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 از اجتماعی خانواده مؤلفه هاي جو با نسبت به ازدواج وطالقارتباط آماري نگرش 

 دیدگاه دانشجویان دانشگاه زابل

  مریم خسروي بزنجانی،  رضا مؤمنی

 

 

 :مقدمه وهدف

باتوجه به نقش مهم نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج وطالق؛لذاسعي برآن شده است كه دراين پژوهش نگرش 

ونيزارتباط آماري آن بامؤلفه هاي جواجتماعي خانواده آنان بررسي گردد تاازاين  دانشجويان نسبت به طالق وازدواج

 طريق بتوان ديدگاه هاي مناسبي براي نحوه نگرش اين دانشجويان نسبت به ازدواج وطالق ارائه نمائيم

 :روش كار

كليه ي دانشجويان  تحليلي وازنوع تحليل همبستگي مي باشدكه جامعه اين پژوهش-اين تحقيق يك مطالعه توصيفي

ابزارجمع آوري اطالعات،پرسشنامه ي .نفربه صورت تصادفي انتخاب گرديد9 9دانشگاه زابل مي باشدكه ازاين تعداد

سنجش جواجتماعي ونيزپرسشنامه محقق ساخته ي سنجش نگرش نسبت به ازدواج وطالق بوده است،كه ازطريق ضريب 

و با  spssسپس داده هاتوسط نرم افزار /.(.32=آلفاي كرونباخ)سيده استآلفاي كرونباخ اعتباروپايايي آن به اثبات ر

 .استفاده ازضرائب همبستگي اسپيرمن پيرسون داده هاموردتجزيه وتحليل واقع شده اند

 :نتایج ویافته ها

انواده باتوجه به يافته هاي اين تحقيق مالحظه شدكه نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج ونيزمؤلفه هاي جواجتماعي خ

همچنين نگرش دانشجويان نسبت بع ازدواج (.>99/9p)وجودداشت =r -9/ 8همبستگي مگبت ومعناداري به اندازه ي 

مشابهاهمين نگرش بامؤلفه ي .بوده است 3/9 ومؤلفه هاي ارتباطي درجواجتماعي خانوده معناداروشدت آن برابربا 

 .ي باشدم 9/9 رشدفردي درجواجتماعي خانواده معناداروبرابربا 

 :بحث و نتيجه گيري

نتايج اين پژوهش نشان دهنده ي ارتباط معنادارنگرش دانشجويان نسبت به ازدواج وطالق وكليه ي مؤلفه هاي 

لذانقش نگرش دانشجويان نسبت به ازدواج وطالق درجواجتماعي خانواده رامي بايست .جواجتماعي خانواده مي باشد

ه شداين نگرش نسبت به ازدواج وطالق مي تواندبه عنوان پيش بيني كننده موردتوجه قرارداد،به طوري كه مالحظ

 .جواجتماعي خانواده تلقي شود

 

 ازدواج، نگرش، طالق، جو اجتماعي خانواده، دانشجويان: واژه هاي كليدي
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