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چكیده

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی رابطــۀ بیــن ابعــاد هویــت بــا رضایــت از زندگــی ،در دانشــجویان
دانشــگاه فرهنگیــان همــدان انجــام شــده اســت .گــروه نمونــه شــامل  200دانشــجو ( 121دختــر و

 79پســر) بــود کــه بــه روش تصادفــی طبقـهای انتخــاب شــدند.در ایــن پژوهــش از  2پرسشــنامۀ ابعــاد
هویــت ( )AIQ-IVو هویــت -نســخۀ چهــارم ( )AIQ-IVو مقیــاس رضایــت از زندگــی (داینــر
و همــکاران) اســتفاده شــده اســت .دادههــا بــا روشهــای آمــاری توصیفــی ،ضریــب همبســتگی

پیرســون ،آزمــون  tاســتودنت و رگرســیون گام بــه گام تجزیــه و تحلیــل شــدند .نتایــج نشــان میدهــد
بیــن ابعــاد هویــت و رضایــت از زندگــی ،رابطــۀ مثبــت معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نتایــج تحلیل

رگرســیون نشــان میدهــد رضایــت از زندگــی ،در دو گــروه دختــران و پســران بهطــور معنــاداری تنهــا

از طریــق بعــد هویــت فــردی پیشبینیشــدنی اســت؛ ا ّمــا ایــن بعــد در دختــران ،پیشبینیکننــدۀ

قویتــری بــوده اســت .در مقایســۀ دو جنــس تفــاوت معنــاداری بیــن دختــران و پســران در ابعــاد

امــا در متغیــر رضایــت از زندگــی،
هویــت (فــردی ،ارتباطــی ،اجتماعــی و جمعــی) وجــود نداشــتّ ،
نمــرات دختــران بهطــور معنــاداری بیشــتر از پســران بــود.

کلیدواژهها :رضایت از زندگی ،ابعاد هویت،هویت فردی ،هویت ارتباطی ،هویت جمعی.

 .1استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان.
 .2دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی همدان.
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان.

tsohrabian@yahoo.com
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مقدمه

هــدف نهایــی روانشناســی مثبتگــرا شناســایی شــیوههای افزایــش بهزیســتی و شــادکامی
انســان اســت .رضایــت از زندگــی یکــی از مســائل مطــرح در ایــن رویکــرد اســت کــه بــه

بهزیســتی و شــادکامی فــرد کمــک میکنــد.

رضایت از زندگی به معنای ارزیابی کلی فرد از احساسات و نگرشهای خود دربارۀ

زندگی در یک لحظۀ زمانی خاص است که به همراه عاطفۀ مثبت و منفی سه عنصر اساسی
بهزیستی ذهنی را تشکیل میدهند (داینر و همکاران .)1985،1در حالی که بخش عاطفی

بهزیستی روانی ،ارزیابی لذتگرایانهای است که با احساسات و عواطف هدایت میشود،

بخش شناختی شامل ارزیابی اطالعات مدار فرد از میزان برآوردهشدن انتظارات در زندگی

و شباهت آن به زندگی ایدهآل است (ون هورن .)2007،2رضایت از زندگی برای یک
زندگی ثمربخش ،مؤثر و رضایتبخش الزم است و شامل ارزیابی شناختی فرد از وضعیت

زندگی خود میشود (کیز و همکاران .)2002 ،3این مفهوم ،یک ارزیابی کلی از زندگی و

کیفیت زندگی خود را براساس معیارهای
مبتنی بر قضاوت فردی است؛ به این معنی که فرد
ِ
شخصیاش میسنجد (پاوت و داینر )1993،4و هرچقدر که بین خواستهها و دستاوردهایش

ناسازگاری کمتری وجود داشته باشد ،احساس رضایت بیشتری میکند (داینر و همکاران،

 .)1985البته باید به این نکته توجه کرد که رضایت ،یک تجربۀ روانشناختی است و کیفیت
ً
کامال با شرایط بیرونی زندگی مطابقت نداشته باشد (کمپل و
این تجربه ممکن است
زندگی خوب مثل سالمت و
همکاران .)1976 ،5اگرچه افراد در زمینۀ مؤلفههای مهم یک
ِ

روابط موفق با یکدیگر توافق دارند ،اما به این مؤلفهها وزنهای متفاوتی میدهند (داینر و

همکاران .)1985 ،افراد دارای رضایت از زندگی باال ،هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه
میکنند ،رویدادهای مثبت بیشتری را از گذشته خود و دیگران به یاد میآورند و از محیط

اطراف خود ارزیابی مثبتتری دارند و آن را خوشایند میدانند (تیم.)2010،6

رضایت از زندگی به دو نوع رضایت از حوزههای خاص مثل شغل ،ازدواج ،تحصیل،

خانواده ،دوستی ،سالمت و سطح زندگی و رضایت کلی از زندگی تقسیم میشود (کمپل و
1. Diener et al
2. Hoorn
3. Keyes et al
4. Pavot & Diener
5. Campbell et al
6. Thimm
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همکاران .)1976، 1از آن جایی که زندگی هر فرد دارای ابعاد گوناگونی است که در هریک

عملکرد متفاوتی دارد ،سطح خشنودی وی نیز در هر بعد متفاوت است .مجموع رضایت

بخش شناختی بهزیستی را شامل میشود ،رضایت کلی نامیده میشود
از این ابعاد که همان
ِ

(تسو و لیو .)2001 ،2رضایت از زندگی کلی ،از راه ویژگیهای شخصیتی فرد ،متغیرهای

شناختی اجتماعی ،دنبالکردن اهداف و پیشرفت در حوزههای خاص زندگی پیشبینی
میشود (لنت )2004 ،3و همبستگی مثبتی با احساس هویت دارد .افرادی که به احساس

هویت دست یافتهاند ،سالمت روانشناختی بهتری دارند (آرچر.)1989 ،4

عوامل مختلفی مثل سالمت جسمی و روانی ،ویژگیهای شخصیتی ،جنسیت ،سن،

ازدواج ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر میزان رضایت از زندگی فرد تأثیر میگذارد
(ونهوون .)1996 ،5هویت نیز همچون ساختار روانی -اجتماعی که هم شامل طرز فکرها

و عقایدی میشود که مع ّرف فرد است و هم نحوۀ ارتباط فرد با دیگران را نشان میدهد

(احمدی ،)1389 ،بر رضایت فرد از زندگی تأثیرگذار است .به عقیدۀ هافتنلر،)2006(6

افرادی که هویت را براساس انگیزههای درونی خلق میکنند و براساس اهداف خود زندگی
میکنند ،رضایت بیشتری از زندگی دارند .افراد دارای حس هویت قوی ،برای خود و عمل

خود ارزش قائلند ،از خود بیشتر مراقبت میکنند ،بیشتر به دنبال عالیق خود میروند و شیوۀ
زندگی خود را با اهداف نهایی بیشتر هماهنگ میکنند .یافتههای واترمن )1990(7نیز نشان

واقعی شخص توافق دارد ،موجب خلق
میدهد مشارکت در فعالیتهای زندگی که با خودِ
ِ

حالتی از شادی درونی میشود.

اریکسون ،از مهمترین نظریهپردازان در زمینۀ هو ّیت ،هویت را احساس نسبت ًا پایداری

از یگانگی خود ،علیرغم تغییر رفتارها ،افکار و احساسات میداند (بیابانگرد .)1389 ،به
نظر وی ،پذیرش فردیت و ارزش خود ،الزمۀ رسیدن به یک هویت ثابت است و برای فرد

ضروی است که همانندسازیهای گذشته ،تجارب کنونی و آرزوهای آیندۀ خود را در قالب

یک احساس ثابت از خود ترکیب کند (برامنیک و سوالو.)1999،8

1. Campbell et al
2. Tsou & Liu
3. Lent
4. Archer
5. Veenhoven
6. Huffstetler
7. Waterman
8. Bromnick, &. Swallow
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ســاختار هویتــی خــوب شــکلگرفته و منســجم ،بــه فــرد احســاس هدفمنــدی میدهــد کــه

در تصمیمگیــری ،حــل مســئله ،مقابلــۀ مؤثــر بــا الزامــات زندگــی روزمــره و ســازگاری بــا
محیطهــای جدیــد کمــک میکنــد (برزونســکی و کــوک .)2005 ،1چیــک و همکارانــش

( )1985بــه نقــل از کهولــت و جــوکار ( ،)1391محتــوای هویــت را شــامل ســه جنبــه از

هویــت میداننــد :هویــت شــخصی ،اجتماعــی و جمعــی .هویــت شــخصی از طریــق نقــش
ارزشهــا ،باورهــا ،هیجانهــا و اهــداف در شــکلگرفتن هویــت بررســی میشــود .تمرکــز

هویــت اجتماعــی بــه خــود در ارتبــاط بــا دیگــران ،محبوبیــت ،شــهرت ،جذابیــت و اعتبــار
فــرد اســتوار اســت .بعــد دیگــر یعنــی هویــت جمعــی بــه جنبههایــی از خودپنــداره اشــاره

میکنــد کــه بــا زمینــۀ قومــی -نــژادی ،مذهــب ،احســاس تعلــق بــه جامعــه و نظایــر آن در
ارتبــاط اســت .چیــک و همــکاران )2002(2بعــد ًا جنبــۀ دیگــری از هویــت را بــه نــام هویــت
ارتباطــی اضافــه میکننــد کــه بــه یــک دوســت خوببــودن بــرای کســانی کــه فــرد واقعـ ًا بــه آنــان
ابــراز عالقــه میکنــد ،اشــاره دارد.

هویت فردی بخشی از شخصیت است که به فرد فرصت میدهد وضعیت خود را نسبت

به جهان و سایر انسانها مشخص کند .فرد دارای هویت ،نظام ارزشی معینی دارد که در آن

بایدها و نبایدها و خوبیها و بدیها مشخص شده است .در واقع ،هویت فردی یک بینش

درونی است از این که فرد چیست و چه میخواهد .ترنر )1987(3معتقد است هویت فردی،
بعدی از خودپندارۀ شخص است و هویت وی براساس اینکه یک موجود منحصربهفرد

است که در یک اجتماع بزرگتر زندگی میکند شکل میگیرد .به نظر وی ،هویت فردی و

جمعی ،هر دو به هم وابستهاند (به نقل از می ویلی .)2000، 4از نظر جنکینز)1381(5

درک فرد از اینکه چه کسی است و دیگران کیستند و از طرف دیگر به
هویت اجتماعی به ِ

درک دیگران از خودشان و دیگران اشاره میکند .وی مفاهیم «هویت اجتماعی» و «هویت»
را مترادف میداند .به عقیدۀ وی ،همۀ هویتهای انسان به یک معنا ،هویت اجتماعیاند.

فینی )1992(6هویت قومی را بخشی از خودپندارۀ فرد میداند که حاصل آگاهی و بینش

فرد از عضویت در یک گروه اجتماعی است و این آگاهی همراه با اهمیت عاطفی و ارزش

1. Berzonsky, M. D., & Kuk
2. Cheek et al
3.Turner
4. Mivilli
5. Jenkins
6. Phinney
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قائلشدن برای آن گروه است .اجزی هویت قومی و جمعی عبارتند از )1 :احساس تعلق و

همبستگی با گروه که با غرور قومی و ملی مشخص میشود )2 ،رفتارها و تجربیات خاص

آن گروه )3 ،اعتقاد و تعهد به اهداف گروه و قومیت افراد (به نقل از دابو.)2000، 1

در زمینۀ تفاوتهای جنسیتی در رشد و شکلگیری هویت ،اریکسون اعتقاد داشت

که تحول هویت در زنان و مردان متفاوت است .نتایج برخی از تحقیقات نشان میدهد
که شکلگیری هویت دختران و پسران در دورۀ نوجوانی و بعدها در بزرگسالی با یکدیگر

تفاوت دارد .شکلگیری هویت دختران نهتنها در جهت استقالل شخصی ،برای همکاری

و صمیمیت و مراقبت از دیگران نیز هست؛ در حالی که هویت پسران به منظور استقالل و
رقابت و حفظ فردیت شکل میگیرد (لطفآبادی .)1379 ،به عقیدۀ ربرت و ربینز)2000(2

مردان و زنان در تعقیب اهداف مهم زندگی و نحوۀ کسب هویت با یکدیگر تفاوت دارند؛

تعقیب اهداف
تعقیب اهداف اقتصادی مهمتر است؛ در صورتی که زنان
به نظر مردان
ِ
ِ
اجتماعی را مهمتر میدانند .این تفاوتها حاکی از آن است که مردان بیشتر به کسب مقام و
موقعیت اهمیت میدهند؛ ولی زنان بیشتر در پی به دست آوردن مقبولیت اجتماعی هستند.

رشد شخصی برای زنان مهمتر از مردان است؛ اما در مطالعات
همچنین اهداف مرتبط با
ِ

واترمن ( ،)1985در بعضی از جنبههای هویت ،تفاوتی بین نوجوانان دختر و پسر دیده
نمیشود .بررسی وی نشان میدهد به طور کلی هردو جنس در سطح دانشگاه و دبیرستان

از الگوهای مشابه شکلگیری هویت پیروی میکنند .آرچر ( )1992نیز پس از بررسی

تحقیقات موجود نتیجه میگیرد که تفاوتهای جنسی در نوع هویت ،بیشتر حالت استثناء
دارد تا قانون ،به عقیدۀ وی جریان تشکیل هویت در دختران احتما ًال به دلیل موانع خارجی

یا محیطی از پسران مشکلتر است .نتایج مطالعۀ لویس )2003(3نشان میدهد مردان

دانشجو بیش از زنان دربارۀ هویت خود دچار سردرگمی و آشفتگی هستند .دستیابی به
هویت ،از تکالیف اصلی دوران نوجوانی محسوب میشود؛ اما امروزه به دلیل پیچیدگیهای
زندگی ،طوالنیترشدن دوران تحصیالت و وجود مشکالت در رسیدن به استقالل اقتصادی
دورۀ نوجوانی الزام ًا طوالنیتر شده است .به همین دلیل ،استقالل اقتصادی دیرتر حاصل

شده و جدایی از والدین و تشکیل زندگی مستقل با تأخیر زیاد حاصل میشود (لطفآبادی،
 .)1379نتایج برخی مطالعات مانند (واترمن /1985 ،آرچر )1989 ،از نظریۀ مارسیا
1. Dubow
2. Robert. & Robens
3. Lewis,
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مبنی بر اینکه هویت اساس ًا بین سنین  22-18سالگی تشکیل میشود ،حمایت میکنند؛

یعنی سنی که دانشگاه به دلیل در اختیار گذاشتن فرصتهای رشد شناختی و روانی ،محیط
سازندهای برای رشد هویت فراهم میآورد.

نظر به اینکه دانشجویان ،آیندهسازان این کشور هستند و بهخصوص دانشجویان دانشگاه

فرهنگیان که تربیت نسل آینده را بر عهده خواهند داشت و با توجه به اهمیت رضایت از
زندگی در پیشرفت تحصیلی ،ایجاد روابط معنادار و صمیمانه (مارسیا و فریدمن)1970،

و انگیزۀ تحصیلی (رندازو و کاری )2001 ،و سالمت روانی بیشتر (آرچر ،)1989 ،الزم

طور خاص بررسی شود .همچنین با
است عوامل مرتبط با رضایت از زندگی این قشر به ِ
توجه به اینکه پژوهشی در زمینۀ رابطۀ بین هویت و رضایت از زندگی دانشجویان در منابع

داخلی یافت نشد ،این مطالعه به بررسی رابطۀ ابعاد هویت و رضایت از زندگی در زنان
و مردان میپردازد .سرانجام به دلیل وجود برخی شواهد مبنی بر تفاوتهای جنسیتی در

شکلگیری هویت و با توجه به منابع نظری موجود در این پژوهش ،نقش جنسیت در رابطۀ
بین هویت و رضایت از زندگی بررسی میشود.

پرسشهای پژوهش

ا-آیا بین رضایت از زندگی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد؟

-2آیــا بیــن دختــران و پســران در ابعــاد مختلــف هویــت (هویــت شــخصی ،ارتباطــی،

اجتماعــی و جمعــی) تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟

 -3آیا بین ابعاد هویت و رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود دارد؟

-4کدامیــک از ابعــاد هویــت نقــش تعیینکنندهتــری در پیشبینــی رضایــت از زندگــی در

دختــران دارد؟

-5کدامیــک از ابعــادِ هویــت ،نقــش تعیینکنندهتــری در پیشبینــی رضایــت از زندگــی در
پســران دارد؟

روش پژوهش

روش این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعــۀ آمــاری ،نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــۀ آمــاری شــامل کلیــۀ دانشــجویان مقطــع
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کارشناســی رشــتههای موجــود در دانشــگاه فرهنگیــان همــدان در نیمســال اول ســال
تحصیلــی  95-94بــود .تعــداد  200نفــر از دانشــجویان شــامل  121دختــر و  79پســر بــه

روش تصادفــی طبق ـهای انتخــاب شــدند.
ابزار سنجش

در این پژوهش از پرسشنامههای ابعاد هویت و رضایت از زندگی استفاده شد.

الــف) پرسشــنامۀ ابعــاد هویــت :در ایــن مطالعــه از ابعــاد هویــت ،نســخۀ چهــارم AIQ-
 IV1طراحیشــدۀ چیــک و همــکاران ( )2002اســتفاده شــده اســت .ایــن پرسشــنامه
 45گویــه دارد کــه چهاربعــد هویــت را میســنجد :هویــت شــخصی ( 10مــاده) ،هویــت

ارتباطــی ( 10مــاده) ،هویــت اجتماعــی ( 7مــاده) و هویــت جمعــی ( 8مــاده)؛ بــه 10
گویــه نیــز امتیــاز خاصــی تعلــق نمیگیــرد .هــر گویــه روی یــک مقیــاس  5درجـهای از برایــم

مهــم نیســت ( ،)1کمــی برایــم مهــم اســت ( ،)2تــا حــدودی برایــم مهــم اســت ( ،)3برایــم

خیلــی مهــم اســت ( )4و فوقالعــاده برایــم مهــم اســت ( )5نمرهگــذاری میشــود .در ایــن
پژوهــش ،پایایــی ابــزار یادشــده از طریــق آلفــای کرونبــاخ بــه ایــن صــورت محاســبه شــده
اســت :هویــت فــردی ()0/ 85؛ هویــت ارتباطــی ()0/78؛ هویــت اجتماعــی ( )0/81و
هویــت جمعــی (.)0/82

پرسشنامۀ رضایت از زندگی  :2swlsاین مقیاس را دینر و همکار ان ( )1985تهیه کردهاند
ً
(کامال مخالفم)
و شامل  5گزاره میشود که هر گزاره از  7گزینه تشکیل شده است و از 1
ً
(کامال موافقم) نمرهگذاری میشود .بیانی و همکاران ( ،)1386اعتبار این مقیاس
تا 7

را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/83و با روش بازآزمایی  0/69گزارش کردهاند.

روایی سازۀ این ،نیز از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادگامی آکسفورد و

فهرست افسردگی بک برآورد شد و در مجموع آن را یک مقیاس مفید برای پژوهشهای

روانشناختی ایرانی معرفی کردهاند .در این پژوهش ،پایایی این مقیاس با استفاده از روش

آلفای کرونباخ  0/73محاسبه شده است.
یافتهها

در ایــن مطالعــه بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ،ضریــب

1. Aspects of Identity Questioner-IV
2. Satisfaction With Life Scale
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همبســتگی پیرســون ،آزمــون  tاســتودنت و رگرســیون گامب ـهگام اســتفاده شــده اســت.

میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای مطالعهشــده در ایــن مطالعــه ،بــه تفکیــک جنســیت

در جــدول  1آمده اســت.

جدول  :1میانگین و انحرافاستاندارد متغیرهای بررسیشده به تفکیک جنسیت

متغیر

جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

T

Sig

رضایت از زندگی

پسر

21/75

5/42

-2/48

0/01

22/93

5/30

هویت شخصی

هویت ارتباطی

هویت اجتماعی

هویت جمعی

دختر

23/65

پسر

39/52

5/96

40/24

6/28

کل

5/23

دختر

40/98

پسر

37/73

5/87

37/60

5/84

کل

6/50

دختر

37/91

پسر

25/08

4/27

25/15

4/13

کل

5/74

دختر

25/25

پسر

28/32

4/97

27/56

5/22

کل

دختر
کل

27/34

4/16

5/35

-1/60

-0/21

1/29

-0/28

0/11

0/83

0/19

0/478

همانگونه که در جدول باال دیده میشود ،بین نمرات دختران و پسران در متغیر رضایت

از زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؛ ولی در زمینۀ متغیرهای هویت شخصی ،هویت

ارتباطی ،هویت اجتماعی و هویت جمعی تفاوت معناداری بین دوگروه به دست نیامده
است.

با توجه به نقش و اهمیت رابطۀ میان متغیرهای بررسیشده در این پژوهش ،نخست الزم

است همبستگی این عوامل را با استفاده از یک ماتریس همبستگی بررسی شود.
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جدول  :2ماتریس همبستگی ابعاد هویت و رضایت از زندگی
متغیرها

رضایت از زندگی

هویت

رضایت از زندگی

1

0/44

هویت ارتباطی

-

متغیرها

هویت شخصی

هویت اجتماعی
هویت جمعی

هویت

هویت اجتماعی

هویت

0/26

0/28

شخصی

ارتباطی

-

1

0/61

0/55

-

-

-

1

-

0/28

-

1

-

-

جمعی

0/53

0/51

0/50

-

1

0/50

همانگونه که در جدول  2میبینیم ،ارتباط معناداری میان مؤلفههای هویت و رضایت از

زندگی وجود دارد .بر این اساس ،میزان ارتباط رضایت از زندگی با ابعاد هویت یعنی هویت

شخصی ،هویت ارتباطی ،هویت اجتماعی و هویت جمعی به ترتیب برابر است با ،0/44
 0/28 ،0/26 ،0/28و تمامی این ضرایب در سطح  0.01معنادار هستند.

در این پژوهش بهمنظور پیشبینی میزان رضایت از زندگی ،براساس ابعاد هویت از روش

تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

جدول  :3رگرسیون چندگانه گامبهگام بهمنظور پیشبینی میزان رضایت از زندگی براساس ابعاد هویت برای کل گروه نمونه
گامها
گام اول

متغیر
ِ

وارد شده
هویت شخصی

B

Beta

F

sig

R

R2

0/38

0/44

49/98

0/001

0/44

0/19

پیشبینی
همانطورکه در جدول  3آمده است ،نتایج آزمون  Fنشانگر معناداری مدل کلی
ِ

میزان رضایت از زندگی براساس ابعاد هویت است ( sig=/001و .)f =49/98

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ گامبهگام نشان میدهد متغیر هویت شخصی با ضریب
بتای حدود ًا  0.44و در سطح  0.001رابطۀ معنادار مثبتی با رضایت از زندگی دارد .به

عبارت دیگر ،هرچه فردی دارای هویت شخصی منسجمتری باشد ،میزان رضایت وی از
زندگی نیز افزونتر است .با توجه به ُ ، R2بعد هویت شخصی میتواند  19درصد از تغییرات

متغیر رضایت از زندگی را تبیین کند .سایر ابعاد هویت ،شرایط ورود به معادله را نداشتند

و از معادله حذف شدند.
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جدول.4تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هویت در گروه جنسی پسران
متغیر

گام

وارد شده
هویت شخصی

گام اول

B

Beta

F

Sig

R

R2

0/39

0/43

17/10

0/001

0/43

70/1

بر اساس آنچه در جدول  4آمده است ،در نمونۀ آماری پسران ،نتایج آزمون Fنشاندهندۀ

میزان رضایت از زندگی براساس ابعاد هویت است (sig =/001
بینی
معناداری ِ
ِ
مدل پیش ِ

و .)f =17/10

بررسی میزان تأثیر ابعاد هویت بر روی میزان رضایت از زندگی در گروه جنسی پسران با

استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانۀ گامبهگام در جدول  4مشخص میکند که متغیر هویت
شخصی با ضریب بتای حدود ًا  0.43و در سطح  0.001بر رضایت از زندگی دارای تأثیری

مثبت است .بهعبارتی ،در بین گروه جنسی پسران ،هرچه هویت شخصی مستحکمتر باشد،

میزان رضایت از زندگی نیز بیشتر خواهد بود .در مجموع ،با توجه به  R2متغیر هویت

متغیر رضایت از زندگی را تبیین کند.
تغییرات
شخصی در بین پسران میتواند  17درصد از
ِ
ِ

سایر ابعاد هویت به دلیل نداشتن توان پیشبینی ،شرایط ورود به معادله را نداشتند و از

معادله حذف شدند.

جدول.5ت حلیل رگرسیون چندگانه بهمنظور پیشبینی رضایت از زندگی براساس ابعاد هویت در جنس دختران

گام ها
گام اول

متغیر

وارد شده
هویت شخصی

B

Beta

F

Sig

R

R2

0/38

0/47

33/16

0/001

0/47

0/21

همانطورکه در جدول 5آمده است ،در گروه جنسی دختران ،نتایج آزمون  Fنشان میدهد

که مدل کلی پیشبینی میزان رضایت از زندگی براساس ابعاد هویت در این گروه جنسی

معنادار است (0sig=/001و .)f= 33/16

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ گامبهگام در جدول  5مشخص میکند که متغیر هویت
شخصی با ضریب بتای حدود ًا  0.47و در سطح  0.001بر رضایت از زندگی در این گروه

جنسی منسجمتر موجب سطح باالتر
جنسی تأثیری مثبت دارد .به عبارت دیگر ،هویت
ِ
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رضایت از زندگی میشود .در مجموع ،متغیر هویت شخصی میتواند  21درصد از تغییرات
متغیر رضایت از زندگی را تبیین کند.

بحث و نتیجهگیری

هویــت بهعنــوان یــک ســاختار روانــی اجتماعــی کــه هــم شــامل طــرز فکرهــا و عقایــدی
میشــود کــه معــرف فــرد اســت و هــم نحــوۀ ارتبــاط فــرد بــا دیگــران را نشــان میدهــد ،بــر
رضایــت فــرد از زندگــی تأثیرگــذار اســت .هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی رابطــۀ بیــن ابعــاد

هویــت و رضایــت از زندگــی در دانشــجویان دختــر و پســر بــوده اســت.

در پاسخ به پرسش اول این پژوهش که آیا بین رضایت از زندگی دختران و پسران تفاوت

معناداری وجود دارد ،نتایج نشان میدهد تفاوت بین دو گروه معنادار است و دختران

رضایت از زندگی بیشتری نسبت به پسران دارند و این یافته با نتایج گودرزی (،)1384

دینر و همکاران ( ،)1999بارنت و همکاران ( ،)2005ولوا و همکاران ( )2004همخوانی
دارد .از سوی دیگر ،برخی تحقیقات دیگر در مقایسۀ رضایت از زندگی دانشجویان دختر

و پسر نشان میدهد که بین رضایت از زندگی دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد،
مثل شیخی و همکاران ( ،)1389قهرمانی و سیدمیرزایی ( ،)1388شاهینی و همکاران

( .)1391علت این نتایج بهظاهرمتناقض را شاید بتوان اینطور تبیین کرد که گروه نمونۀ این

پژوهش را دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هستند که از نظر محیط تحصیلی و فرهنگی و

فرصتهای شغلی در آینده ،جامعۀ متفاوتی از سایر دانشجویان به نظر میرسد و هم اینکه
دانشجویان دختر با ورود به دانشگاه فرهنگیان ،معمو ًال از نظر پیداکردن شغل ،انتخاب

دانشگاه و ...راضیتر از دانشجویان پسر میباشند ،که خودِ این مسئله رضایت از زندگی را
به طور کلی تحت تأثیر قرار میدهد.

نتایج آزمون  tدر پاسخ به پرسش دوم نشان میدهد بین دانشجویان دختر و پسر در ابعاد

هویت ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .در مطالعاتی جوکار و لطیفیان ( ،)1385در بعضی
از جنبههای هویت ،تفاوتی بین نوجوانان دختر و پسر دیده نشده است .آرچر ( )1992نیز

پس از بررسی تحقیقات موجود نتیجه میگیرد تفاوتهای جنسیتی در نوع هویت ،بیشتر
حالت استثناء دارد تا قانون؛ به عقیدۀ وی جریان تشکیل هویت در دختران احتما ًال به دلیل
موانع خارجی یا محیطی از پسران مشکلتر است .اما نتایج برخی پژوهشها مثل موسوی

و همکاران ( ،)1390دارابی ( ،)1383شکرکن و همکاران ( )1380تفاوت معناداری بین
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پسران و دختران در هویت دینی و اعتقادی نشان میدهد .نتایج متفاوت میتواند به علت
ناهمگنبودن گروهها و همچنین بافت فرهنگی و دینی تقریب ًا همگن دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان باشد.

تشکیل هویت که یکی از مسئولیتهای دشوار دختران و پسران محسوب میشود ،از

سالهای قبل از ورود به دانشگاه شروع میشود و گاهی تا سالهای تحصیل یا حتی بعد از

آن هم به طول میکشد .در شکلگیری ابعاد هویت شخصی ،جمعی ،اجتماعی و ارتباطی
در این دو جنس ظاهر ًا تفاوتی مشاهده نمیشود و این نشان میدهد که این جریان ،رشد
مشابهی در این دو دارد .به عبارت دیگر« ،من کیستم»« ،من در ارتباط با دیگران ،جامعه،

قومیت خود چه نقشی دارم» و ...هم در پسران و هم در دختران به یکصورت
نژاد ،مذهب و
ِ

طی و پاسخ داده میشود.

در زمینۀ پرسش سوم مبنی بر رابطۀ بین ابعاد هویت و رضایت از زندگی ،نتایج ضریب

همبستگی پیرسون نشان میدهد بین این متغیرها رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

میکائیلی ( ،)1389هافتنلر ( )2006و امین ( )2014در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند

جوانان دانشگاهی رابطۀ مثبت و معناداری
که میان هویت و رضایت از زندگی نوجوانان و
ِ

وجود دارد .فلپز و همکاران ( )1996نیز از پژوهش خود نتیجه گرفتند دانشجویانی که حس
هویت نژادی رشدیافتهتری دارند ،بیشتر شادی را با هم اتاقیهای خود تقسیم میکنند .به

نظر میرسد که تشکیل هویت موفق با پیشرفت تحصیلی ،ایجاد روابط معنادار (مارسیا
و فریدمن ،)1970،شیوۀ مقابلۀ انعطافپذیر (مارسیا ،)1966،انگیزۀ تحصیلی (رندازو و

کاری ) 2001،و سالمت روانی بیشتر (آرچر )1989 ،رابطه دارد .این نتایج نشان میدهد

که شیوۀ پاسخ به سؤالهایی که در دامنۀ تشکیل ابعاد هویت قرار میگیرند ،نقش بسیارمهمی
در رضایت از زندگی دارد و در اصل هویتیابی در زندگی یعنی ایجاد رضایت از زندگی،

دانشجویانی که در تشکیل هویت ،موفق عمل کردهاند ،نسبت به دانشجویانی که ناموفق
عبارت دیگر ،آنها ارزیابی شناختی
بودهاند ،رضایت از زندگی بیشتری را تجربه میکنند .به
ِ

بهتری از زندگیشان دارند .از طرف دیگر ،به این دلیل که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،

چالش یافتن شغل -به عنوان بخشی از هویت -را ندارند در مقایسه با دانشجویان
ِ
عامل یافتن شغل ،مانعی در شکلگیری هویت موفقشان میشود ،به
دانشگاههای دیگر که
ِ
نظر میرسد که راحتتر و زودتر جریان هویتیابی را طی میکنند.

بررسی مقایسهای رابطۀ...

159

امــا در زمینــۀ پرســش چهــارم و پنجــم ،نتایــج تحلیــل رگرســیون گامب ـهگام نشــان میدهــد

کــه در هــر دو جنــس ،تنهــا ُبعـ ِـد هویــت شــخصی میتوانــد رضایــت از زندگــی را پیشبینــی

کنــد؛ ولــی در گــرو ِه دختــران ایــن بعــد پیشبینیکننــدۀ قویتــری اســت .در همیــن زمینــه،

غضنفــری ( )1385در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی مقایسـهای بهزیســتی دانشــجویان پســر

ـتی روانــی
و دختــر برحســب ارزیابــی از هویــت» نتیجــه میگیــرد بیــن هویــت فــردی و بهزیسـ ِ
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نتایــج مطالعــۀ داینــر و داینــر ( ،2003بــه نقــل از

غضنفــری )1385 ،نیــز نشــان میدهــد کــه بیــن بهزیســتی روانــی و احتــرام بــه خــودِ فــردی

در بیــن  31کشــور مطالعهشــده ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

به نظر میرسد افرادی که حس هویت بیشتری دارند ،از نظر روانی سالمترند و رضایت

کلی بیشتری دارند .این افراد انرژی و شور و شوق بیشتری برای ایجاد یک محیط شاد دارند

و میتوانند خود را با هر محیطی سازگار کنند (هافتنلر.)2006 ،

در پایان ،با توجه به رابطۀ هویت بهویژه هویت شخصی با رضایت از زندگی در دانشجویان

پیشنهاد میشود که دستاندرکاران تعلیم و تربیت اهتمام بیشتری نسبت به رشد هویت

شخصی دانشجویان داشته باشند و با کمکگرفتن از صاحبنظران و متخصصان در حوزۀ

تعلیموتربیت و برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی با محوریت خودآگاهی،

قوت خود کمک کنند.
نقاط ضعف و
بیشتر آنان از
به تصریح ارزشها و شناخت هرچه
ِ
ِ
ِ
دانشجویان این پژوهش برای برعهدهگرفتن شغل معلمی تربیت
همچنین با توجه به این که
ِ
میشوند ،میتوان در آینده از دورههای ضمنِخدمت برای آموزش هویتیابی و رفع موانع و

مشکالنت مرتبط با بحران هویت آنان استفاده کرد؛ زیرا معلمی میتواند دانشجویان را در
جهت کشف و تحقق هویت یاری رساند که خود ً
قبال به هویت موفق دست یافته باشد .از
طرف دیگر ،وجود مشاوران موفق و کارآمد در اینگونه دانشگاهها به رفع مشکل دانشجویان

در حوزۀ هویتیابی کمک میکند.
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