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يان پسر مجرد دانشگاه فردوسي نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر دانشجونگرش سنجش  
   1برآن

  
  2 دكتر علي اكبر مجدي
 3 اميد رضايي

  
 :چكيده

ساختار جوان جمعيت كشور ايران، اهميت پـرداختن بـه مسـائل جوانـان را بـيش از پـيش       
. گذارنـد، ازدواج اسـت  لي كه جوانان در زندگي پشـت سـر مـي   يكي از مراح. پررنگ كرده است

هاي جوانان تبديل شده است و بررسي و شناخت اين حوزه يكي امروزه ازدواج به يكي از دغدغه
اين تحقيق با هـدف سـنجش نگـرش دانشـجويان     . آيدوظايف محققين اجتماعي به حساب مياز 

. اسـت ن صـورت پذيرفتـه  ثر بـر آ ؤپسر مجرد دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به ازدواج و عوامل م
كليه دانشجويان  ؛جامعه نمونه. باشدپرسشنامه مي ؛ابزار مورد استفادهپيمايش و  ؛رفتهروش به كار 

گيـري  اسـت كـه از طريـق نمونـه     1389-90لي پسر مجرد دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصي
از  دهـد كـه چنـدين متغيـر    نتايج نشان مـي . ها انتخاب شدنداز تمامي دانشكدهنفر  200تصادفي، 

جمله نگرش به زن، رضايت از زندگي، روابط والـدين بـا يكـديگر و نگـرش دوسـتان در مـورد       
  .گذار هستندثيرأدر نگرش  نسبت به ازدواج تازدواج 
  

 .نگرش، ازدواج، دانشجو، پسر، مجرد :كليد واژه
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  بيان مسأله -1
 سالمت در تنها نه واجازد .شودمي محسوب انسان زندگي رويدادهاي مهمترين از يكي ازدواج

  .دارد برعهده بزرگسالي دوره به انسان ورود در مهمي نقش بلكه است، مؤثر فرد رواني و جسمي
 جامعه هر در و زمان هر در. نيست مكان و زمان بستر از فارغ و مطلق ايهپديد ازدواج طرفي از

هاي راد در زماندر نتيجه اف .)1381ساروخاني،(شودمي دگرگون نيز جامعه با و دارد اي خاصهچهر
هاي متفاوتي به اين موضوع دارند كه در نگرش ،ايط اجتماعي و فرهنگي جامعهمختلف با توجه به شر
يكي از عوامل اصلي است كه در زمينه مسائل  نگرش جوانان نسبت به ازدواج، شرايط فعلي كشور ما،

 .ستگذار اثيرأج مثل باال رفتن سن ازدواج تمربوط به ازدوا

هم از و خانوادگي هايناسازگاري از بسياري شاهد خود، جامعه در نيز و مختلف جوامع در ما
 و زن صحيح درك و شناخت عدم ها،يناسازگار اين ايجاد عوامل مهمترين .هستيم هاخانواده پاشيدگي

-صورت مطالعات. است يكديگر از بينانهعغيرواق و مبهم توقعات و انتظارات داشتن نتيجه در و از هم مرد

شكاف بين  گردد،به طالق منجر مي دهد كه يكي از عوامل نارضايتي زوجين كه بعضاًگرفته نيز نشان مي
و  1مارتين(انتظارات و توقعات ذهني قبل از ازدواج و مواجهه با واقعيت عيني بعد از ازدواج است

 كه است بسته نقش نتظاراتي از ازدواجا و تصورات مجرد، ذهن افراد توان گفت درمي .)2003همكاران،

 ذهني انتظارات و استانداردها از ناشي جوان هايزوج مشكالت از يكي .نيستند آگاه آنها از نيز كامالً

 كه است ايهشد تعيين پيش از چارچوب بر مبتني دارد، ديگري از زوجين از يك هر كه انتظاراتي .آنهاست

برد، جوانان چه توان پيهاست كه ميناخت اين نگرشاز طريق ش .اشدب نداشته واقعيت در ريشه تواندمي
  .تصويري از ازدواج در ذهن دارند و اين تصوير تا چه حد با واقعيت مطابقت دارد

كليدي در فهم جريان تغييرات همچنين برخي از محققين مدعي هستند كه نگرش به ازدواج متغيري 
ولوبي و (دو مطالعه انجام شده. جواني آنان استاز دورهور مشاهده در رفتار جوانان و عبقابل

ارتباط متقابل بين نگرش نسبت به ازدواج و رفتارهاي افراد در دوره جواني و ) 3،2007؛كرل 2،2009وركين
خطر در اين دوره مثل استفاده از الكل و براي مثال بسياري از رفتارهاي پر. دهدنشان مينوجواني را 

به همين دليل، ازدواج يكي از . گيردنسبت به ازدواج سرچشمه مينگرش جوانان  رفتارهاي جنسي از
بنابراين بسيار مهم است تا بدانيم نگرش  .)2010ولوبي،(باشدرهاي مورد عالقه محققين توسعه ميمتغي

 در واقع .گذار استثيرأقع چه عواملي بر نگرش آنها تجوانان مجرد نسبت به ازدواج چگونه است و در وا
  .توان تغييرات آتي را در اين حوزه درك نمودبا شناخت نگرش آنان است كه مي

                                                 
1-Martin 
2-Willoughby & Dworkin 
3-Carroll 
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 1»نگرش«مفهوم  -2

به بعد  1950امروزه يكي از مفاهيم كليدي در روانشناسي اجتماعي است كه از دهه  ،مفهوم نگرش
نيز در  متداول گرديده و  توجهات زيادي را در بين محققين به خود جلب كرده است و تحقيقات فراواني

: ازاستجتماعي از واژه نگرش دارند عبارتشناسان ا تعريفي كه اكثر روان .اين زمينه صورت گرفته است
. نگرش، نظامي بادوام است كه شامل يك عنصر شناختي، يك عنصر احساسي و تمايل به عمل است

نصر احساسي يا ع. است ، شامل اعتقادات و باورهاي شخص درباره يك انديشه يا شيء2عنصر شناختي
نوع احساس عاطفي با باورهاي ما پيوند دارد و تمايل به عمل به جهت  ، آن است كه معموال3ًعاطفي

رش، حالت كلي فرد است، نگ .)1373كريمي،(شود اي خاص اطالق مي آمادگي براي پاسخگويي به شيوه
نحوه ديد افراد به چيزهاست ؛ نگرش از نقطه نظر فردي،. مردم و وقايع در واقع درك ذهني فرد از زندگي،
كردار آنان براي  نگرش افراد از روي گفتار و .شوداز ذهن آغاز مي به صورت ذهني و اين مقوله تماماً

تر، پايدارترند و بيشتراحتمال دارد اي قويهنگرش .)2002، 4پيك و هريس(شودديگران مشخص مي
 ؛بر استط به خود يا دسترسي به آنها زمان، مربواًهايي كه مشخصرفتارها را پيش بيني كنند و نگرش
، به نقل از وايزر و 5ايزن(هاي ديگركه به رفتار منجر گردند تا نگرش پايدارتر هستند و بيشتر احتمال دارد

شود كار و عقايد مربوط ميحقيق ما تنها عنصر شناختي نگرش را كه به افدر اين ت .)2008، 6ريجيو
  .ايمنپرداختهايم و به دو بعد ديگر آن يعني احساسي و رفتاري سنجيده
 
  مروري بر تحقيقات انجام شده -3
  مطالعات خارجي -3-1

به انجام براي درك چگونگي تغيير نگرش نسبت به ازدواج در بزرگسالي تحقيقي را ) 2010(ولوبي 
استفاده شد كه تغييرات در  آموزان دبيرستان به عنوان نمونهر اين تحقيق از هزار نفر از دانشد. رسانيد
ها ازدواج را به عنوان يك عامل براي دهد كه نمونهنتايج نشان مي. سال دنبال شد 4ها براي مدت نمونه

ر خانواده، اهداف تحصيلي، نژاد و جنس، همچنين ساختا. گرفتندتقال به دوره بزرگسالي در نظر ميان
  .نگرش نسبت به ازدواج را تغيير دادند

                                                 
1-Attitude 
2-Cognitive 
3-Affective 
4-Peake   & Harris 

5-Ajzen 
6-Riggio   & Weiser 
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هاي مختلف وانان نسبت به جنبهتحقيقي را به منظور سنجش نگرش ج) 2003(مارتين و همكاران
اند و ازدواج را ان نگرش منفي نسبت به طالق داشتهاكثر پاسخگوي. ازدواج و زندگي خانوادگي انجام دادند

رابطه  درصد پاسخگويان نگرش مثبتي نسبت به 30حدود . اندكردهنوان يك تعهد بلند مدت قلمداد به ع
اكثر پاسخگويان نيز با . اندهاند و اكثريت نيز قبل از ازدواج از آن برخوردار بودجنسي قبل از ازدواج داشته

  .انداز ازدواج موافق بودههاي پيش رهمشاو
ي كه والدينشان جوانان به ازدواج در اي به بررسي نگرشز در مطالعهني) 1994(2زو ريچارد 1تسكر
اند، نسبت جدا شدهآنها به اين نتيجه رسيدند كه جواناني كه والدين آنها از هم . پرداختند د،انطالق گرفته

كه تري به ازدواج دارند و بيشتر احتمال دارد نگرش منفيكنند، واناني كه با والدينشان زندگي ميبه ج
  .مجرد بمانند

  
  مطالعات داخلي -3-2

ل و ئدر تحقيقي با هدف شناخت نگرش جوانان نسبت به ازدواج و مسا )1388(كاظمي پور
رود و شدن مياج بين دانشجويان به سمت غيررسميازدوبه اين نتيجه رسيد كه  ،نهاآتنگناهاي مطرح براي 

-و توسعه صنعتي ن به ميزان رشدآدرون اعضاي  سوي ديگر در جامعه ايران نهاد خانواده و تعامالت از

بيشتر از بقيه  ،ترن افراد با پايگاه اجتماعي پايينطالق ميا .شدن و شهرنشيني در كشور رشد نكرده است
در نهايت براساس نظريه مبادله بسياري از جوانان براي انتخاب همسر بيشتر به انتخاب عقالني  .بوده است

  .استمر عقالني تبديل شدهزدواج در بين جوانان به يك اتوجه دارند و نگرش به ا
هل أژوهشي با هدف شناخت و مقايسه نگرش دانشجويان مجرد و مت در پ )1388( كاظمي و هرندي

اه واقعيت درماني گالسر با ليت در ازدواج بر اساس ديدگؤودرست و نادرست و مس به مفاهيم واقعيت،
به اين  1387-88تحصيلي  سالهاي دولتي شهر تهران در ويان دانشگاهنفر از دانشج 300اي به حجم نمونه

 هاي واقعيت،از نظر ميانگين خرده مقياسبين دوگروه دانشجويان دختر و پسر مجرد نتيجه رسيد كه 
مده حاكي از آدستهنتايج بهمچنين  .وليت در ازدواج تفاوت معناداري وجود داردؤمس درست و نادرست،

هاي مدت زمان ازدواج و نقش بارز جنسيت در ايجاد تفاوت بين گروه سن، هل،أيت تثير وضعأعدم ت
  .مورد بررسي است

شي با هدف سنجش نگرش دانشجويان دانشكده علوم پزشكي هدر پژو )1383( بختيار و همكاران
جه ينفر انجام گرفت به اين نت 81و با حجم نمونه  1381فسا نسبت به مشكالت ازدواج كه در پاييز 

امكانات مالي و مسكن در حد باال و نسبت به  ها نگرش خود را نسبت به مشكل اشتغال،نمونهرسيدند كه 
                                                 
1-Tasker 
2-Richards 
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 هاي والدين،دخالت وضعيت ظاهري، ارتباط فردي، هاي طرفين،قبلي از خانوادهشناخت باورهاي مذهبي،
سبت به تاثير وسط و نازدواج در حد مت هل و وامأهاي زمان تمحدوديت ينده،آنگراني از  تحصيل،

  .اندات سنتي در حد پايين اعالم داشتهاز ازدواج و تشريف خاطرات بد ديگران
  
  چارچوب نظري تحقيق -4

  :شودنظريات مربوط به نگرش پرداخته ميدر اين قسمت به برخي از 
-ارائه شده است كه به كنش  1ترين نظر در زمينه نگرش توسط آيزن  و فيش باينمشهورترين و مهم

  .معروف است 2عقالني
بيني رفتـار از  و آيزن استفاده بسياري براي پيش در علوم اجتماعي، از تئوري كنش عقالني فيش باين

ها در واقع رفتارهـا  دهد كه نگرشنشان مي ،كارهاي تجربي قابل توجه مدل آنها با. شودها ميروي نگرش
  .)2004، 3باربر(كنندبيني ميرا بيش
قصـد و  « اي از عوامل بوجود مي آيد و حلقه مـا قبـل بـروز رفتـار،     در پي زنجيرهر در اين نظر رفتا 
  :به انجام يك رفتار است؛ قصد و نيت تابع دو متغير زير است »  نيت

رد انجـام يـك رفتـار را از    متغيري است فردي و شخصي كه طي آن ف :4گرايش به سوي رفتار )الف
  .كندارزيابي مي) نبودن آبه منظور درك خوب يا بد(نظر خود
ييـد  أمبين آن است كه شخص براي انجام يك رفتار تا چه اندازه بـه ت :  5متغير هنجارهاي ذهني )ب

رت ديگـر، متغيـر هنجـار ذهنـى     بـه عبـا   .)1372رفيـع پـور ،   (كندي كه با آن سرو كار دارد توجه ميمردم
س و ادراك احسـا ) رفتـارى (كـارى م كننده نفوذ و فشار اجتماعى است كه شخص آن را براى انجامنعكس

  . كندمى
اجتماعي را متغير پذيرش ،»تمايل مردم به خوردن گوشت گاو«در تحقيق خود درباره  6ساپ و هارود
بدين منظور آنها به . ثرندؤآنها معتقدند كه انتظارات اجتماعي در پيدايش قصد و نيت م .نيز در نظر گرفتند
  .)1372ع پور،رفي(كنندرجوع مي 7تئوري گروه مرجع

                                                 
1-Fishbein 
2-Reasoned action 
3-Barber 
4-Attitude toward behavior 
5-Subjective norms 
6-Sapp and Harrod 
7-Reference groupe 
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. كنيمآن خودمان و دنيا را ارزيابي مي گروه مرجع گروهي است كه به آن گرايش داريم و با معيارهاي
گيرند ن خط مييكي از خصوصيات گروه مرجع اين است كه مردم به آن دلبستگي هيجاني دارند و از آ

س ارزشي گروهي جا بيفتد بر بر اين اساس هرآنچه در يك گروه به عنوان يك مقيا .)1381فرانزوي، (
  .)1968، 1ميرند(گذاردتك افراد تأثير ميو ارزشيابي تكروي قضاوت 

پذيرد، يك ثبت ميهر گروه اجتماعي كه انسان به آن تعلق دارد و آن را به عنوان گروه مرجع م
-نجاري و همكند كه اعضاي گروه به داليل مختلف از جمله فشار ههاي ارزشي توليد ميسيستم از مقياس

ساپ و هارود معتقدند  .)1372رفيع پور،(دانندآن ميشكلي خود را موظف به پذيرش و پيروي از 
نظر  ،معرف اين دو براي متغير هنجارهاي ذهني دو. ثر استؤاجتماعي در پيدايش قصد و نيت مانتظارات

مطالعاتي قابل  يهنكه پيشيرهيافت ديگري  .)1372رفيع پور، (اندلياء و نظردوستان را انتخاب كردهاو
وي با مطالعه ادبيات پژوهشي رابطه . مطرح شده است 2شناسي دارد، توسط كيكولتتوجهي در جامعه

رسد كه عوامل ساختاري جامعه خصوصاً نقش و پايگاه  ساختار اجتماعي نگرش، به اين نتيجه مي
كيكولت معتقد است كه .گذارندمي هاي افراد جامعهاي در تكوين نگرشادي تأثير عمدهاقتص-اجتماعي

هاي افراد جامعه را تحت  مستقيم نگرشرهنگي جامعه بصورت مستقيم يا غيرساختارهاي اجتماعي و ف
هاي شغلي، هاي اجتماعي، انتقال نقش، ويژگيزعم وي، تغييرات اجتماعي، نقش به. دهند تأثير قرار مي

جمعي وغيره، هاي شناسي، رسانههاي جمعيتويژگي اجتماعي،-ه و بستر اجتماعي، پايگاه اقتصاديزمين
 .)1377ودادهير و داوري، (دهندو اجتماعي را تحت تأثير قرار مي هاي فرديهركدام به نوعي نگرش

 -2ارضـاء نيـاز     -1: كند كه عبارتند ازاشاره مي ثر بر روي نگرشؤنيز به چند عامل م 3روزن اشتيل
  .كارآيي بهتر براي حل مسائل -5ه  شدي به اهداف تعييندسترس ميزان -4رضايت افراد  -3تجربه  

در آن ميان ارضـاء  . ثر بر روي نگرش هستندؤنكات ذكر شده از سوي روزن اشتيل در واقع عوامل م
شـده و  ند، ميزان دسترسـي بـه اهـداف تعيـين    يكديگربهدو متغير خيلي نزديك و شبيهراد نياز و رضايت اف

توان در واقع اجزايي از همان متغيير ارزيابي فايده در تئـوري فـيش   ئل را نيز ميمسا كارايي بهتر براي حل
 .)1372رفيع پور، (باين وآيزين در نظر گرفت
كند كه بيان مي 5گرونبرگ .است 4هاي پركاربرد در علوم اجتماعي تئوري تسرييكي ديگر از تئوري

هاي ديگر رضايت از بخشت و عدمي رضايكه رضايت و عدم رضايت از يك بخش از زندگي بر رو
                                                 
1-Mirande 
2Kiecolt 
3-Rosenstiel 
4-Spill – over theory 
5-Grunberg 
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تواند موجب نارضايتي او از زندگي از زندگي اجتماعي ميارضايتي فرد بطور مثال ن. زندگي تأثير دارد
  .)1372رفيع پور، (خانوادگي شود
تسري افقي  .تسري افقي و تسري عمودي: و همكارانش معتقدند دو نوع تسري وجود دارد 1سيرجي

 مثالً. ثير داردأير رضايت از يك جنبه از زندگي روي رضايت از جنبه ديگر زندگي تثأبه اين معناست كه ت
براي فهم مفهوم تسري عمودي، الزم است كه . گذاردأثير ميرضايت از شغل روي رضايت از خانواده ت

به ) ...اجتماع و  رفاه، خانواده، شغل،(هاي زندگيحوزه. ها فهميده شودمراتب حوزه ابتدا مفهوم سلسله
مراتب، مهمترين حوزه براي فرد أس اين سلسلهر .يابندمراتبي در ذهن افراد سازمان ميصورت سلسله

را  كند كه محققان آنمشخص مياست و احساسي كه فرد در مورد اين حوزه دارد كيفيت زندگي او را 
  .)2001سيرجي و ديگران، (نامندخوشبختي مييا   رضايت از زندگي

وي دسترسي به هدف وارضاء نياز نظر به. داندؤثري در پيدايش نگرش ميرا عامل م تجربه 2هروشكا
عكس عدم ارضاء نياز بر همواره با احساس رضايت، احساس خوشبختي وتجربيات مطبوع همراه است و

ارزشي هاياين خاطرات همراه با احساس. باشدهاي احساس منفي همراه ميارزش تي وبا ناراحتي، نارضاي
ترتيب كه تكرار و تراكم بدين. سازندناميم، ميمانند و آن چيزي راكه تجربه ميفظه باقي ميها در حاآن

چه ميزان هر .)1372رفيع پور، (گذارندأثير ميتجربه به همراه با احساس ارزشي آن بر روي نگرش ت
يندي از هدف خواهد م با رضايت خاطر فرد باشد تجربه بهتر و خوشاأنياز تو ءارضا دسترسي به هدف و

  .، لذا نگرش مثبتي پيدا خواهد كردداشت
 تجربه وسيله به كه احساسي و ذهني آمادگي نوع يك از است عبارت نگرش ،3آلپورت نظر از

 سروكار كه موضوعاتي و هاپديده كليه به نسبت انسان هايلالعمسعك روي بر و شودمي سازماندهي

  .دارد پويا و بخشجهت دارد، تأثيري
تواند موجب پيدايش يك نگرش باشد اولين شرط تراكم گويد چهار شرط عمده ميرت ميآلپو

دومين . تجربه است؛ يعني سروكار داشتن با موضوعي يا گروهي از اشخاص و تجربيات نزديك يا مشابه
را از ند گرايش فرد آي دست ميهشرط مثبت بر متمايز نگه داشتن آن است يعني در تجربيات جديدي كه ب

قرار دارد كه شخص   4جستهسومين شرط بر پايه يك تجربه بر. سازدهاي نزديك به آن متمايز ميشنگر
آورد  ش ميتعريفي كه آلپورت در زمينه نگر. باشد چهارمين شرط تقليد مي. يا موضوعي در آن دخيل است

ادگي كه از صبي از آمدهد؛ حالتي رواني وعگيري نگرش به وضوح نشان مياهميت تجربه را در شكل
                                                 
1-Sirgy 
2-Hrurschka 
3-Alport 
4-Dramatic 
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هاي مرتبط نش افراد به تمام اشياء و موقعيتدار يا پويا بر واكأثيري جهتيابد و تطريق تجربه سازمان مي
  .)1381سيرز و ديگران،به نقل از حسن پاشا شريفي، (گذارد با آن واكنش مي
- نها تعلقكي از آكنند كه يعامل را ذكر مي ها چندگيري نگرشو همكارانش براي شكل1كرچفيلد

  .گروهي است
معنا كه هاي فرد، تعلق گروهي است بدينگرشدهنده ناين نظريه، يكي از عوامل مهم شكلبراساس 

بر اساس يك هايي است كه افراد را هر اجتماعي در داخل خود داراي گروه. فرد به چه گروهي تعلق دارد
  .)1374 كرچفيلد و همكاران، (دهدند ميهم  پيوآورد و بهعالقه معين گرد هم مي

فرد . هستند هاي اوها متعلق است سرچشمه بسياري از نگرشهايي كه شخص بدانبنابراين گروه
هاي افراد گروه فرهنگي همانندي نگرش. هاي خود نيازمند جلب حمايت ديگران استبراي حفظ نگرش

 كرچفيلد و همكاران،( همانندي دارند علت است كه افراد آن گروه درباره امور، اعتقاداتاين  معين به 
1374(.  

گردد كه عوامل گوناگوني مثل فشار اجتماعي، تعلقات گروهي، با مرور نظريات مربوط مشخص مي
تجربه افراد، رضايت از زندگي، تقليد، عوامل ساختاري، انتظارات اجتماعي بر روي نگرش افراد نسبت به 

  . ارندگذثير ميأت) مثل ازدواج(ائل مختلف مس
تحقيق به آزمون آنها پرداخته  يندآاست كه در ادامه فره عوامل فوق فرضياتي مطرح گرديدهبا توجه ب

  .شودمي
  
 هافرضيه -5

  .بين نگرش به زن و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد -5-1
 .بين رضايت از زندگي و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد - 5-2      
 .ر والدين با يكديگر و نگرش به ازدواج رابطه وجود داردبين رفتا - 5-3        

 .بين نگرش والدين به ازدواج و نگرش پاسخگو به ازدواج رابطه وجود دارد - 5-4        
 .ن نگرش دوستان به ازدواج و نگرش پاسخگو به ازدواج رابطه وجود داردبي - 5-5        
 روش تحقيق -6

تر تر و عمليي است كه دستيابي به هدف را آسانهايو تجربه هامنظور از روش تحقيق ارائه مهارت
يعني . است ها مطرحاين نكته در كليه روش. آيددست ميهوقت كمتر، نتايج بيشتري ب سازد و با صرفمي

                                                 
1-Crutchfield 
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دهي م پذيرد، تضمين بيشتري براي بهرهها انجاها و موفقيتاي برگرفته از تجربهههر كاري بر مبناي روش
  .)1377محدثي،(بود آن خواهد

-90ي مشهد در سال تحصيلي جامعه آماري اين تحقيق كليه دانشجويان پسر مجرد دانشگاه فردوس
  .باشدنفر مي 6505باشد كه جمعأ مي 1389

  .)1387رفيع پور،(گيري كوكران استفاده گرديدتعيين حجم نمونه از فرمول نمونه براي

n  

  
  :يعني مي باشد،   N = 6505و    t = 2   ،p = 0/5   ،q = 0/5   ،d = 0/07در اين فرمول 

n 192  

  
  .نفر تعيين گرديد192 به اين صورت حجم نمونه 

 44است و در مجمـوع  است كه از چند شاخص تشكيل شدهار تحقيق يك پرشسنامه محقق ساختهابز
  .دهندال را تشكيل ميؤس

ايـن روش بـراي مجموعـه    . اسـت فاده شدهز روش آلفاي كرونباخ استدر مورد پايايي اين پرسشنامه ا
نگـرش بـه     رود و مـا در اينجـا آن را بـراي دو متغيـر    كار ميسنجند، بواحد را مي ؤاالتي كه يك متغيرس
و نگـرش بـه    90/0نگرش بـه ازدواج  :ايم كه نتايج زير حاصل گشتدواج و نگرش به زن استفاده نمودهاز
  .باشنده ارقامي مناسب ميك 82/0زن

روايي محتوا نوعي اعتبار . استصورت گرفته 1محتواييبررسي روايي از طريق رواييتحقيق،  در اين
دهد شود و به ما اطمينان ميي يك ابزار به كار برده ميدهندهبراي بررسي اجزاي تشكيل است كه معموالً

روايي . داردجش در برگيري مفهوم مورد سنهاي مناسب براي اندازهكه ابزار مورد نظربه تعداد كافي پرسش
  .شودطالعه تعيين ميتوسط افراد متخصص در موضوع مورد م محتواي يك آزمون معموالً

  .ها و رگرسيون استفاده گرديدهمبستگي پيرسون، مقايسه ميانگين ها از ضريببراي تحليل داده
  هايافته -7
  :متغيرهتحليل يك - 7-1

  .گويان استهاي فردي پاسخجدول زير مربوط به توصيف ويژگي
                                                 
1-Content Validity  
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  »هاي فرديويژگي«توصيف ): 1(جدول 
 )سال(مد )سال(ميانه )سال(ميانگين )سال(كمترين )سال(بيشترين سن پاسخگو

44 19 08/22  22 22 

  
 مد والدينآدر

 انحراف معيار واريانس )تومان(ميانگين )تومان(كمترين )تومان(بيشترين

4000000 100000 876000 8/53 33/7 

 
- هب» رابطه با جنس مخالف«داشتن يا عدم داشتنها را در مورد تجربهير فراواني پاسخدر جدول ز

  .كنيمصورت درصد مشاهده مي
  »تجربه رابطه با جنس مخالف«فراواني متغير ): 2(جدول 

  جمع خير بلي گويه
 )درصد(

 100 58 42 ها را داريد؟يآيا شما نيز تجربه اين دوست كنند؛خود را از ميان دختران انتخاب مي برخي،دوستان

 
انـد و  ابطه با جنس مخالف را تجربـه كـرده  درصد پاسخگويان داشتن ر 42، )2(هاي جدول طبق داده

 .انددرصد آنها اين تجربه را نداشته 58

، نشان داده شده »نگرش به ازدواج«هاي شاخص ها، در مورد گويهدر جدول زير درصد فراواني پاسخ
  .است

  
  »نگرش به ازدواج«هاي متغير راواني گويهف): 3(جدول 

ميانگين 
 وزني

 كامالً
 مخالف

كامال  موافق بي نظر مخالف
 موافق

 ميزان               

 گويه

72/3  5/5 7 5/18  .كنداج مرد را به زندگي اميدوارتر ميازدو. 1 21 48 

90/3 4 5 5/16  .بخشدرامش ميآازدواج به زندگي مرد . 2 29 45 

 .دهدهاي گذشته را از دست ميآزاديرد م با ازدواج،. 3 3 5/22 5/16 38 19 51/2

 .تر استأهل در زندگي موفقمرد مت. 4 19 45 23 5/8 4 66/3

57/3  5/8  5 5/26  5/40  5/19  .كردن استمجردماندن بهتر از ازدواج. 5 

91/3  5/4  5/7  5/13  5/41  .كندازدواج از انحرافات جلوگيري مي. 6 33 

89/3  3 5/7  5/14  5/47  5/27  .توان به سعادت و خوشبختي رسيدبهتر مي با ازدواج،. 7 

71/2  5/16  32 5/19  .شودفكر و خيال مرد بيشتر مي با ازدواج،. 8 4 28 

60/3  5/3  12 22 5/45  .كنددواج به پيشرفت مرد لطمه وارد مياز. 9 17 

19/3  5/9  .مرد استشروع مشكالت  ازدواج،. 10 11 33 29 17 
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67/3  5/9  11 16 5/29  .براي رفع نياز جنسي بايد ازدواج كرد. 11 34 

39/3  2 14 5/36  38 5/9  .اندازدواج كرده از زندگي خود ناراضياكثر پسران . 12 

12/3  5/7  5/27  .سايش پسر مجرد را نداردآهل،راحتي و أمرد مت. 13 12 31 22 

88/3  5/2  5/5  .دهدزندگي مرد سر و سامان ميدواج به از. 14 20 59 13 

79/3  5/8  8 17 29 5/37  .هر فرد مسلمان بايد ازدواج كند. 15 

28/3  10 5/17  5/25  .دم بخاطرش ازدواج كندآن را دارد كه آشدن ارزش لذت بچه دار. 16 19 28 

 
رار صورت تركيبي در جدول قهاند كه بشاخص نگرش به ازدواج مثبت و منفيهاي مربوط به گويه

هاي منفي در گويه، و »موافق كامالً«به گزينه ) 5(هاي مثبت بيشترين نمرهبراي كدگذاري در گويه. اندگرفته
  .داده شده و ميانگين وزني هم كه ارائه شده، حاصل همين نمرات است »مخالفكامالً«به گزينه 

در  مثالَ. ويان بوده استن بيشتر مورد توافق پاسخگآهاي نگرش به ازدواج، چند مورد در بين گويه
أييد دهد را ترامش ميدرصد پاسخگويان اين موضوع را كه ازدواج به زندگي مرد آ 74 گويه شماره دو،

اند كه ازدواج از رصد پاسخگويان بر اين عقيده بودهد 75اند؛ يا در گويه شماره شش، حدود كرده
درصد پاسخگويان معتقدند كه ازدواج  75كند؛ همچنين در گويه شماره هفت، جلوگيري ميانحرافات 
  . به خوشبختي استهاي رسيدن يكي از راه

 25در گويه شماره سه، تنها  شود؛ مثالًنفي نيز اين توافق آرا مشاهده ميهاي مدر برخي از گويه
أييد ت» دهدهاي گذشته خود را از دست ميزاديمرد با ازدواج آ«درصد پاسخگويان اين جمله را  كه

درصد از پاسخگويان اين موضوع را كه ازدواج موجب  32اند؛ همينطور در گويه شماره هشت، تنها هنكرد
 .اندشود، رد كردهمشغله فكري مرد مي افزايش

- بندي شدهمي باشد كه در جدول زير طبقه» اجنگرش به ازدو«مربوط به متغير )5-4(گويه جدول 16

  .اند
  »زدواجنگرش به ا«فراواني متغير ): 4(جدول 

  

  

 فراواني تعداد درصد

 ميزان

 منفيكامالً 5 3

 منفي 14 7

 بينابين 67 34

 مثبت 86 43

 مثبتكامالً 26 13

 جمع كل 198 100
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 7نسبت به ازدواج دارند، » كامال منفي«درصد نگرش  3با توجه به جدول باال، ازمجموع پاسخگويان،
» كامال مثبت«درصد نيز نگرش  13و » مثبت«صد نگرش در 43، »بينابين«درصد  34، »منفي«درصد نگرش 

  .نسبت به ازدواج دارند
» رضايت از زندگي«و »  رابطه والدين با يكديگر«در جدول زير به توصيف  درصدي دو شاخص 

  .خواهيم پرداخت
  »رضايت از زندگي«و »  رابطه والدين با يكديگر«):   5(جدول 

ًك رابطه والدين با يكديگر  غيرصميمانه كامالً غيرصميمانه بينابين صميمانه انهصميمامال

12 34 19 24 11 

  
  رضايت از زندگي

 

 ناراضي كامال ً ناراضي بينابين راضي راضيامالًك     

38 39 16 5 2 

كامال «درصد پاسخگويان، رابطه والدينشان  12شود، مالحظه مي) 5(همانطور كه در جدول 
درصد نيز  11و » غيرصميمانه«درصد  24، »بينابين«درصد  19، »صميمانه«درصد  34است، » صميمانه

  . باشدمي» غيرصميمانه كامالً«
درصد  16، »راضي«درصد  39هستند، » راضي كامالً«درصد پاسخگويان از زندگي خود  38همچنين 

   .باشندمي» ناراضي كامالً«درصد نيز  2و » ناراضي«درصد  5، »بينابين«
براي اين شاخص از طيف تفاوت معنايي  .باشدمي» نگرش به زن«وط به شاخص ر مربجدول زي

  .كنيمها را بصورت درصد مشاهده ميپاسخفراواني . اوزگود استفاده شده است
  

  »نگرش به زن«درصد فراواني گويه هاي ): 6(جدول 
 گويه 1 2 3 4 5 6 7 گويه

هاي بسيار پرتوقع دمآ.1 17  5/19 28 5/26 5/3 5/1 2 .اندبسيار كم توقع
 هستند

 جو هستندصرفه.2 1 5/8  5/7 26 25  5/21 12 .گرندبسيار ولخرج و اسراف

 دروغگو هستند.3 8 10 11 5/35 5/14 16 3 .اندراستگو و صادق

5/5 .هاي ناسازگاري هستندآدم  در زندگي سازگارند.4 5/2  5/9  5/19  5/40  5/15 5 

5/2 .ساده و يكرنگ هستند  گرندموذي و حيله.5 10 5/12  5/14 30 17 5/11 

 عقل هستندناقص.6 5/16  5/15  5/16  23 5/13 5/9 3 .هاي عاقل و دانايي هستندآدم

5/7 .با گذشت و مهربان هستند  گرندجو و تالفيكينه.7 10 5/9 10  5/26 5/17 17 

داشتني ستآدمهاي دو.8 5/18 5/21 23  5/25 4 5/3 2 .اندانگيز و منزجركنندهنفرت
 هستند

 اعتمادندامين و قابل.9 3 9 16 33 14 13 10 .اعتمادندغيرقابل

1/5 .به پول و ماديات توجهي ندارند عاشق پول و .10 24 18 5/21  5/24 6 5/2 
 مادياتند
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باشد كه پس از جمع نمرات پاسخگويان كه مي» نگرش به زن«مربوط به شاخص ) 6(گويه جدول 10
  .ارائه شده است) 7(شده در جدول بنديصورت طبقههبود، ب 70تا  10بين 

  
 »نگرش به زن«شاخص):  7(جدول 

  ميزان تعداد رصدد
 فراواني

 كامال منفي 9 5

5/15  منفي 30 

5/45  بينابين 90 

5/28  مثبت 57 

5/5  مثبت كامالً 10 

 جمع كل 196 100

  
درصد آنها  5/15نسبت به زن دارند، » منفي كامالً«درصد پاسخگويان نگرش 5، )7(طبق جدول 

» مثبت كامالً«درصد نيز نگرش 5/5و » مثبت«درصد نگرش 5/28، »بينابين«درصد  5/45،  »منفي«نگرش
  .نسبت به زن دارند

» نظر والدين در مورد ازدواج«و » نظر دوستان درمورد ازدواج«در جدول زير به توصيف متغيرهاي 
  .صورت درصد خواهيم پرداختهب

  »نظر والدين در مورد ازدواج«و » نظر دوستان در مورد ازدواج«توصيف متغيرهاي ):  8(ول جد

  
 5/28است، بوده» موافق كامالً«درصد دوستان با ازدواج پاسخگو15شود، نظر شاهده ميهمانطور كه م

  .باشدمي» مخالف كامالً«درصد  10و » مخالف«درصد  13، »نظربي«درصد  5/33 ،»موافق«درصد 
  :متغيرهتحليل دو-7-2

  .وجود دارد بين نگرش به زن و نگرش به ازدوج رابطه: 1فرضيه شماره 
  »رابطه بين نگرش به زن و نگرش به ازدواج«آزمون ): 9(جدول 

 نتيجه معنا داري ميزان ضريب پيرسون نوع آزمون فرضيه شماره

 Pearson  رابطه بين نگرش به زن و نگرش به ازدواج 1
 

373/0 

 

  شد ييدأفرضيه ت 0,000

 كامالً گويه
 موافق

  كامالً مخالف نظربي موافق
 مخالف

  جمع
 )درصد(

5/28 15 ازدواج شما چيست؟نظر دوستانتان راجع به  5/33  13  10 100 

 100 11 21 20 31 17 نظر والدينتان راجع به ازدواج شما چيست؟
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نان به ازدواج رابطه آبه زن و نگرش همانطور كه در جدول مشاهده مي گردد بين نگرش پاسخگويان 
، تـر باشـد  عبارت ديگر هرچه نگـرش بـه زن منفـي   به  .باشدمي 373/0نان آهمبستگي . معنادار وجود دارد

  .گردد و بالعكستر مينگرش به ازدواج نيز منفي
  .بين رضايت از زندگي و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد: 2فرضيه شماره 

  »رابطه بين رضايت از زندگي و نگرش به ازدواج«آزمون ): 10(جدول 
 نتيجه داريمعنا ميزان ضريب پيرسون نوع آزمون  فرضيه شماره

-طه بين رضايت از زندگي و نگرش بهراب 2

  زدواجا
Pearson 

 
0/243  001/0  

 

  ييد شدأفرضيه ت

به ازدواج  گردد، بين رضايت پاسخگويان از زندگي و نگرش آنانهمانطور كه در جدول مشاهده مي
ر به عبارت ديگر هرچه رضايت از زندگي باالت. باشدمي 242/0آنان همبستگي . رابطه معنادار وجود دارد

  .باشد و بالعكستر ميباشد، نگرش به ازدواج نيز مثبت
  .بين رفتار والدين با يكديگر و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد: 3فرضيه شماره 

  »بين رفتار والدين و نگرش به ازدواج رابطه«آزمون : ) 11(جدول 
 نتيجه داريمعنا  ميزان ضريب پيرسون نوع آزمون فرضيه شماره

  Pearson رابطه بين رفتار والدين و نگرش به ازدواج 3
 

31/0  0/000 
 

  دييد شأفرضيه ت

ج شود بين رفتار والدين با يكديگر و نگرش پاسخگويان به ازدواهمانطور كه در جدول مشاهده مي
  .مي باشد 31/0رابطه معنادار وجود دارد و همبستگي آنان 

  .بين نگرش والدين به ازدواج و نگرش پاسخگو نسبت به ازدواج رابطه وجود دارد :4فرضيه شماره 
  "رابطه بين نگرش والدين در مورد ازدواج و نگرش پاسخگو به ازدواج"آزمون  ):12(جدول 

  
 شماره

  
 فرضيه

  
 نوع آزمون

ب ميزان ضري
 پيرسون

  
 معنا داري

  
 نتيجه

رابطه بين نگرش والدين به ازدواج و  4
 نگرش پاسخگو نسبت  به ازدواج

Pearson  
 

182/0  425/0  
 

  ييد نشدأفرضيه ت

گردد، بين نگرش والدين به ازدواج و نگرش پاسخگو نسبت به همانطور كه در جدول مشاهده مي
  .شودأييد نميازدواج رابطه معناداري وجود ندارد و فرضيه ت

  .بين نگرش دوستان نسبت به ازدواج و نگرش پاسخگو به ازدواج رابطه وجود دارد :5فرضيه شماره 
  
  



 
 
 

  179                                        /  ...سنجش نگرش دانشجويان پسر مجرد دانشگاه فردوسي 
  

 

  »رابطه بين نگرش دوستان نسبت به ازدواج و نگرش به ازدواج«آزمون  ):13(جدول 
  ميزان نوع آزمون  فرضيه شماره

 ضريب كندال

  
 داريمعنا

  
 نتيجه

  
5 

نسبت به رابطه بين نگرش دوستان 
 ازدواج و نگرش به ازدواج

Kendall`s tau-b  
 

172/0  001/0  
 

 ييد شدأفرضيه ت

  
شود، بين نظر دوستان در مورد ازدواج پاسخگو و نگرش او به ازدواج رابطه همانطور كه مشاهده مي

  .مي باشد 144/0همبستگي آنان . معنادار وجود دارد
 
 :تحليل رگرسيون -7-3

تحت ) نگرش به ازدواج(وابستهشده، متغيري تحقيق و در پرتو نظريات مطرحظربا توجه به مباني ن
 :است كه عبارتند ازأثير چند عامل در نظر گرفته شدهت

نگرش به زن، رضايت از زندگي، نگرش دوستان به ازدواج، نگرش والدين به ازدواج و رفتار والدين 
  .با يكديگر

در معادله باقي مانده و  α= 05/0ير در سطح معناداري متغ 2متغيره، در جريان تحليل رگرسيون چند
كه معنادار  نتايج اجمالي دو متغيري. متغير ديگر از معادله حذف شدند 3دار تشخيص داده شدند و معني

  :باشدبودند به شرح زير مي
به اين عامل . باشدأثيرگذار روي نگرش به ازدواج ميترين عامل تكنندهتعيين متغير نگرش به زن

با بيش  )Sig = 0/000(داري ثير داشته و در سطح معنيأروي متغير وابسته ت) Beta = 0/40(40/0ميزان
  .گرددأييد ميدرصد اطمينان از لحاظ آماري ت 99از 

ثير اين عامل را أت. باشدازدواج مي گذار روي نگرش بهأثيرمتغير رضايت از زندگي نيز دومين متغير ت
  .ييد كردأتوان تاز نظر آماري مي  )Sig = 0/030(درصد اطمينان  97با ) Beta = 0/15( 15/0به ميزان 

  :به عبارت ديگر
Y =  + 3/34 ( 40/0 )   + نگرش به زن ( 15/0  رضايت از زندگي(

واحد نگرش آنان به  40/0تر شود، شجويان پسر مجرد نسبت به زن مثبتاگر يك واحد نگرش دان
واحد،  15/0ن اگر يك واحد به رضايت از زندگي آنان اضافه گردد، همچني. تر خواهد شدازدواج مثبت

  . شودتر مينگرش آنان به به ازدواج مثبت
  گيريبحث و نتيجه -8

  :شود كهق و همچنين آزمون فرضيات مشخص ميبا انجام فرايند تحقي
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. ر استازدواج پيوند دو جنس با يكديگ. ثير داردأنگرش نسبت به زن بر نگرش نسبت به ازدواج ت
اگر پسران نسبت به جنس زن كه قرار است بعد از ازدواج مدت طوالني با او زندگي كنند، نگرش منفي 

كنند و بالعكس، اگر نسبت به زن نگرش مثبتي به ازدواج نيز نگرش منفي پيدا ميداشته باشند، نسبت 
قسمتي از ديد افراد نسبت به  كه شودنجا مشخص ميپس در اي. بينندازدواج را نيز مثبت ميداشته باشند، 

اين كه پسران مجرد چه تصوير و برداشتي نسبت به زنان . كندا نگرش آنها نسبت به زن تعيين ميازدواج ر
  .ثر استؤدارند در نگرش آنها نسبت به ازدواج م

   .شودييد ميأري تييد فرضيه دوم، تئوري تسأبا توجه به ت
بخش از زندگي بر روي رضايت از يك رضايت و عدم«ه كند كگرونبرگ در اين تئوري عنوان مي

   .)1372، رفيع پور(»هاي ديگر زندگي تأثير داردرضايت از بخشرضايت و عدم
اين . همانطور كه مشاهده شد رضايت از زندگي با نگرش به ازدواج همبستگي مستقيم دارد

تري به ازدواج دارند و نگرش مثبت دگي افراد بيشتر باشد،دهد كه هرچه رضايت از زننشان ميهمبستگي 
تري نسبت به ازدواج نيز نگرش منفي بالعكس هرچه كه افراد رضايت كمتري از زندگي داشته باشند،

  .دارند
ؤثري در تجربه از نظر هروشكا عامل م .گرددأييد ميييد فرضيه سوم، تئوري هروشكا تأبر اساس ت

 مانند و آن چيزي راهاي ارزشي آنها در حافظه باقي ميسباشد؛ خاطرات همراه با احساپيدايش نگرش مي
  . سازندناميم، ميكه تجربه مي
- أثير ميترتيب كه تكرار و تراكم تجربه همراه با احساس ارزشي آن بر روي نگرش تبدين

ي وقتي فرد تجربه مثبتي از رابطه والدين خود داشته باشد، اين تجربه مثبت رو .)1372، رفيع پور(گذارند
هايي زندگي كنند كه در واقع اگر افراد در خانواده. دگذارثير ميأسبت به ازدواج خودش نيز تنگرش او ن

است، اي براي كشمكش والدين تبديل شدهديگر ندارند و محيط خانه به عرصهوالدين تفاهمي با يك
ند نسبت كنازدواج پيدا ميتري به زدواج خود بدبين شده و نگرش منفيفرزندان در اين خانواده نسبت به ا

  .كنندبا تفاهم بيشتر والدين زندگي مي اي با جوي آرام و همراهبه افرادي كه در خانواده
معتقدند انتظارات آنها . شودبخشي از تئوري ساپ و هارود رد ميبر اساس رد فرضيه چهارم، 
ياء و نظر هني دو معرف نظر اولآنها براي متغير هنجارهاي ذ. ثر استؤاجتماعي در پيدايش قصد و نيت م

. است» نظر والدين«اند متغيريكي از مواردي كه آنها ذكر كرده. )1372 رفيع پور،(انددوستان را انتخاب كرده
تحقيق ما اين مورد به صورت اين فرضيه مطرح شده است كه نظر والدين در مورد ازدواج روي نگرش در 

دهد كه در رد اين فرضيه نشان مي. ضيه رد شد؛ كه البته اين فرگذار استأثيرفرزندان نسبت به ازدواج ت
 ين و فرزندان رو به تزايد است و فرزندان مثل سابق پيرو نظرات+جامعه امروز ما، شكاف نسلي بين والد

يات جديدي را در زندگي تواند ناشي از اين باشد كه جوانان امروز تجرباين عامل مي. والدين خود نيستند
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در مقايسه با والدين خود، نسل امروز . اندنها در دوره خود آن را درك نكردهاند كه والدين آتهخود داش
) مثل ازدواج(بيني و درك متفاوتي دارد و در بسياري از موارد مسائلي كه با آنها روبروست، جهاننسبت به 

  .حاضر به قبول ديدگاه والدين نيست
ربوط به نظر كه م) كه توضيح داده شد(وري ساپ و هارودبخشي از تئ ييد فرضيه پنجم،أبراساس ت
  .گرددييد ميأدوستان است ت

ها در تكوين نقش گروه«نظريه كرچفيلد و همكاران مبني برييد اين فرضيه، أهمچنين براساس ت
هاي فرد، تعلق دهنده نگرشيكي از عوامل مهم شكل«ظريهاساس اين نبر. گرددأييد مينيز ت» هانگرش
شخص . هاي او هستندهايي كه شخص بدانها متعلق است سرچشمه بسياري از نگرشگروه. است گروهي

 »براي آنكه پذيرش و حمايت از سوي ساير اعضاي گروه كسب كند، بايد از هنجارهاي آنها پيروي كند
ذيرند و پأثير ميجوانان از گروه همساالن و دوستان خود بسيار ت عموماً .)1347، كرچفيلد و همكاران (

در فرضيه قبل مشاهده شد كه نظر والدين . هاي افراد، دوستانشان هستندسرچشمه بسياري از نگرش
بينيم كه نظر دوستان فرد براي او مهم است و يكي از افراد نداشت اما در اين فرضيه ميثيري در نظر أت

. تان او به اين قضيه استاست، نظر و نگرش دوسثيرگذار أرش فرد نسبت به ازدواج تعواملي كه بر نگ
سني آنها  كمگذرانند و از طرفي فاصلهساعات زيادي را با دوستان خود ميمعموال افراد در سنين جواناني، 

شود كه تجارب مشابهي در امور زندگي داشته باشند و در نتيجه نظرات و عقايد آنها با يكديگر، موجب مي
  .گذاردأثير ميروي يكديگر ت
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