک  زندگي و همسر استقال  زناشویي، از خارج فرزند داشتن به تمایل رابطه منفي با
 .(4111 همکاران، و کارو ) دارد ازدواج

 روابط گیریشکل و اعتقادات و هویت توسعه در مسائل از برخي بررسي به قبلي هایپژوهش
 و انرد کررده  بررسري  هرم  برا  را دو این یرابطه امروز به تا اندکي مطالعات اما اند،پرداخته صمیمانه
 انرد داده قرار بررسي مورد را همزمان رفتارهای و مدتکوتاه اعتقادات تنها مطالعات این از بسیاری
 (.4114 ،4کرانلي  و  کلري  هراقس،  گمبرک، -زیمرر  ؛4113 بادگر، و کارو  نلسون، مادسن، ،1)بری
)مولیس، مرولیس، اسرکوارتز،    هرا اسرتگیری هویت شامل ایجاد انتناب و تعهرد بره نقرششکل

 دیردگاه  برا  عشرقي  هویت در موفقیت که دهندمي نشان قبلي هایپژوهش(. 4111، 3پیتز و شرینر
 بیشتر اهمیت و است سازگار شود مي دیده ازدواج از قبل بندی زمان در که زدواجا مورد در مرکزی
 ،2کرنکه-سیفگه و )بایرز باشدمي مشهود دهند مي اهمیت کمتر که همساتني با مقایسه در ازدواج
 عنروان  بره  و باشرد مي رقابت حا  در ازدواج با احتمات کار هویت در پیشرفت حا ، این با (.4111
کاهد )ویلوغبي، ها  و اهمیت ازدواج مي از هایيزمان در و شودمي گرفته نظر در اصلي نقش یک
 برا  بعردی  بیني نیز احتماتً در مرحله(. به طور مشابه کسب پیشرفت در توسعه جهان4115، 5گاف
-تصرمیم  برا  اسرت  ممکن ازدواج از آن کمتر اهمیت و شودمي مرتبط ازدواج به مربوط بندیزمان

 (.4111 ،6آرنت، راموس و جنسن) باشد ارتباط در فرد شنصي باورهای و مستقل های گیری
 چره  اگرر  اسرت.  مهرم  بسریار  هویرت  تعری  هویت، و ازدواج افق اتصا  چگونگي درک برای
 ادراکرات  و باورهرا  از ای مجموعره  کلي طور به اما است، متفاوت تحقیقات در هویت دقیق تعری 
 زیمررمن،  از نقرل  به ،1351 )اریکسون، باشد مي اجتماعي دنیای به ورود چگونگي مورد در فردی

 کره  امکانراتي  آوری جمرع  و کاوش فرایند طریق از اعتقادی چنین (.4111 ،1بیرمن و مانتزورانیس
 اختصراص  خرود  زنردگي  بره  کردن متعهد برای را امکاناتي چه اینکه مورد در گیریتصمیم از پس
 از نقرل  بره  ؛1366 ،2)مارسریا  شرود مري  نامیرده  هویرت  کسب بالغ افراد در و شودمي حاصل دهیم

 کلیدی عنوان به هویت حوزه سه در امکانات اکتشاف خاص، طور به (.4111 همکاران، و زیمرمن
 )روابرط  عشرق  کنرار  در نوبزرگسرالي  بره  رو جراده  کننده هموار و شده برجسته نوبزرگساتن برای

  (.4111 )آرنت، باشديم ها()ارزش بینيجهان و کار احساسي(،

                                                           
1. Barry 

2. Zimmer-Gembeck, Hughes, Kelly & Connolly 

3. Mullis, Mullis, Schwartz, Pease & Shriner 
4. Beyers & Seiffge-Krenke 
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 بین احتمالي ارتباط و اندکرده اشاره آن به مطالعه چند زمینه، این در هاپژوهش کمبود علیرغم
 کره  نوبزرگسراتني  مطالعره،  یرک  در مرثالً  انرد. گرفته نظر در را هویت توسعه و زناشویي باورهای
-مي عاشقانه روابط وجود را آن دلیل بیشتری احتما  به دانستندمي برتر را خود هویت گیریشکل

 عنروان  بره  موفرق  هویرت  تشکیل که دهدمي نشان مطلب این (،4113 همکاران، و )بری دانستند
 افرراد  که اندداده نشان دیگر مطالعات باشد.مي تمایالت تشکیل در تمرکز در تغییر برای نشانگری
 هستند. زندگي اوایل در ازدواج، جمله از خانواده، انتقا  مادهآ بیشتر احتماتً گراخانواده هویت دارای
 برا  شرود مري  هویرت  بره  منجرر  که آنچه که دهند مي نشان (،4111) 1نورمي و آنوت، آرو،-سالمال
 که دهندمي نشان مطالعات این موارد، همه دادن قرار هم کنار با دارد. ارتباط تمایالت گیریشکل

 گیرری شرکل  چگرونگي  از واضح تصویر یک اما دارد وجود فتاریر تمایالت و هویت بین ارتباطي
 کره  طرور همران  دهنرد. نمري  دسرت  بره  تمرایلي  باورهرای  به آن اتصا  و نوبزرگساتن در هویت

 تنها نه شود،مي هویتي دامنه هر در امکانات انواع به متعهد سپس و کندمي کش  او  نوبزرگسا 
 نوبزرگسرالي  هرای نقرش  در خود آینده بر تمرکز به شروع بلکه هستند کسي چه که کنندمي درک
 نوبزرگسرالي،  بره  انتقرا   ،دیگرر  عبارت به (.4114 ،4مارجین و سیکا اسکرینارو، )کراستي، کنندمي

 دارد. بالغ فرد هویت در جدید هاینقش دادن قرار به بستگي

 هویرت  در دسرتاوردهایي  نوبزرگسراتن  کره  طورهمان احساسی(. )روابط عشق هویت

 هرم  موضروع  این کنند،مي ترجدی طور به بیشتر روابط ایجاد به شروع کنند،مي پیدا خود عاشقانه
 هویرت  وضعیت مورد در پژوهش شود.مي مشاهده آنها ارتباطات نتایج در هم و آنها رفتار روابط در
 بره  او  درجره  در خرود  هرای  یابيدوست بر نوبزرگساتن که دهدمي نشان دوستیابي رفتارهای و

 (؛4114 همکاران، و گمبک-)زیمر کنند مي تمرکز ها گزینه و ترجیحات و خودشان شناخت منظور
 بلندمردت  روابرط  و تعهد دنبا  به دارند آمده دست به هویتي وضعیت یک که کساني که حالي در
 کننرد  مري  پیدا خود عشقي هویت به روشن تعهدی این، بر عالوه (.4115 ،3)مونتگومری باشندمي
 )آسریتلي،  باشرد مري  همرراه  ارتباطي هایگااریسرمایه و فعلي روابط از مثبت و بیشتر درک با که

 و )برری  کننرد  مري  کسرب  بیشرتر  اعتماد و مثبت روابط و مثبت رفتارهای و (1333 ،2ني و راجرز،
 برا  عشرق  در فرردی  هویت دستاورد که دهد مي نشان وضو  به تحقیقي چنین (.4113 همکاران،

 دهنرده  نشران  کره  (،4111 کرنرک، -سیفگه و )بایرز دارد ارتباط قوی صمیمانه روابط گیری شکل
 خودیرابي  احسراس  برا  کره  رودمري  انتظرار  آن از پرس  باشرد. مي مدت بلند روابط اهمیت افزایش

 و دهنرد  ازدواج به بیشتری اهمیت و شوند، ازدواج ایده به متعهد بیشتر عشقي نظر از نوبزرگساتن
 کنند. ازدواج زودتر هک رودمي انتظار

                                                           
1. Salmela-Aro, Aunola, & Nurmi 
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 دارنرد،  قرار خود آینده زندگي هایبرنامه در نوبزرگساتن که زماني ای(.)حرفه کار هویت

 از بسریاری  که دهند مي نشان تحقیقات (.4115 کارو ، و )ویلوغبي گیردمي را دوم جایگاه ازدواج
 و )کرارو   هسرتند  مقردم  ازدواج بر شغل، ایجاد و تحصیلي پیشرفت که باورند این بر نوبزرگساتن
 یک به نیاز مورد در نوبزرگساتن میان در قوی حس یک وجود دهنده نشان که (،4113 همکاران،

 نوبزرگسراتن  کره  داد نشران  دیگرری  مطالعره  این، بر عالوه باشد. مي واجازد از قبل پایدار حرفه
 اینرده  زنردگي  در همسرشان نقش به نسبت بیشتری نقش آنها آینده حرفه که کردند مي احساس
 اصرلي  نقش که نوبزرگساتني دیگر حا ، این با (.4115 گاف، و ها ، )ویلوغبي، کرد خواهد بازی
 و دوسرتان  از زودترر  داننرد  مري  شرغلي  حیطره  از مهمترر  را ان و داننرد  مي همسری نقش را خود

 مري  نشران  هرا  یافتره  ایرن  (.4115 لوژاک، و ها  )ویلوغبي، کنند مي ازدواج خود دیگر همساتن
 هرم  کنرار  در جرای  بره  ازدواج، هرای  افق و کار هویت ازدواج، و عشق هویت خالف بر که، دهند
 بندی زمان و باشد مي تر پایین زیاد احتما  به ازدواج اهمیت پس شوند. مي جدا یکدیگر از بودن،
 تمایرل  تشرکیل  از کرار  هویرت  جدایي کننده پیشنهاد گیرد، مي قرار کار از پس دوم جایگاه در آن

 باشد. مي ازدواج برای

-تصرمیم " کره  کننرد مي اشاره مداوم طور به نوبزرگساتن ها(.)ارزش بینیجهان هویت

 ،دباشر مي "تأثیرات سایر یا والدین از مستقل طور به شنص هایارزش / اعتقادات مورد در گیری
 عنروان  بره  را جهاني هویت توسعه که (،1332 )آرنت، باشدمي بزرگسالي برتر معیارهای از یکي و

 برا  ارتبراط  در پیگیری این درک حا ، این با دهد.مي قرار نوبزرگساتن ترجیحات باتترین از یکي
 نوبزرگسراتن  که دهندمي نشان ازدواج هایافق پیشین تحقیقات باشد.مي ناقص تمایالت توسعه
 هریچ  امرا  (،4113 همکراران،  و )کرارو   داننرد مري  ضروری ازدواج برای را گراجهان هویت توسعه
 توسرعه  است. نداده انجام تمایل تشکیل با جهاني هویت اتصا  برای تالشي خاص طور به مطلبي
 مشرنص  فرردی  هرای تکانه و دیگران از استقال  پیگیری با گساتننوبزر میان در جهاني هویت
 در تراخیر  و روابرط  بره  کمتر تعهد دارای روند یک با که (،4111 جنسن، و راموس )آرنت، شودمي

 از مستقل" بسیار بیان یک واقع در (.1331 ،1دیون و )دیون شود مي مشنص جدی رابطه تشکیل
 پس است، چنین اگر باشد.مي روابط زمینه از بینيجهان وسعهت جدایي دهنده نشان "دیگر تأثیرات
 عقرب  بره  رو روند به منجر زیاد احتما  به استقال  بر تمرکز یک با بینيجهان توسعه گیریشکل
  شود.مي ازدواج

 ضرروری  نوبزرگسراتن  در صمیمیت درک برای تواند مي صمیمیت و هویت بین رابطه تعیین
 سرشرماری  دفترر  زنران؛  بررای  سا  41 و مردان برای سا  43) او  ازدواج در سن افزایش .باشد
 سرن  رفرتن  برات  معنرای  به که دهدمي نشان را صمیمیت به نیاز در تأخیر (4112 ،4متحده ایاتت
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2. National Center for Education Statistics 
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 میران  در هویرت  دهنرده  شکل عوامل گرچه است. هویت تشکیل روند ادامه نتیجه در و بزرگسالي
 گیرری شرکل  چگرونگي  مرورد  در هنروز  پژوهشگران است، گرفته قرار موردمطالعه خوبي به بالغین
 گیرری شرکل  برین  فعلي ارتباط فهمیدن برای کلید یک دارند. واحدی نظر نوبزرگساتن در هویت
 کره  دهدمي نشان که است نهفته پژوهشي در نوبزرگساتن میان در تمایالت گیریشکل و هویت
 و اسرت  تغییر حا  در ازدواج هدف دیگر معنایي به نداخت،ا تعویق به را ازدواج سادگي به توانمي
 آیرد نمري  حسراب  بره  نوبزرگسرا   یرک  بره  شردن  تبردیل  برای اصلي وظیفه یک عنوان به دیگر

 است ممکن نیز تمایل و هویت بین ارتباط پس باشد، چنین اگر (.4115 لوژاک، و  ها  )ویلوغبي،
 برین  نزدیک روابط و هویت گیریشکل که دهندمي نشان تحقیقات برخي که حالي در کند. تغییر

 و گمبرک -زیمر ؛1،4114بیدر-آدلر و سوتو کرپلمن، )پیتمن، باشدمي مرتبط هم هنوز نوبزرگساتن
 در هویرت  تشرکیل  برا  ازدواج در درازمدت تمایالت آیا که نیست مشنص هنوز (،4114 همکاران،

 هنجراری  دیگر ازدواج چون که معتقدند پژوهشگران برخي خیر؟ یا است مرتبط نوبزرگساتن میان
 اسرت  بلندمردت  روابط به نگرش و باورها بر تمرکز به نیاز شود،نمي محسوب نوبزرگسالي دوره از
-شرکل  بین ارتباط اندکي هایپژوهش امروز، به تا حا ، این با (.4115 لوژاک، و  ها  ویلوغبي،)

 (.4116 ،4بلت مثا  عنوان )به اندکرده بررسي را ازدواج مانند آینده روابط باورهای و هویت گیری
 محل (،1333 ،3پرستون و )کیان جنسي و جسمي بلوغ و سن که دهدمي نشان قبلي مطالعات

 و ویلسرون  بنسرون،  )ترسرون،  خانواده تأثیرات (،4114 ،2جانسون و جانسون )شوبل، افراد زندگي
 و )کرپلمن والدین تأثیرات (،1324 ،6لي)تکس پایریمسئولیت و اجتماعي وضعیت (،1332 ،5مدورا
 همسر بودن دسترس در (،1331 ،2)اندرسون هاتفاوت درک توانایي و فرهنگ (،1333 ،1ولت شوان
 و اتروق  ؛1335 ،11کاسپر و تناهان )مک فردی ترجیحات و (1335 ،3وارد های و اندرسون )لیچر،
 (.4116 بلت، از نقل )به هنددمي قرار تأثیر تحت را ازدواج به رغبت (1322 ،11استرن

هرایي   و در هر انتناب مالک هستنددر حا  انتناب  به طور مداومخود  زندگيدر طو   افراد
برخي نیز تقریباً بین همه اعضای  وخاص ها ازاین مالک در مورد ازدواج برخيدهد. مي را مبنا قرار

، 14)کالکسرتون، اورارک، اسرمیت و دتنگریس    باشرند  یک گروه، از نظر جنس یا نوع مشترک مي
باشد. این هدف زمراني تحقرق   های منسجم و موفق ميرشدیافته در گرو خانواده یجامعه(. 4113
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یابد که انتناب همسر از روی آگاهي و با توجه به معیارهای صحیح صورت گیرد )بویسي، وود، مي
 و موجرود  تحقیقرات  در شرکاف  کردن پر مطالعه این از هدف بنابراین(. 4111دیالني و فرگوسن، 

-مي ارتباط خود آینده تمایالت با را خود هویت نوبزرگساتن چگونه که است درک این به رسیدن

 چگرونگي  به مربوط بینيجهان و کار عشق، هایحوزه در هویت گیریشکل خاص، طور به دهند.
 موجود شکاف به توجه با لاا دهد.مي قرار مشاهده مورد را ازدواج اهمیت و نوبزرگساتن بندیزمان
 شود.(، مد  زیر پیشنهاد مي4116ویژه پژوهش بلت، ذکر شده )به هایپژوهش نتایج و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پیشنهادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت بر نگرش نسبت به ازدواج با . مدل 0شکل 

 های دیدگاه افق ازدواج در دانشجویان پسر مجردنقش میانجی مؤلفه

 

 و مسرتقیم  اثررات  بره  مربروط  پیشرنهادی  مرد   آیا که است این پژوهش این در اصلي مسئله
 در ازدواج افق دیدگاه هایمؤلفه میانجي نقش با ازدواج به نسبت نگرش بر هویت ابعاد غیرمستقیم
 صرورت  به هویت ابعاد شدهفرض مد  اساس بر باشد؟مي هاداده یبرازنده مجرد پسر دانشجویان
 دارد. ترأثیر  ازدواج بره  نگررش  برر  ازدواج افرق  دیردگاه  هرای مؤلفه طریق از غیرمستقیم و مستقیم
 دارد. تأثیر ازدواج به نگرش بر مستقیم صورتبه ازدواج افق دیدگاه هایمؤلفه همچنین

 

 روش  

اسرت.  تحلیل ماتریس کواریرانس یرا همبسرتگي    طر  پژوهش حاضر یک طر  همبستگي از نوع 
دانشجویان پسر مجررد شراغل بره تحصریل در مقراطع تحصریالت تکمیلري         جامعه آماری شامل

باشرد. برا اسرتفاده از روش    مري  1331-32های استان آذربایجان شرقي در سا  تحصیلي دانشگاه
نفر دانشجوی پسر انتناب  311ها، دانشجویان مجرد این دانشگاه گیری تصادفي ساده از بیننمونه

ها قرار گرفت. به منظور انتنراب نمونره، پرس از طري     اختیار آنهای پژوهش در شده و پرسشنامه
روند اداری تزم و اخا مجوزهای مربوطه، بره دانشرگاه هرای اسرتان آذربایجران شررقي )شرامل        

 مؤلفه جهان بیني

 مؤلفه کار

 مؤلفه عشق

 زمان بندی ازدواج

 نگرش به ازدواج
 اهمیت ازدواج

 آمادگي ازدواج
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های تبریز، علوم پزشکي تبریز، دانشگاه صرنعتي سرهند، واحردهای دانشرگاه پیرام نرور و       دانشگاه
ای گیری تصادفي طبقره د. سپس با استفاده از روش نمونهواحدهای دانشگاه آزاد استان( مراجعه ش

ی تزم از میان دانشجویان هر دانشگاه به طور مجزا انتناب و پرسشنامه هرای پرژوهش در   نمونه
اختیار آنها قرار مي گرفت.تزم به ذکر است که هر کدام از افرادی کره واجرد شررایط شررکت در     

الت تکمیلري برودن، نداشرتن سرابقه ازدواج قبلري(      پژوهش بودند )مجرد بودن، دانشجوی تحصی
های های ماکور به پرسشنامهدانشجوی پسر از دانشگاه 311انتناب مي شدند. بر این اساس تعداد 

پژوهش پاسخ دادند که در نهایت اطالعات به دست امده از این افراد توسط پژوهشگر مورد تجزیه 
 و تحلیل قرار گرفت.

 

 ابزارهای پژوهش

)پرارک و   1از ازدواج انتظارات و نگرشمقیاس  از ازدواج: انتظارات و نگرشمقیاس الف( 

 3ی قصرد ازدواج ) سؤالي است که برای اندازه گیرری سره مؤلفره    36(، یک مقیاس 4114، 4روزن
ماده( ساخته شده است و بررای   43ماده( و انتظارات از ازدواج ) 11ماده(، نگرش نسبت به ازدواج )

سوا   11در این پژوهش ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر فقط از ننستین بار 
گااری این مقیاس در یرک  مقیاس نگرش نسبت به ازدواج استفاده شده است. نمرهمربوط به خرده
گیرد. دامنه نمرات از )کامالً موافقم( صورت مي 1)کامال منالفم( تا  1درجه ای از  1طی  لیکرت 

باشرد. پرارک و   تر نسبت به ازدواج ميدهنده نگرش مثبتباشد و نمرات باتتر، نشانمي 11تا  11
و روایي سرازه ایرن    21/1مقیاس نگرش را با روش آلفای کرونباخ برابر ( پایایي خرده4114روزن )

س در مقیاس را با استفاده از تحلیل عامل اکتشافي و تأییدی مورد تأیید قرار دادند. پایایي این مقیا
 به دست آمد. 11/1پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ برابر 

 34هرای هویرت، برا اسرتفاده از پرسشرنامه      مؤلفهب( پرسشنامه فرایند هویت فردی: 

گیرری شرد. ایرن    ( انردازه 1335، 3روزناگل و گیزینگر-سوالي فرایند هویت فردی )بالیستری، باس
( از طریرق دو حروزه اکتشراف و تعهرد     1366) پرسشنامه وضعیت هویت را براساس مرد  مارسریا  

هرا و  بررسي مي کند. سطح اکتشاف چهار بعد ایدئولوژیک شرامل کرار، مراهب، سیاسرت و ارزش    
-سطح تعهد نیز چهار بعد بین فردی شامل خانواده، دوستي، نقش جنسیتي و عشق را مورد انردازه 

عد هویرت شرامل عشرق )روابرط     ی مربوط به سه بماده 14دهد. در پژوهش حاضر گیری قرار مي
احساسي(، کار )حرفه( و جهان بیني )ارزش ها( مورد استفاده قرار گرفت که نظرر افرراد را در یرک    

دهد. نمره ( مورد سنجش قرار مي6( تا کامالً موافقم )1درجه ای از کامالً منالفم ) 6طی  لیکرت 
( در پرژوهش  4116سرت. بلرت )  ی بیشرتر ا مقیاس نشان دهنده هویت کسب شدهبات در هر خرده

                                                           
1. Marital Attitudes and Expectations Scale 
2. Park & Rosen 

3. Balistreri, Busch-Rossnagel & Geisinger 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197185710123#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197185710123#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197185710123#!
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خود ضریب پایایي این پرسشرنامه را برا روش آلفرای کرونبراخ بررای سره مؤلفره عشرق )روابرط          
به دست آوردند. پیس  61/1و  55/1، 51/1احساسي(، کار و جهان بیني )ارزش ها( به ترتیب برابر 

روش آلفرای کرونبراخ در   ( در پژوهش خود ضریب پایایي ابعاد این پرسشنامه را با 4113) 1و زاپوت
( در 4111) 4محاسبه کردند. همچنین، پلرون، راماسي، گرانا و کراپرارو  26/1تا  21/1ای بین دامنه

پژوهش خود ضریب پایایي ابعاد این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ مطلوب ارزیرابي کردنرد.   
-با روش آلفای کرونباخ در دامنه( ضریب پایایي ابعاد این پرسشنامه را 4113) 3مورسونبو  و آتاک

به دست آوردند.  21/1تا  22/1ای بین و روایي همزمان ابعاد آن را در دامنه 13/1تا  64/1ای بین 
( در پژوهش خود ضریب پایایي این پرسشنامه را برا روش آلفرای کرونبراخ مطلروب     1331امیني )

خرده مقیاس پرسشنامه بره ترتیرب   ارزیابي کرد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای سه 
 به دست آمد. 15/1و  21/1، 24/1برابر 

سؤا   2( ساخته شد که شامل 4116این مقیاس توسط بلت )پ( مقیاس اهمیت ازدواج: 

رود. این مقیاس، های دیدگاه افق ازدواج به کار ميگیری اهمیت ازدواج از مؤلفهاست و برای اندازه
( تا کرامالً  1ای از کامالً منالفم )مودني در یک طی  لیکرت شش درجهاهمیت ازدواج را از نظر آز

ی باتتر در این مقیاس نشران دهنرده بیشرتر برودن اهمیرت      کند. نمرهگیری مي( اندازه6موافقم )
( پایایي این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونبراخ  4116ازدواج در نظر آزمودني است. بلت )

ه نمود. این مقیاس برای اولین برار در ایرران ترجمره و در ایرن پرژوهش مرورد       محاسب 11/1برابر 
 22/1استفاده قرار گرفت که ضریب پایایي این مقیاس نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابرر  

 به دست آمد.

مقیاس سن مورد انتظرار ازدواج توسرط ویلروغبي    ت( مقیاس سن مورد انتظار ازدواج: 

شده و شامل دو سؤا  است که نظر افراد در مورد اینکه زمان یا سن موردنظرشران  ( ساخته 4112)
پرسد که حرداقل و حرداکثر   سنجد. این مقیاس از فرد سوا  ميبرای ازدواج چند سا  است، را مي

سن موردانتظار برای ازدواج خود را بنویسید. سپس میانگین سن حداقل و حداکثر ذکر شده توسرط  
 عنوان سن موردانتظار ازدواج در نظر گرفته خواهد شد.ازمودني به 

مقیراس آمرادگي ازدواج نیرز توسرط جانسرون، اندرسرون و       ث( مقیاس آمادگی ازدواج: 

( ساخته شده و شامل یک ماده است که نظر افراد در مرورد اینکره آیرا در شررایط     4111) 2استی 
این مقیاس از فرد سوا  مي پرسد کره آیرا   فعلي خود را برای ازدواج آماده مي بینند، را مي سنجد. 

)اصرال آمراده نیسرتم( ترا      1در حا  حاضر آمادگي ازدواج دارید؟ سپس پاسخ فرد در دامنه ای بین 
 ام( ابراز خواهد شد.)کامالً آماده11

                                                           
1. Pace & Zappulla 

2. Pellerone, Ramaci, Granà & Craparo 
3. Morsünbül & Atak 

4. Johnson, Anderson & Stith 
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های آمار توصیفي مانند میانگین، انحراف معیار و همبسرتگي هرای   در این پژوهش ابتدا روش
انجام شد. پس از آن تحلیل های پیچیده تر از  42ویرایش  SPSSافزار  ه از نرمپیرسون با استفاد

ویررایش   AMOS( برای ارزیابي مد  فرضي با استفاده از نرم افرزار  PAتحلیل مسیر )"طریق 
 استفاده شد.  12

 

 هایافته

 دهد.ها در متغیرهای پژوهش را نشان ميمیانگین و انحراف استاندارد آزمودني 1جدو  

 
 ها درمتغیرهای مورد مطالعه. میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی0جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 43/3 65/15 ی عشقمؤلفه

 63/3 31/15 ی کارمؤلفه

 12/3 43/15 ی جهان بینيمؤلفه

 11/3 15/43 مؤلفه زمان بندی ازدواج

 21/5 15/13 مؤلفه اهمیت ازدواج

 35/4 32/2 آمادگي ازدواجمؤلفه 
 22/11 2/26 نگرش به ازدواج

 
هرا  های آزمرودني شود میانگین و انحراف استاندارد نمرهمشاهده مي 1طور که در جدو  همان

باشرد. همچنرین میرانگین و انحرراف اسرتاندارد      مي 22/11و  2/26در نگرش به ازدواج به ترتیب 
ضررایب همبسرتگي برین     4شرود. جردو    نیز مشراهده مري  ها در سایر متغیرها های آزمودنينمره

 دهد.متغیرهای منتل  پژوهش را نشان مي

 
 ها. ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل آزمودنی2جدول 

 7 6 9 4 2 3 1 متغیر ردیف

 615/1* 316/1* 321/1* -116/1* 452/1* 442/1* 1 ی عشقمؤلفه 1

 333/1* 334/1* 433/1* -125/1* 311/1* 1 - ی کارمؤلفه 4

 216/1* 311/1* 314/1* -116/1* 1 - - بینيی جهانمؤلفه 3

 -313/1* -111/1* -314/1* 1 - - - ی زمان بندی ازدواجمؤلفه 2

 524/1* 533/1* 1 - - - - ی اهمیت ازدواجمؤلفه 5

 524/1* 1 - - - - - ی آمادگي ازدواجمؤلفه `

 1 - - - - - - نگرش به ازدواج 1

 باشند.معنادار مي P<15/1ی ضرایب همبستگي ذکر شده بین متغیرها در سطح تزم به ذکر است که همه

 
طور که در ابتدا ذکر شد در پژوهش حاضر با توجه به مطالعرات گاشرته، بررای بررسري     همان

اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت بر نگرش نسبت به ازدواج با نقش میرانجي مؤلفره هرای    
دیدگاه افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد یک مد  مفهومي پیشنهاد شرد. بره منظرور ارزیرابي     
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( برا  SEM) 1بنش ساختاری الگو با اسرتفاده از الگویرابي معرادتت سراختاری    الگوی پیشنهادی، 

 SPSSافزارهای  ها با استفاده از نرم ( برآورد گردید. تمامي تحلیلMLنمایي ) برآورد حداکثر درست

انجام گرفت. پیش از بررسري ضررایب سراختاری، برازنردگي      16ویرایش  AMOSو  42ویرایش 
هرا،   رار گرفت. برای تعیین کفایت برازندگي الگوی پیشرنهادی برا داده  الگوی اصلي مورد بررسي ق

های برازندگي مرورد اسرتفاده قررار گرفرت. برا وجرود ایرن کره مقرادیر برخري            ترکیبي از شاخص
ها بودند، ولري نترایج نشران     های برازندگي حاکي از برازش نسبتاً خوب الگوی اولیه با داده شاخص

ز به بهبود دارد. در گام، بعد ارتقای برازندگي الگوی اصرلي از طریرق   دادند که الگوی اصلي نیا مي
حاف یک مسیر )الگوی نهایي( انجام گرفت. برا حراف ایرن مسریرها تناسرب مرد  بره صرورت         

 معناداری افزایش یافت. 

 
 های برازندگی ها بر اساس شاخص . برازش الگوهای پیشنهادی و نهایی با داده3جدول 

  χ2 df 
df

2 
GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگرررروی 
 پیشنهادی

53/114 3 13/32 313/1 421/1 232/1 166/1 233/1 232/1 33/1 

الگرررروی 
 نهایي

12/4 4 13/1 332/1 311/1 333/1 331/1 333/1 331/1 111/1 

 
به ویژه نسبت مجاور های برازندگي آمده است، با توجه به شاخص 3گونه که در جدو  همان

، شاخص نیکویي بررازش  332/1برابر  4، شاخص نیکویي برازش13/1ی آزادی برابر کای به درجه
، ریشره خطرای تقریرب    333/1برابرر   2ای، شراخص برازنردگي مقایسره   311/1برابر  3تعدیل یافته

زش هنجار و شاخص برا 333/1برابر  6، شاخص برازندگي افزایشي111/1برابر  5میانگین مجاورات
ی روابرط سراختاری   مد  ساختاری از برازندگي خوبي برخروردار اسرت و همره    331/1برابر  1شده

باشد. ضررایب مسریر در مرد  پیشرنهادی و     معنادار مي P <15/1موجود در مد  نهایي در سطح 
 آمده است. 2مد  نهایي در جدو  

 
 

                                                           
1. Structural Equation Modeling 

2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Root Mean Squared Error of Approximation 
6. Incremental Fit Index 

7. Normalized Fit Index 
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مسیرها و ضرایب استاندارد مربوط به اثرات مستقیم بین متغیرهای  الگوی ساختاری: .4جدول 

 پژوهش در مدل نهایی 

 مسیر
 مدل نهایی مدل پیشنهادی

β P β P 

 115/1 -121/1 14/1 -136/1 ی زمان بندی ازدواجی عشق به مؤلفهمؤلفه

 112/1 -152/1 112/1 -125/1 ی زمان بندی ازدواجی کار به مؤلفهمؤلفه

 - - 662/1 -141/1 ی زمان بندی ازدواجبیني به مؤلفهی جهانمؤلفه

 111/1 453/1 111/1 456/1 ی اهمیت ازدواجی عشق به مؤلفهمؤلفه

 111/1 116/1 114/1 113/1 ی اهمیت ازدواجی کار به مؤلفهمؤلفه

 112/1 153/1 111/1 124/1 ی اهمیت ازدواجبیني به مؤلفهی جهانمؤلفه

 111/1 423/1 111/1 423/1 ی آمادگي ازدواجی عشق به مؤلفهمؤلفه

 111/1 411/1 111/1 411/1 ی آمادگي ازدواجی کار به مؤلفهمؤلفه

 111/1 112/1 112/1 153/1 ی آمادگي ازدواجبیني به مؤلفهی جهانمؤلفه

 111/1 322/1 111/1 336/1 ی عشق به نگرش به ازدواجمؤلفه

 116/1 114/1 116/1 112/1 کار به نگرش به ازدواجی مؤلفه

 113/1 141/1 113/1 144/1 بیني به نگرش به ازدواجی جهانمؤلفه

 116/1 -115/1 115/1 -111/1 ی زمان بندی ازدواج به نگرش به ازدواجمؤلفه

 111/1 413/1 111/1 445/1 ی اهمیت ازدواج به نگرش به ازدواجمؤلفه

 111/1 412/1 111/1 412/1 ازدواج به نگرش به ازدواج ی آمادگيمؤلفه

 
دار ی ضرایب مسیر مربوط به مد  نهایي معنيهمه 2براساس نتایج نشان داده شده در جدو  

 دار از مد  نهایي حاف گردید.طور که گفته شد مسیر غیر معنيچنین همانهستند. هم

 

 

 

 

 

 

 
 

. الگوی نهایی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت بر نگرش نسبت به ازدواج با 2شکل 

 های دیدگاه افق ازدواج در دانشجویان پسر مجردنقش میانجی مؤلفه

بینيمؤلفه جهان  

 مؤلفه کار

 مؤلفه عشق

 زمان بندی ازدواج

 نگرش به ازدواج
 اهمیت ازدواج

 آمادگي ازدواج
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ی عشق هم به صرورت مسرتقیم و هرم    مؤلفهشود، گونه که در مد  نهایي مشاهده ميهمان
ی کار نیز ی افق ازدواج با نگرش نسبت به ازدواج رابطه دارد. مؤلفهغیرمستقیم از طریق سه مؤلفه

ی افرق ازدواج برا نگررش نسربت بره      هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق سه مؤلفه
م به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بیني هی جهانازدواج رابطه دارد. از سوی دیگر؛ مؤلفه

شرود. مؤلفره   مؤلفه اهمیت ازدواج و مؤلفه آمادگي ازدواج موجب بهبود نگرش نسبت به ازدواج مي
 های دیدگاه افق ازدواج نیز با به صورت مستقیم با نگرش نسبت به ازدواج ارتباط دارند.

این . استفاده شد   1وت استرا ای بین متغیرهای پژوهش از روش بجهت بررسي روابط واسطه

گیری مکرر بوده و شامل ترسیم تعداد زیادی نمونره برا جایگشرت از    های نمونهروش یکي ازروش
و با استناد به ضرایب اسرتاندارد ذکرر شرده مسریرها، نترایج       4با توجه به شکل . نمونه اصلي است

 آزمون برای مسیرهای غیرمستقیم پژوهش، در جدو  زیر آمده است.
 

 نتایج بوت استراپ و معنی داری مسیرهای غیرمستقیم. 5جدول 

 مسیر
مقدار بوت 

 استراپ

حد 

 پایین
 حد باال

 سطح 

 داریمعنی
 111/1 166/1 143/1 112/1 بندی ازدواج به نگرش به ازدواجمؤلفه عشق به زمان

 141/1 132/1 143/1 112/1 بندی ازدواج به نگرش به ازدواجمؤلفه کار به زمان

 132/1 113/1 -126/1 116/1 بندی ازدواج به نگرش به ازدواجبیني به زمانمؤلفه جهان

 111/1 212/1 132/1 313/1 مؤلفه عشق به اهمیت ازدواج به نگرش به ازدواج

 112/1 311/1 121/1 124/1 مؤلفه کار به اهمیت ازدواج به نگرش به ازدواج

 112/1 363/1 144/1 445/1 نگرش به ازدواجبیني به اهمیت ازدواج به مؤلفه جهان

 111/1 22/1 412/1 342/1 مؤلفه عشق به آمادگي ازدواج به نگرش به ازدواج

 112/1 322/1 144/1 411/1 مؤلفه کار به آمادگي ازدواج به نگرش به ازدواج

 112/1 315/1 134/1 121/1 بیني به آمادگي ازدواج به نگرش به ازدواجمؤلفه جهان

 
ی مسریرهای  دهرد کره نتیجره بروت اسرترا  بررای همره       نشان مي 5 نتایج مندرج درجدو 

غیرمستقیم )به جز یک مسیر که با رنگ قرمز مشنص شده(، در دامنه برین حرد پرایین و براتی     

دار برودن  (، حراکي از معنري  p<15/1داری به دست آمده )فاصله اطمینان قرار گرفت. سطح معني
-باشد. تزم به ذکر است مسیر غیرمستقیم مؤلفره جهران  مد  نهایي مي مسیرهای غیرمستقیم در

دار بود که در مد  نهرایي پرژوهش حراف    بندی ازدواج به نگرش به ازدواج غیرمعنيبیني به زمان
 گردید.

 
 
 

                                                           
1. bootstrapping method 
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 گیریبحث و نتیجه

اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت بر  مورد در مفهومي مد  یک بررسي حاضر پژوهش هدف
های دیدگاه افق ازدواج در دانشرجویان پسرر مجررد    نگرش نسبت به ازدواج با نقش میانجي مؤلفه
شده ابعاد هویت به صورت مسرتقیم و غیرمسرتقیم از   تحصیالت تکمیلي بود. بر اساس مد  فرض

های دیدگاه افق تأثیر دارد. همچنین مؤلفههای دیدگاه افق ازدواج بر نگرش به ازدواج طریق مؤلفه
صورت مستقیم بر نگرش به ازدواج تأثیر دارد. فرض اصلي نظریه افق ازدواج ایرن اسرت   ازدواج به

های افراد در که ادراک از اهمیت، زمان و آمادگي ازدواج، عوامل مرکزی در تعیین رفتارها و تفاوت
 (.4113ران، ی بزرگسالي هستند )کارو  و همکاطو  دوره

یرا ازدواج )و   طرالق  تجربه سن، جنسیت، نقش های زیادی در حوزه خانواده و ازدواج،پژوهش
 کافمن .اندداده قرار بررسي مورد ازدواج به نسبت فرد انتظارات و نگرش در را روابط( قبلي و هویت

نسربت بره    هسرتند  ترری لیبرا  یا و آمیزترمساوات هاینگرش دارای که زناني نشان داد،( 4115)
موردانتظرار ازدواج براتتری    ترر و سرن  پرایین  ازدواج انتظار هستند ترسنتي نگرش دارای که زناني
 و برابرر  نگررش  برا  مرردان  فرزندآوری کمتر دارند. انتظار برابرنگر، نگرش با زنان همچنین،. دارند
 .ندادنرد  نشران  یکردیگر  بره  نسبت اختالفي فرزندآوری به تمایل و از ازدواج مورد انتظار در سنتي،

 و "فرزنرد  تولرد و رشرد  " مرواردی ماننرد   برا  زنان جنسي انتظارات که داد نشان (4114) 1سولسارز
سن نیز عامل مهم مؤثر بر  .همراه است "متقابل عشق یایده" با مردان و در "فرزند خوشبنتي"

 41 )میانگین نوبزرگساتن که نشان دادند( 4111) 4کمپبل و سیمونز نگرش به ازدواج است. رایت،
 بلرت  .دارنرد  سرا   34 سني میانگین با بزرگساتن به نسبت ازدواج از تری آ ایده انتظارات سا (،

 دارد. مثبرت  رابطه ازدواج به نگرش با شده کسب عشق هویت داد، نشان خود پژوهش در (4116)
 هویرت  دیگرر،  سروی  از نردارد.  ازدواج بره  نگرش با داری معني ارتباط شده، کسب کار هویت اما،

 دارد. منفي رابطه ازدواج به نگرش با شد، کسب بیني جهان
 غیرمسرتقیم مسرتقیم و   اثر تأیید از حاکي مسیر تحلیل مد  ارزیابي نتایجدر پژوهش حاضر، 

بندی ازدواج، اهمیت ازدواج و آمرادگي ازدواج(  ی افق ازدواج )زمانمؤلفه عشق از طریق سه مؤلفه
(، 4113هرای برری و همکراران )   نسبت به ازدواج برود. ایرن یافتره هماهنرگ برا یافتره      با نگرش 

طبرق تحقیقرات   باشرد.  ( مري 4116( و بلت )4114گمبک و همکاران )-(، زیمر4115مونتگومری )
های هرویتي  سازگاری را در انواع منزلت زده و سردرگم کرمتررین میرزانانجام شده هویت بحران

(. نشان دادند، موفقیرت در هویرت   4111کرنکه )-(. بایرز و سیفگه4111، 3د )فوجاک دهنشان مي
شود، سازگار است بندی قبل از ازدواج دیده ميعشقي با دیدگاه مرکزی در مورد ازدواج که در زمان

باشد. کرارو   دهند؛ مشهود ميو اهمیت بیشتر ازدواج در مقایسه با همساتني که کمتر اهمیت مي

                                                           
1. Slosarz 
2. Wright, Simmons & Campbell 

3. Fadjukoff 
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( ادعا مي کنند که آشکار است که دیدگاه های جوانران نسربت بره ازدواج مري     4111و همکاران )
ی تواند با طی  گسترده ای از ارزش ها و رفتارهرای نوبزرگسرالي مررتبط باشرد. در تبیرین یافتره      

زدواج، ادر آن گیری هویت و نقرش برقرراری روابرط صرمیمي شکلتوان گفت، پژوهش حاضر مي
مچنان که نوبزرگساتن در جستجوی تکامل هویت عشق و روابط صمیمانه . های دارداهمیت ویژه

کنند، نگرش آنان نسبت بره ازدواج  تر با جنس مقابل ميخود هستند و شروع به ایجاد روابط جدی
گیری است. نگرش نسبت به ازدواج نشان دهنرده احساسرات و تمرایالت افرراد،     نیز در حا  شکل

هرا در مرورد   ها و عقایرد راسرخ آن  تصورات از پیش فرض شده، ترسها، ها یا سوگیریداوریپیش
ازدواج است. بنابراین نگرش یک فرد در مورد ازدواج آن چیزی است که او در مورد ازدواج فکرر و  

تر باشد و فرد در مورد اینکه چره نروع   کند. حا ، اگر هویت عشق در افراد تکامل یافتهاحساس مي
های تزم نسبت به ایجاد رابطه را انجام دهد و بره  اسب است، بررسيی دوستي برای وی منرابطه

اطمینان برسد؛ یا در واقع نسبت به شناخت روابط صمیمانه و ازدواج، خود را متعهد و درگیر کنرد و  
تری نسبت بره ازدواج خواهرد داشرت. از    ی محکم و پایدار بداند، نگرش مثبتازدواج را یک رابطه

ترر،  تواند بر افرق ازدواج فررد اثرر گااشرته و آن را واضرح     یافته ميشکل سوی دیگر، هویت عشق
تر نمایان کند. در واقع چنین پسراني، زمان بندی مناسبي را برای ازدواج خرود  تر و بااهمیتنزدیک

شمرند و احتماتً خود را بررای ازدواج و تشرکیل خرانواده    تر ميرا در نظر گرفته، ازدواج را بااهمیت
 دانند.تر ميآماده

ی مؤلفه کار از طریق سه مؤلفره  غیرمستقیم اثر تأیید از حاکي مسیر تحلیل مد  ارزیابي نتایج

بندی ازدواج، اهمیت ازدواج و آمادگي ازدواج( با نگرش نسبت به ازدواج بود. این افق ازدواج )زمان

کره در آن افرراد    باشرد. احسراس هویرت بره فرآینردی     ( مي4116ی بلت )یافته هماهنگ با یافته

آورنرد، اشراره دارد    کنند و یا احساسري از خرود بره دسرت مري      ریزی ميهررویت خویررش را پرایه

مروزه هویت شغلي در جوامرع پیشررفته   ا (.4111 همکاران، و زیمرمن از نقل به؛ 1351)اریکسون، 

سرته، مثبرت و   رسرد ایجاد هرویتي قروی، خودخوا  بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به نظر مري

، 1تواند به موفقیت شغلي، سازگاری اجتمراعي و سرالمت روانري منجرر شرود )شروارتز     منعط  مي

هویت شغلي افراد در واقع به مفهومي که افراد جامعه از خود دارند برر مبنرای شرغل آنهرا (. 4111

غل اسررت کرره   دیگر وجوهي از یک ش ای وهای سازماني و حرفهاشراره دارد و ترکیبري از هویت

، و حیردری  کند )شراوردی بنرش قابرل تروجهي از نقشي را که یک فرد در اجتماع دارد تعیین مي

توانرد نقرش   تررین و تراثیرگراارتررین وجروه زندگي افراد است که مري ل یکي از مهم(. شغ1335

ای اخرالق حرفره  های شرغلي و  گروه. ای بر رفتارها و اخالق افراد جامعه داشته باشردتعیین کننده

هرا،  رنگي مرزهای میران هر گروه شغلي برا دیگرر گرروه   حاکم بر هر گروه، میزان پررنگي و یا کم

                                                           
1. Schwartz 
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تواننرد برر شردت    ... همره عررواملي هسررتند کره مري      های تزم برای کسرب آن شرغل و  کیفیت

 داشته باشرد. ثیر أشران دارند تتاثیرگااری شغل بر هویت افراد و تعریفي که از خود بر مبنای شرغل

ی این است که فرد در پي یافتن شغل مناسرب خرود   موفقیت در کسب هویت شغلي، نشان دهنده

شناسد و حاضر است بررای یرافتن شرغل مناسرب خرود      ای خود را مياست، عالیق شغلي و حرفه

-های تزم را فرا گیرد. بنابراین، چنین افرادی که از نظر هویت شغلي و حرفهها و تنصصآموزش

بنردی مناسرب   زمران  -با توجه به جنبه اقتصادی و مرالي ازدواج -تری هستند ای در سطح مطلوب

برای ازدواج خود را بر اساس وضعیت شغلي خود تنظیم کرده و امادگي تزم برای ازدواج را در خود 

 تری نسبت به ازدواج خواهند داشت.بینند، لاا نگرش مثبتمي

بینري از  مؤلفره جهران   غیرمستقیممستقیم و  اثر تأیید از حاکي مسیر تحلیل مد  ارزیابي نتایج

ی افق ازدواج )اهمیت ازدواج و آمادگي ازدواج( با نگرش نسبت به ازدواج بود. ایرن  طریق دو مؤلفه

گمبرک و  -(، زیمرر 4115(، مونتگرومری ) 4113هرای برری و همکراران )   یافته هماهنگ برا یافتره  

بیني و مشرنص  گیری جهاناشد. ورود به بزرگسالي با شکلب( مي4116( و بلت )4114همکاران )

بیني نوبزرگسراتن برا   گیری و گسترش جهانهای فردی و گروهي همراه است. شکلشدن ارزش

(. 4111پیگیری استقال  از دیگران و تکانه های فردی مشرنص مري شرود )آرنرت و همکراران،      

ی رشرد روانري و   مهرم تررین جنبره    کل گیری هویت و دست یابي به تعریفي منسجم از خرود، ش

هرای اصرلي   ها، باورها و اهداف زندگي، مهم تررین مشنصره  اجتماعي انسان است. انتناب ارزش

ی ی شنصیت انسان، هویت جنبهدهند. در مطالعههي نوجواني و جواني شکل مياهویت را در دور

ه و در زنردگي احسراس   ی خود ارتبراط یافتر  اساسي و دروني است که به کمک آن، فرد با گاشته

بینري و  هرا، جهران  گیرری هویرت همچنرین ترکیبري از مهرارت     کند. شکلتداوم و یکپارچگي مي

های دوران کودکي است که به صرورت یرک کرل کرم و بریش منسرجم، پیوسرته و        ازیسهمانند

 همگیری به سروی آینرده را فررا   آید و برای فرد، حس تداوم گاشته و جهتمنحصر به فرد در مي

هایي که از تولد تا بزرگسالي کسب کرده، آگاهي داشته باشد . هر چه فرد، نسبت به ارزشسازدمي

های خود داشته باشد، بیني پایدارتر و متناسب با ارزشو آنها را مناسب خود ببیند؛ یا در واقع جهان

ی دیگرر،  تری خواهد داشت. از سرو نسب به ایجاد رابطه و تشکیل خانواده یا ازدواج، نگرش مثبت

 داند. اهمیت ازدواج را بیشتر ادراک کرده و خود را برای ازدواج آماده مي

از  یاریکه بس يبا نقش تیهو یریگدهد که شکليمطالعه نشان م نیا یهاافتهبه طور کلي، ی

 است این حاضر پژوهش محدودیت ترینمهم، هماهنگ است. انتظار دارنداز ازدواج بزرگساتن نو

. محدودیت کرد استفاده علّي روابط استنباط برای تواننمي متغیرها بین آمده دست به روابط از که

ی ابعاد هویت در این پرژوهش مرورد مطالعره قررار نگرفرت.      دیگر این پژوهش این است که همه

سا ( یا افراد غیردانشرجو   35سا  و باتی  41های سني دیگر )زیر همچنین تعمیم نتایج به گروه
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مرد    يمقطعر  تیر ماه ،مطالعره  نیمهم ا یهاتیاز محدود گرید يکتیاط صورت گیرد. یباید با اح

 یدهرد کره افرق هرا    ينشان م قاتیکند. تحقيرا فراهم نمقطعي از نتایج است که امکان استنتاج 

 نیر کامرل ا  يابیر ارز یبررا  نیبنرابرا (. 4111)ویلوغبي،  ستندین ستایا يتیهو یهاتیو وضع ازدواج

برا   ازدواجدر افق  راتییتغ يبه صورت طولتي، آ هایپژوهش در، تزم است نبزرگساتنودر  روابط

هرای  شود نمونهی هویت مورد بررسي قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد ميریگشکل تیدر وضع رییتغ

 ویژه افراد غیردانشجو نیز مورد پژوهش قرار گیرند. دیگر به
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