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نگرش دانشجويان مجرد و متاهل نسبت به ازدواج از ديدگاه  بررسي مقايسه اي
   گالسرواقعيت درماني

  
  **مرضيه جعفري هرندي   *دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي

  
 به مفاهيم واقعيت، درست و نگرش دانشجويان مجرد و متأهلپژوهش حاضر با هدف شناخت و مقايسه : چكيده

 نفر از دانشجويان 300زدواج بر اساس ديدگاه واقعيت درماني گالسر با نمونه اي به حجم نادرست و مسئوليت در ا
تحقيق روش . اجرا شد مشغول به تحصيل بودند، 87-88هاي دولتي شهر تهران كه در سال تحصيلي  دانشگاه

 پژوهش اين بود فرضيه اصلي. بود) زمينه يابي(طرح پژوهش از نوع توصيفي . نمونه گيري تصادفي خوشه اي بود
كه بين نگرش دانشجويان مجرد و متاهل به واقعيتها، درست و نادرستها و مسئوليتها در ازدواج تفاوت معناداري 

  . وجود دارد
 سوال براساس خرده مقياسهاي واقعيت، درست 18ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 

از آمار توصيفي و آمار استنباطي . نددكرتكميل آن را  مشاركت كنندگان ازدواج بود كه و نادرست و مسئوليت در
شامل آزمون تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تحليل واريانس تك متغيره و ضريب همبستگي پيرسون 

ر ميانگين بين دو گروه دانشجويان مجرد و متاهل از نظداده هاي پژوهش حاكي از اين است كه . دشاستفاده 
 05/0P> ،29/0(  تفاوت معناداري وجود ندارد، درست و نادرست و مسئوليت در ازدواج مقياس هاي واقعيتخرده

=) 285،3(F.(  بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر مجرد از نظر ميانگين خرده مقياس هاي واقعيت، درست و
بين دو گروه دانشجويان  ).05/0P< ،15/7)=175،3(F ( تفاوت معناداري وجود داردنادرست و مسئوليت در ازدواج

 تفاوت مسئوليت در ازدواجاز نظر ميانگين خرده مقياس هاي واقعيت، درست و نادرست،  دختر و پسر متاهل
نتايج به دست آمده حاكي از عدم تأثير وضعيت همچنين  ).1/0P< ،15/2=)106،3(F (معناداري وجود دارد

  .استهاي مورد بررسي  نسيت در ايجاد تفاوت بين گروه مدت زمان ازدواج و نقش بارز ج،هل، سنتأ
  

   نگرش، دانشجويان، ازدواج، واقعيت درماني:كليد واژه ها

                                                            

  دانشگاه الزهرا استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،* 
 كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي** 
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  مقدمه
ازدواج نه تنها در سالمت . ترين رويدادهاي زندگي انسان محسوب مي شود ازدواج يكي از مهم

 دارد بزرگسالي برعهدهجسمي و رواني فرد مؤثر است، بلكه نقش مهمي در ورود انسان به دوره 
 از وترين هسته جامعه است  ترين نهاد اجتماعي و كوچك خانواده نيز مهم ).1386 ،موسوي(

اساس و ركن اصلي خانواده به عنوان زيربناي جامعه، . يك زن و مرد و فرزندان تشكيل مي شود
ان و مكان از طرفي ازدواج پديده اي مطلق و فارغ از بستر زم ).74 ،احمدي(ازدواج است 

 شود در هر زمان و  در هر جامعه چهره خاص دارد و با جامعه نيز دگرگون مي. نيست
هاي تحرك اجتماعي  ترين شاخص در واقع ازدواج و گزينش همسر از مهم ).1381 ،ساروخاني(

ي نابهنجاري در هر جامعه محسوب مي شود ها  طالق نيز يكي از شاخص.در هر جامعه است
ما در جوامع مختلف و نيز در جامعه خود، شاهد بسياري از  ).1387 ،احمدي موحد(

ترين عوامل ايجاد اين   مهم.هاي خانوادگي و از هم پاشيدگي خانواده ها هستيم ناسازگاري
ها، عدم شناخت و درك صحيح زن و مرد از يكديگر و در نتيجه داشتن انتظارات و  ناسازگاري

بسياري از طالقها مربوط به  ).1374 ،احمدي( كديگر استتوقعات مبهم و غيرواقع بينانه از ي
 پذيرش مسئوليت زندگي برايجواناني است كه برحسب احساسات و بدون آمادگي الزم 

  ).1385 ،مختاري ايران محبوب،( ده اندكرمبادرت به ازدواج 
 نقش ناش در ذهنيند و انتظاراتدار ازدواج از پيش تصويرهايي قبل از ازدواجدر واقع افراد 

هاي جوان ناشي از  يكي از مشكالت زوج. بسته است كه كامالً نيز از آنها آگاه نيستند
انتظاراتي كه هر يك از زوجين از ديگري دارد، مبتني . استانداردها و فرضيه هاي ذهني آنهاست

 ،براهيميا( باشدداشته ر واقعيت ند شهيرتواند  اي است كه مي ارچوب از پيش تعيين شدههبر چ
1387.(   

كه  در آمريكا، نزديك به يك چهارم افراديكه برآورد كرده اند ) 1998 (1هورويتز و وايت
ند، به همزيستي بدون ازدواج مبادرت ورزيده هست سال 25-34ازدواج نكرده اند و بين سنين 

  .)2001 ،2مارتين و همكاران( اند
براساس نظريه را امعه به ازدواج يافته ها ما را بر آن داشت تا نگرشهاي جوانان جاين نوع 

كيد قرار دهد، أاي كه بتواند مفاهيمي چون مسئوليت پذيري و توجه به واقعيات را مورد ت
                                                            

1. Horwitz & white  
2. Martin & et al 
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113  ...به ازدواج نگرش دانشجويان مجرد و متاهل نسبت  بررسي مقايسه اي

واقعيات، پذيرش مسئوليت، اصول اخالقي، ارزشها يا رفتار درست و نادرست درك  .يمكني سررب
  .از عوامل مؤثر در ازدواج موفق قلمداد مي شود

  
  طرح مسأله

شود   درماني يكي از جديدترين رويكردهاي مشاوره و روان درماني محسوب ميواقعيت
بر قبول مسئوليت، واقعيت و شناخت درست و نادرست رويكرد ن اي در .)1379 ،ساعتچي(

ترجمه فيروزبخت ، 1شارف( مي شودتأكيد و ارتباط آنها با زندگي روزمره فرد در نظر گرفته 
1387.(  

افراد به جاي اينكه قرباني  .تاس  انتخاب مؤثرترحوةدگيري ن يا،محور واقعيت درماني
 ،كري( رندمي گيند، مسئوليت زندگي خود را به عهده وكنترل خويش ش شرايط خارج از

در  ،با توجه به نقش كليدي نگرش به ازدواج و محيط دانشجويي .)1385 ،ترجمه سيدمحمدي
ويكرد واقعيت درماني به بررسي نگرش ر پرسشنامه مبتني بريك ا استفاده از بپژوهش حاضر 

مفاهيم واقعيت، درست و نادرست و مسئوليت در ازدواج به  هل بهأدانشجويان مجرد و مت
   .انجام گرفت و مقايسه اي نيز بين اين گروهها تيمپرداخ صورت علمي

ــائبي  ــا عنــوان ) 1386(راودراد و ن تحليــل جنــسيتي نقــشهاي مــورد "تحقيــق خــود را ب
ــا جامعــه آمــاري  و بــه صــورت پيمايــشي"كاربــسته زنــان در خــانوادهانتظــار و  متــشكل از  ب

كــارگر و متخــصص در كــه بــه لحــاظ شــغلي هــل ســاكن تهــران، مــردان و زنــان شــاغل و متأ
يافتـه هـا عبـارت بودنـد         .نـد انجـام داد  بودنـد   مراكز دانشگاهي دولتي و صـنعتي شـهر تهـران           

 .ل بـه شـيوه اي جنـسيتي تقـسيم شـده اسـت             نقش مردان و زنـان در مـورد كارهـاي منـز           : از
. نگرش مردان و زنـان در مـورد وظـايف و نقشهايـشان در خـانواده بـا يكـديگر متفـاوت اسـت                       

  .در نتيجه فاصله ميان نظر و عمل در زنان بيشتر از همين فاصله در مردان است
بررسي مالكهاي انتخاب همسر "در پژوهشي با عنوان ) 1385( صداقت و همكاران

 نفر را با روش نمونه گيري 300 "شجويان دختر و پسر دانشگاه تربيت معلم آذربايجاندان
 دنتايج نشان دا. افراد نمونه پرسشنامه محقق ساخته را تكميل نمودند. تصادفي انتخاب كردند

  . و داراي ارتباط معني دار استاب همسر بر اساس جنسيت متفاوتاولويتهاي مالكهاي انتخكه 

                                                            

1. Sharf 
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 معيارهاي همسرگزيني از ديدگاه دو گروه يبررس"نيز به ) 1385( كارگر مصلي نژاد و
نتايج حاكي از آن بود كه بين .  پرداختند"دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكي جهرم

  .معيارهاي همسر گزيني در دختر و پسر از ديدگاه هاي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد
بررسي عوامل مؤثر بر معيارهاي همسر " ر تحقيق خود بهنيز د) 1381(ارع شاه آبادي ز

.  دانشجو بود2635نمونه اين پژوهش شامل . پرداخت "گزيني در بين دانشجويان دانشگاه يزد
پسران بيشتر از . بر اساس نتايج تحقيق ، بين جنس و معيارهاي همسرگزيني رابطه وجود دارد

وجه دارند و دختران در مقايسه با پسران دختران به معيارهاي ظاهري در انتخاب همسر ت
  . بيشتر بر معيار مذهبي در انتخاب همسر تأكيد مي كنند

.  پرداختند"روند نگرشهاي خانواده و ارزشها در هنگ كنگ"به بررسي ) 2008 (1شاو و لوم
نتايج .  گروه متمركز انجام گرفت5تحقيق به صورت زمينه يابي تلفني تصادفي و با استفاده از 

ي و مكان جغرافيايي با نگرش به ، جنس و موقعيت اجتماعي اقتصاداكي از آن بود كه سنح
همچنين . ايده آل خانواده است هنجار ونوع و خانواده هسته اي، دارد  هطبرانوع خانواده در 

سن، جنس و وضعيت . ارد دهابطرآموزش، جنس و مكان جغرافيايي با نگرش به ازدواج در 
د و بين دو گروه مردان و زنان راد هبطانقشهاي جنسيتي ر با نگرش بهنيز ي  اجتماع،اقتصادي

در مقايسه با زنان كه مردان   به طوري،به نقشهاي جنسيتي تفاوت ديده شدنگرش  زمينةدر 
  .نقشهاي سنتي را بيشتر مي پذيرند

در مطالعه خود به بررسي نگرش به ازدواج و نگرشهاي دروني شده و ) 2008( 2ريگيو
زن و  %66( . دانشجو پرداخت400هل والدين در بين أپيامدهاي ارتباط بين فردي و وضعيت ت

 ريثتأنتايج نشان داد كه نگرش به ازدواج بر كيفيت ارتباط ) 9/21مرد با ميانگين سن % 34
اي نگرشه . تجربه يك زندگي شاد يا نا شاد استدربارة قضاوت اشخاص ةو پيشگويي كنند. دارد

بر د و رادهمبستگي ، تعهد، ميل و اميد به موفقيت در ارتباط زناشويي  با تعارضدروني شده
  .دارتأثير شديدي مي گذروي نگرشهاي غيرمستقيم فرد 

 وكردن خانه نگرش به مسئوليت تميزبين ه بطاردر تحقيق خود بر ) 2008( 3لتريگاو
 زن 368 نه يابي شامل زميشركت كنندگان در اين مطالعه. ده استشتمركز مهل أواكنش به ت

                                                            

1. Show &Lum 
2. Riggio 
3. Ogletree  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

115  ...به ازدواج نگرش دانشجويان مجرد و متاهل نسبت  بررسي مقايسه اي

يج حاكي از آن بود كه خرده مقياس تميزكردن انت .دندبو دو دانشگاه در تگزاس را از مرد 90و 
رابطه  همبستگي مثبتي و با احساس تعارض، گناه، تنفر و زشتي ،خانه با رضايت از ارتباط

در اين  . داردس معكوهبطاهمچنين خرده مقياس نظافت با احساسات منفي ر .داردمنفي 
 وظايف هي باديز ميل ن مردار بودند،شتبيزنان در خرده مقياس نظافت تعداد  گرچه ،هعمطال

  .مربوط به تميز كردن خانه نشان دادند
به بررسي معيارهاي انتخاب همسر در دو گروه مرد و زن از ) 2003( 1تودوسي وجيك

جوي صربيايي شركت شن دا127در اين مطالعه  .ديدگاه جامعه شناسي و تكاملي پرداخت
تفاوت معنادار بين معيارهاي زنان و مردان در خصوص ويژگيهاي بيانگر نتايج  .داشتند

   .دبوتوانمندي، شكنندگي، خشونت و زيبايي 
شاي تلويزيون بر انتظارات غير واقع بينانه اثير تمأبه بررسي ت) 2003( 2سرجين و نابي
نتايج حاكي از . دانشجو در اين بررسي شركت كردند نفر 285. ط پرداختندادرباره ازدواج و ارتب

ن بود كه تماشاي تلويزيون به طور كلي با انتظارات ايده آل گرايانه از ازدواج ارتباط منفي آ
 ليكن تماشاي برنامه هاي رومانتيك با انتظارات غير واقع گرايانه از ازدواج رابطه مثبتي .دارد
  . دارد

هاي   ي جنسي در ادراك والدين از مسئوليتاه بررسي تفاوتبه ) 2000 (3داالس و همكاران
ان  مادر نوجوان ازدواج نكرده در يك گروه متمركز و مرد7. والديني در نوجوانان پرداختند

 و 7/16ميانگين سن مادران نوجوان  .دندكردر گروه متمركز ديگر شركت شريك زندگي شان 
ج حاكي از وجود تفاوت بين درك مادران نتاي.  بودسال3/19 سن مردان شريك زندگي شان

  نوجوان و پدران جوان بود
  

  فرضيه اصلي پژوهش
  بين دو گروه دانشجويان مجرد و متاهل در خرده مقياس هاي واقعيت، مسئوليت، درست و  -1

  .نادرست در ازدواج تفاوت معني داري وجود دارد
  

                                                            

1. Todosijevic  
2. Sergin & Nabi 
3. Dallas & et al 
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  روش شناسي پژوهش
  .است) 1زمينه يابي(طرح پژوهش از نوع توصيفي 

از كليه دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه هاي دولتي است جامعه آماري مورد نظر عبارت 
به تحصيل  87-88ند و در سال تحصيلي بود سال 34 تا 18شهر تهران كه در دامنه سني 

  .نداشتغال داشت
  

   روش نمونه گيري و حجم تقريبي نمونه
 بدين صورت كه ازبين دانشگاه هاي دولتي .روش نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي بود

به تعدادي از دانشجويان  سپس ، دانشگاه دولتي به صورت تصادفي انتخاب شد6شهر تهران، 
  .دندكرصورت تصادفي پرسشنامه مربوطه را تكميل 

 دانشجوي مذكر 84هل و  دانشجوي مذكر متأ37 كه  نفر بود300حجم تقريبي نمونه 
  . دانشجوي مونث متاهل را شامل مي شد78 مجرد و  دانشجوي مونث101مجرد، 

  
   ابزار پژوهش و اعتبار روايي آن

اساس پيش فرضهاي مربوط  سوال است كه بر  18ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته  شامل        
، مسئوليت و درست و نادرست با تأسي از ديدگاه واقعيت درماني گالسر تدوين شـده                به واقعيت 

سجي تك تك سواالت آزمون سواالتي       مواد آزمون و بررسي ويژگيهاي روان      بعد از تحليل     .است
 درسـت  و   واقعيت،  " در نهايت اعتبار خرده مقياس هاي       انتخاب شدند و   3/0ا همبستگي باالي    ب

  . به دست آمد69/0 73/0، 68/0 به ترتيب "مسئوليت در ازدواج و نادرست
درسـت و    واقعيـت، " يعنـي    ،رسـشنامه براي بررسي آماري هر يك از عوامل ادعا شـده در پ           

روايـي صـوري و      . از تحليـل عـاملي اكتـشافي اسـتفاده شـد           " مـسئوليت در ازدواج    و   نادرست
  .دنردكشناسي خوب ارزيابي   گروه مشاوره و روانانادتنيز اسرا محتوايي آن 

  
  
  

                                                            

1. survey  research 
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   هاي پژوهشيافته
  

  MANOVA آزمون تفاوت ميانگين دو گروه مجرد و متاهل با آزمون-1جدول 
  آماره  متغير

  گروه
  انحراف استاندارد  ميانگين  حجم نمونه

F  df  P.V 

  واقعيت  40/2  179 38/14  مجرد
  43/0  1-287  61/0  27/2  71/14  110  متاهل

  28/0  1-287  17/1  51/2  19/14  110  متاهل  درست و نادرست  99/2  179 63/14  مجرد

  مسئوليت در ازدواج  48/2  179 13/10  مجرد
  11/0  1-287  59/2  20/2  97/9  110  متاهل

  
 روي تركيـب   بـر ) هـل أافراد مجـرد و مت    (متغير گروه     بررسي اثر  در 1المبداي ويلكز نتايج آماره   

نادرست، مـسئوليت در ازدواج حـاكي از عـدم تفـاوت             درست و  خطي خرده مقياس ها واقعيت،    
ر گـروه در هـر يـك از خـرده            بررسي اثـ   .)05/0P>  ،29/0=) 285،3(F(معني دار دو گروه بود      

  .  از آزمون تحليل واريانس يك متغيره استفاده شد،مقياس ها
 38/14M(حاكي از آن بود كه ميانگين نمـرات افـراد مجـرد     1 نتايج جدول در خـرده  ) =

پايين تر بود، اما اين تفاوت معني دار نبود ) =71/14M ( هامقياس واقعيت در مقايسه با متاهل     
)05/0P> ،61/0= )287، 1(F.(  

در خـرده   ) M=63/14( كه ميانگين نمرات افـراد مجـرد         نشان داد  1نتايج جدول همچنين  
باال تر بود، اما اين تفاوت معنـي        ) M=19/14 ( ها هلأمقياس درست و نادرست در مقايسه با مت       

  ).17/1P> ،61/0)=287، 1(F(دار نبود 
در خـرده   ) M=13/10(مجـرد    حاكي از آن بود كـه ميـانگين نمـرات افـراد              1نتايج جدول 

پايين تر بود، امـا ايـن تفـاوت معنـي دار            ) M=97/9 ( ها هلمقياس مسئوليت در مقايسه با متأ     
  ).05/0P> ،59/2)=287، 1(F(نبود 

  
  

                                                            

1. Wilks' Lambda 
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  MANOVA آزمون تفاوت ميانگين دو گروه دختران و پسران مجرد با آزمون-2جدول
  آماره  متغير

  گروه
حجم 
  نمونه

انحراف   ميانگين
 F  df  P.V  ارداستاند

  واقعيت  59/2  83 04/14  پسر
  43/0  1-177  07/3  20/2  67/14  96  دختر

  08/0  1-177  04/3  01/3  24/14  96  دختر  نادرست درست و  92/2  83 04/15  پسر

مسئوليت در   33/2  83 92/10  پسر
/001  1-177  93/16  42/2  45/9  96  دختر  ازدواج

0  
  

بـر روي تركيـب     ) دختر و پسر مجرد   افراد  (متغير گروه     بررسي اثر  در زالمبداي ويلك نتايج آماره   
خطي خرده مقياس ها واقعيت، درست و نادرست، مـسوليت در ازدواج حـاكي از وجـود تفـاوت                   

بررسي اثر گروه در هـر يـك   براي  .)05/0P< ،15/7)=175،3(F(گروه بود دو در بين معني دار  
  . ريانس يك متغيره استفاده شداز خرده مقياس ها از آزمون تحليل وا

در خـرده   ) M=67/14( حاكي از آن بود كه ميانگين نمرات دختـران مجـرد             2نتايج جدول 
باالتر بـود، امـا ايـن تفـاوت معنـي دار نبـود              ) M=04/14(مقياس واقعيت در مقايسه با پسران       

)05/0P> ،07/3)=177،1(F.(  
در ) M=24/14(ت دختـران مجـرد      كه ميانگين نمـرا    فوق نشان داد  نتايج جدول   همچنين  

پايين تر بود، اما ايـن تفـاوت   ) M=04/15(خرده مقياس درست و نادرست در مقايسه با پسران         
  ).05/0P> ،04/3)=177، 1(F(معني دار نبود 
در ) M=45/9(كه ميانگين نمرات دختران مجرد       حاكي از آن بود      2 نتايج جدول همچنين  

و اين تفـاوت   پايين تر بود،) M=92/10( مقايسه با پسران خرده مقياس مسئوليت در ازدواج در    
  ).05/0P< ،93/16)=177،1(F(به لحاظ اماري معني دار بود 
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  MANOVAبا آزمون  آزمون تفاوت ميانگين دو گروه دختر و پسر متاهل-3جدول
  آماره  متغير

  گروه
حجم 
  نمونه

انحراف   ميانگين
 F  df  P.V  استاندارد

  واقعيت  62/2  35/14 34  پسر
 26/0 1-108 27/1  09/2  88/14  76  دختر

  نادرست درست و  69/2  29/14 34  پسر
 77/0 1-108 08/0  45/2  14/14  76  دختر

مسئوليت در   35/2  70/10 34  پسر
 01/0 1-108 68/5  06/2  97/9  76  دختر  ازدواج

  
بر روي تركيب خطـي  ) هلأ پسر متدختر و(گروه  بررسي اثرمتغير در المبداي ويلكزنتايج آماره   

خرده مقياس ها واقعيت، درست و نادرست ، مسئوليت در ازدواج حاكي از وجود تفـاوت معنـي                  
جهت بررسـي اثـر گـروه در هـر يـك از             ). 1/0P<  ،15/2=) 106،3(F(دو گروه بود    در بين   دار  

  . خرده مقياس ها از آزمون تحليل واريانس يك متغيره استفاده شد
در خـرده   ) M=88/14(هـل   أ حاكي از آن بود كه ميانگين نمرات دختران مت         3ولنتايج جد 

باالتر بـود، امـا ايـن تفـاوت معنـي دار نبـود              ) M=32/14(مقياس واقعيت در مقايسه با پسران       
)05/0P> ،27/1)=108، 1(F.(  

) M=14/14(هـل   أ حاكي از آن بود كه ميانگين نمرات دختران مت         3نتايج جدول   همچنين  
پـايين تـر بـود، امـا ايـن          ) M=29/14(نادرست در مقايسه با پسران       ه مقياس درست و   در خرد 

  ).05/0P> ،08/0)=108، 1(F(تفاوت معني دار نبود 
در ) M=64/9(هـل  أكه ميـانگين نمـرات دختـران مت       فوق نشان داد     نتايج جدول همچنين  

و اين تفـاوت   تر بود،پايين ) M=70/10(خرده مقياس مسئوليت در ازدواج در مقايسه با پسران     
  ).05/0P< ،68/5)=108، 1(F(ماري معني دار بود اظ آبه لح
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  ضريب همبستگي بين سن و خرده مقياسهاي پژوهش به تفكيك جنس -4جدول 
  مسئوليت  درست و نادرست  اقعيتو      

همبستگي 
  .133  -.009  .113  پيرسون

سطح معني داري  سن پسر
  .159  .928  .230  دو دامنه

همبستگي 
  .122  .076  .081  پيرسون

سطح معني داري  سن خترد
  .114  .330  .293  دو دامنه

  
. 113( واقعيـت  هاي ضريب همبستگي محاسبه شده در خرده مقياس       4نتايج جدول با توجه به    

=r(،     درست و نادرست )009 =.r (   و مسئوليت)133=.r (  واقعيت براي پسران و )81=.r(،  درست 
دو بـين    p>0. 05براي دختران در سطح معناداري      ) r.=122( و مسئوليت    )r.=076(و نادرست   

مشاهده همبستگي معناداري در خرده مقياسهاي پژوهش با سنين مختلف جنس مذكر و مونث   
  .نشد

   ضريب همبستگي بين مدت زمان ازدواج و خرده مقياسهاي پژوهش به تفكيك جنس-5جدول 
 متغيرها

  جنسيت
  ماه به ازدواج زمان مدت  

  .033  همبستگي پيرسون  واقعيت
  .854  سطح معني داري دو دامنه  

  -.104  همبستگي پيرسون  درست و نادرست
  .559  سطح معني داري دو دامنه  

  .119  همبستگي پيرسون  مسئوليت

  پسر

  .502  سطح معني داري دو دامنه  
  -.027  همبستگي پيرسون  واقعيت

  .818  سطح معني داري دو دامنه  
  .039 همبستگي پيرسون درست و نادرست

  .0746  سطح معني داري دو دامنه  
  .091 همبستگي پيرسون مسئوليت

  دختر

  .440  سطح معني داري دو دامنه  
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121  ...به ازدواج نگرش دانشجويان مجرد و متاهل نسبت  بررسي مقايسه اي

 هـاي واقعيـت     ضريب همبستگي محاسـبه شـده در خـرده مقيـاس           -5با توجه به نتايج جدول      
)033=r(، درست و نادرست )104=.r( و مسئوليت )119=.r( واقعيت براي پسران و )027=.r ( و

 p>0. 05 براي دختران در سـطح معنـاداري       )r=091( و مسئوليت    )r.=039(درست و نادرست    
همبـستگي  بين مدت زمان ازدواج در دو جنس مـذكر و مونـث در خـرده مقياسـهاي پـژوهش                   

  .مشاهده نشدمعناداري 
  

  بحث و نتيجه گيري
واقعيت،  بين دو گروه مجرد و متاهل در خرده مقياسهاي تحليل داده ها حاكي از آن بود كه

مسوليت، درست و نادرست در ازدواج تفاوت معناداري وجود ندارد و فرضيه محقق مبني بر 
  ).05/0P> ،29/0)=285، 3(F (دشوجود تفاوت بين دو گروه تاييد ن

ر ايجاد داي هل نقش تعيين كننده ر مي توان نتيجه گرفت كه وضعيت تأدر تحقيق حاض
خرده مقياس واقعيت، مسوليت، درست و تفاوت در نگرش دو گروه مجرد و متاهل در سه 

، نگرشها معموالً داراي ثبات و  گفته مي شوددر تعريف نگرش.  نداشته استنادرست در ازدواج
ايجاد و به خوبي مستقر شد، در مقابل تغيير يك نگرش هنگامي كه دوام قابل توجهي هستند و 

رغم تغييراتي كه  به هل أتوان انتظار داشت كه ت بنابراين مي. )1386،كريمي( است مقاومبسيار 
اي در تغيير نگرش  كننده ند، نقش تعيينكدر افراد ايجاد  مشترك  تجربه زندگيدر طولتواند  مي

چرا كه افراد سالها . نداشته باشد در سه خرده مقياس مذكور هاهل در مقايسه با مجردأافراد مت
محيط شان است  آموزشي و گروه و فرهنگي نظام، ي خود كه برگرفته از خانوادها نظام ارزشب

 به را خانواده خود ازبرگرفته زندگي كرده اند و نهايتاً هر يك مجموعه اي از قواعد و انتظارات 
ي هر دو مجموعه قواعد و انتظارات بايد در ازدواج باق" همراه آورده اند و مطابق نظر مينوچين

 از .)1386 ،گلدنبرگ، ترجمه نقشبندي( "بمانند تا شخص احساس هويت خويش را حفظ كند
 ،كه در ازدواج به يكديگر مي پيوندند طرفي نظريه پردازان روابط فردي نيز معتقدند اشخاصي

هر كدام ميراث رواني يكتا و جداگانه اي را وارد آن رابطه مي كنند و به گفته فريمو كه از 
 دلبستگي هايي است كه به ،ترين مانع بر سر راه تغيير آدميان  بزرگ،اين ديدگاه استمدافعان 

  .هايشان دارند درون فكني
گويد  ميد كه كر مي توان به نظريه طرحواره هاي اوليه يانگ نيز اشاره درمودر همين 

 در مانشارند مي توانند بر نوع نگردثيري كه بر برداشت ما أطرحواره هاي كسب شده به سبب ت
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گونه برنامه  بنابراين مي توان گفت كه بدون هيچ .زمينه ازدواج و انتخاب همسر نيز مؤثر باشند
همانند افراد هل نيز أرود افراد مت ، انتظار ميا آموزشي خاص مبني بر تغيير نگرشمداخله اي ي

 از دوران د كهنشا بي قواعد و طرحواره هاي،به همان مجموعه باورها، انتظاراتمجرد، مجهز 
ده اند و صرف ازدواج به آساني قدرت تغيير اين مجموعه را كركودكي شروع به اكتساب آن 

  .نداشته باشد
 پايدار و مثمرثمر ، امور جاري مي توان به عبارتي و پايدارنديارسباز طرفي واقعيتها اموري 
ي و نيز گالسر  نظريه پردازان وجود،از سوي ديگر. درمحسوب كدر هر جامعه اي را واقعيت 

معتقدند كه فهم واقعيات مبتني بر ادراك و ساختار شخصيتي انسان است و به نوع تفسير وي 
هل شدن به خودي خود نمي تواند شيوه أطبيعي است كه ازدواج و مت. اردي دگاز واقعيات بست

ه ازدواج اگرچ. محيط پيرامون و پديده هاي آن را تغيير دهداز  جهان بيني و تفسير فرد ،ادراك
همچون اين تغيير مطابق فرامين آيين مقدس اسالم مي تواند باعث رشد و كمال فرد شود، 

   .است آموزش الزم و كسب پختگي ،تغيير ساير جنبه هاي زندگي، نيازمند ميل، دانش
 نياز اساسي بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت، 5 انتخاب گالسر، ، مطابق نظريةعالوه براين
 ، در انسانها وجود دارد و گرچه شدت و سطح ارضاي هركدام در اشخاص مختلفآزادي و تفريح

و از آنجا كه . متفاوت است، به نظر نمي رسد ازدواج  تغييري در سطوح اين نيازها به عمل آورد
ثر از اين نيازها و راه هاي برآورده أرا به تصوير مي كشند متافراد دنياي كيفي كه ايده آلهاي 

مي توان گفت كه دانش ذخيره شده در اين دنياي اختصاصي كه به زعم گالسر  ،شدن آن است
مي توانيم بپذيريم كه اين عكسها براي  .آلبوم عكس نام دارد، مي تواند سالهاي سال باقي بماند

ولي نتيجه اين تحقيق مي تواند گواه آن و افراد مجرد ايده آل گرايانه و غيرواقع بينانه است 
 و  مي ماندبرجامچنان پان نيز ه دنياي كيفي متاهالة تصاوير ايده آل گرايانباشد كه احتماالً

تفاوت .  به دنبال واقعيت مي گردندند، بلكهپذيرمي موجود است به عنوان واقعيت نرا كه آنچه 
 خرده مقياسهاي مورد بررسي با نتايج تحقيقات در معني دار نگرش دو گروه دختر و پسر مجرد

سي تودوو ) 1381(، زارع شاه آبادي )1380( مصلي نژاد و كارگر ،)1385( نصداقت و همكارا
مالكهاي انتخاب همسر براساس  و اولويتهاكه نشان دادند  درداهمسويي  )2003( وجيك

 نقش جنسيت در نيز )2008(شاو و لوم  ،جنسيت متفاوت و داراي ارتباط معني دار است
  .ة خود نشان دادندرا در مطالع نگرش به ازدواج و خانواده،

   مردان و  كه مي گويدجامعه شناختي باشد - نظريه زيستيتأييدكنندةاين نتايج مي تواند 
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 بر تفاوتهاي زيستي ، اين فنون مبتنيزنان فنون متفاوتي را براي همسرگزيني به كار مي برند
نوعي تفاوت به اين نظريه  در واقع . كه در فرايند توليدمثل شكل گرفته استستشناختي آنها

  .ژنتيكي اشاره دارد
نظرها و اظهار برقراري رابطه زناشويي زمينة تفاوتهاي زنان و مردان خصوصاً در مورددر 

 يكي از تفاوتهاي زنان و مردان را نوع ديدگاه آنان به بحثهادر اين . صحبتهاي بسيار شده است
بيشتر از مردان رابطه  كه زنان دانگفته در اين خصوص  .ندسته اعشق و رابطه جنسي دان

 براي زنان كل فرايند رابطه با غيرهمجنس اهميت ؛جنسي را جزئي از رابطه عاشقانه مي بينند
كه به نظر مي رسد براي مردان رسيدن به رابطه جنسي با غيرهمجنس در   در حالي،دارد

وضيح داده طور كه ت گالسر نيز همان. )1386، موسوي( كلي ارتباط حرف اول را مي زند فرايند
 از نيازهاي اساسي پنجگانه صحبت مي كند و ماهيتي تا حدودي ژنتيكي براي آنها قايل ،شد

چنانچه  . مردان تفاوت وجود داردو بين شدت اين نيازها در زنان اًلبااست و معتقد است غ
  :متذكر مي شود

يشتري به  نقششان به عنوان مادر، احساس نياز بدليلزنان نسبت به مردان و شايد به "
عشق و تعلق خاطر دارند و رابطه جنسي براي زنان بيشتر با نياز به عشق و محبت پيوند 

گالسر ( ".بر عكس براي مردان رابطه جنسي با نياز به بقا رابطه دارد. تنگاتنگ دارد تا نياز به بقا
  .) ترجمه خوش نيت نيكو،1386 ،و گالسر

،  تعلق خاطر،بقا، عشق(ازهاي پنجگانه اگرچه مي توان پذيرفت كه ممكن است شدت ني
باعث عامل مهم تري در زنان و مردان متفاوت باشد، به نظر مي رسد ) ، آزادي و تفريحقدرت

 ايجاد يك دنياي  به اين نيازهاست كه مطابق با نظريه انتخابيتفاوت مي شود، راه هاي ارضا
ر نجم به بر آوردن اين نيازها  مربوطكيفي براساس آن نيازها و در نهايت به انتخاب رفتار

د كه دنياي كيفي دختران و پسران خصوصاً در زمينه نگرش به كرمي توان ادعا . شود مي
و در نتيجه باعث تفاوت در . آن تاحدودي متفاوت استهمراه با  واقعيتها و مسئوليتهاي ،ازدواج

دختران و  آيا تفاوت ،ن است كهينكته حايز اهميت ا. دشوادراك  واقعيات محيط پيرامون مي 
 نادرست و مسئوليت در ازدواج را مي توان بر در خرده مقياسهاي واقعيت، درست وپسران 

ن دوگروه ايناشي از ساختار مغزي توضيح داد و آن را مبناي تفاوتهاي ژنتيكي يا بيولوژيكي 
  تلقي كرد؟

   پسران و دختران ناشي د كه تفاوت بارز ميانكربا نگاهي دقيق تر به نتايج مي توان اذعان 
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بلكه در  ،ستياز تفاوت معنادار در نگرش به واقعيات ازدواج و درست و نادرستهاي ازدواج ن
 و تأثير جنسيت رداده ريشتفاوت معنادار نوع نگرش به مسئوليت پذيري در ازدواج و خانواده 

 شاو و لوم ،)1386(د راودار  با نتايج تحقيقاتمين امره. بر ايجاد اين تفاوت را نشان مي دهد
 در توصيف 1 هيرماستين.ثير جنسيت و نقشهاي جنسيتي همسو مي باشد مبني بر تأ)2008(

 "طبقه اي بنيادي كه جهان بر اساس آن سازماندهي مي شود": جنسيت چنين بيان مي كند
كه مي توان گفت مفهوم جنس به  در حالي). 1386، ، ترجمه نقشبندي2گلدنبرگ و گلدنبرگ(

  . صيات بيولوژيكي اشاره داردخصو
بنابراين مي توان گفت تفاوتهايي كه بين دختران و پسران در خرده مقياسهاي اين تحقيق 

 قالبي نقش جنسيتي و  بلكه از رفتارهاييستد ناشي از تفاوتهاي ذاتي و فطري نشمشاهده 
در واقع . اند كه به نوعي تقسيم جنسيتي شده ه مي گيردشريافتاده در جامعه رفتارهاي جا

ارزشها و هنجارهايي را از جامعه مجموعه افراد در جريان جامعه پذيري و اجتماعي شدن خود، 
خود به عاريت مي گيرند و ممكن است آنها را دروني سازند تا مطابق با هنجارها و ارزشهاي 

حد ترين وا جريان جامعه پذيري از نخستين سالهاي زندگي و از كوچك. نندكجامعه رفتار 
غاز مي شود و به تدريج با افزايش گروه هاي مرتبط با فرد در طول زمان آجامعه يعني خانواده 

 باورها و انتظارات متفاوتي بزرگ ، ارزشها،مردان و زنان با نگرشهاكه ي روطبه ، ادامه مي يابد
يده آل  واقعيات و درست و نادرستهاي ازدواج، چه ادر موردديدگاه دختران و پسران . مي شوند

كه  در حالي. ددهمي  ن نشاناگرايانه باشد و چه واقع بينانه، از لحاظ آماري تفاوت معناداري ر
حال آنچه  . ازدواج و خانواده بين دو گروه تفاوت معنادار وجود داردابهمراه مسئوليتهاي از نظر 

زدواج مي تواند ي امعيارها و ارزشها، ن است كه نگرش مشابه به واقعياتايمهم به نظر مي رسد 
از آنجا .  پيدا كندكامالً براساس نقشهاي سنتي و قالبي تقسيم شده كه يي اجراي مسئوليتهابا

، با افزايش سطح تحصيالت و اشتغال زنان مواجه هستيم، شايد بهترين در جامعه حاضركه 
تواند به گونه اي كه هر كس ب ،باشدگزينه انعطاف پذيري در نقشهاي خانواده و تقسيم كار 

  .د و در مواقع لزوم اين نقشها و مسئوليتها قابل تبديل و تغيير باشندهشايستگي خود را نشان د
 يهل به خودي خود نتوانسته است تغييرأوضعيت تهاي پژوهش اين است كه  از ديگر يافته

 ثير جنسيتأكه ت به خرده مقياسهاي موجود به وجود آورد،  در حالي در نوع نگرش افراد نمونه
                                                            

1. Haere Mustin 
2. H. Goldenberg, I. Goldenberg 
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، خصوصاً اينكه تفاوت در خرده مقياس مسئوليت ددر ايجاد تفاوت در اين فرض نيز محقق ش
 كه در تحقيق خود به وجود تفاوت در نوع )2008( لتريگاو  و با نتايج پژوهش است بارزسيارب

داالس و همكاران  و ندكهاي تميز كردن خانه اشاره  هل به مسئوليتأنگرش مردان و زنان مت
ران و پدران از مسئوليتهاي والديني دني بر وجود تفاوت معني دار در ادراك ما مب)2000(

 كه در جامعه براساس جنسيت ردادداللت ثير نقش بارز انتظاراتي أاين امر بر ت. ستهمسو
آن ا  باهمرههاي  تعيين مي شود و نهايتاً بر كاركردهاي خانواده، مخصوصاً در تقسيم مسئوليت

 فرد در د انعطاف پذيريننقشهاي قالبي جنسيتي مي توان كه يره طورد و بگذا ثير عميقي ميأت
كه مي توان گفت در يك خانواده  ، در حاليرا تحت تأثير قرار دهند به عهده گرفتن نقشها مورد

مسئوليتها برخوردارند و همگي سعي مي كنند پذيرش سالم، اعضاي آن از انعطاف پذيري در 
  .ضروري به اثبات برسانندشايستگي خود را در مواقع 

مقياس بررسي رابطه بين سن دو گروه دانشجويان پسر و دختر و نگرش به خرده نتايج 
 حاكي از آن بود كه بين دو جنس مذكر و مونث هاي واقعيت، مسئوليت، درست و نادرست

 با نتيجه تحقيق  ووجود نداردهمبستگي معناداري هاي پژوهش  در خرده مقياسسنين مختلف 
 در توضيح. ستثير سن در نگرش به نقشهاي جنسيتي  مغاير اأمبني بر ت) 2008(او و لوم ش

 اين عدم همسويي مي توان گفت مغايرت نتيجه تحقيق فوق با نتيجه تحقيق حاضر علت
بنابراين استنباط مي شود كه عامل سن نمي تواند . مربوط به حيطه نگرشي مورد بررسي است

 رغم رشد و بهقعيتها، درست و نادرستها و مسئوليتهاي ازدواج باشد و ه واب نگرش ةتعيين كنند
 تغيير با افزايش سن، دنياي كيفي افراد و نگرش آنان به واقعيات ازدواج مراهتغييرات فيزيكي ه

  .ه استدركن
بررسي رابطه بين مدت زمان ازدواج دو گروه دانشجويان پسر و دختر و نگرش به  نتايج

حاكي از آن است كه بين  اقعيت، مسئوليت، درست و نادرست در ازدواجمقياس هاي وخرده 
همبستگي خرده مقياسهاي پژوهش به  شرو نگمدت زمان ازدواج دو جنس مذكر و مونث 

هل أنتيجه حاصله مي تواند با توجه به عدم تفاوت نگرش افراد مجرد و مت. وجو نداردمعناداري 
ه هل نتوانستأوضعيت تبا توجه به اينكه . دباشتبيين بل قابه ازدواج در خرده مقياسهاي مذكور 

 رغم ازدواج و مدت بهد كه افراد كر نقشي تعيين كننده داشته باشد، مي توان استنباط است
به جاي  هنوز ممكن است به دنبال واقعيت مدنظر خود باشند و رد،گذمي زماني كه از آن 

  .ندنامدنياي كيفي خود پايبند ب همچنان به تصاوير آرماني ،وضعيت موجودپذيرش 
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