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 و متقاضي  عادي  ارزشها، و نگرشها در زوجهاي هت مقايسه شبا
 شهر اهواز  طالق

   

 عطاري دكتر يوسفعلي 

 شكركن دكتر حسين 
 مسعود رستمي 

   

   چكيده
اين     لحاظ   عادي  زوجهاي  شباهت   پژوهش  در  اقتصادي ، مذهبي، هنريارزشها )نظري  از   ، ،

  (، نگرش گريو سلطه   اعتناييشديد، بي  )وابستگي  پروريفرزند  ( و نگرشهايو سياسي  اجتماعي
 شهر اهواز مورد مقايسه طالق متقاضي با زوجهاي گراييخانواده  و نگرش  و پرورش آموزش به

اينقرار گرفت در  و   وابسته  متغيرهاي  عنوان   ارزشها و نگرشها به  شباهت   متغيرهاي  تحقيق  . 
 هاي شد. فرضيه  در نظر گرفته  متغير مستقل  عنوان   به  طالق   و متقاضي   عادي   هايمتغير خانواده 

از:    پژوهش ارزشهاي  عادي  زوجهاي  . شباهت 1عبارتند   زوجهاي  از شباهت   بيش  ششگانه  در 
شباهت 2.  است  طالق   متقاضي نگرش  عادي  زوجهاي  .  پرورش  آموزش  به  در  نگرشو   ، 
نگرشهاي  گراييخانواده  سلطه اعتناييبي  نگرش  سه  شامل  فرزندپروري  و  وابستگيگري،  و   ،  

 زوج  50بود.  زوج  100 شامل تحقيق . نمونهاست  طالق  متقاضي زوجهاي از شباهت  شديد بيش
كه   زوجهايي  شامل ميان  تصادفي   صورت  به  بودند  مركز    به  كه  طالق   متقاضي   زوجهاي  از 

انتخاب   نموده  مراجعه  همشاور  و    بودند  كه   عادي  زوجهاي  به  مربوط  زوج   50شدند  از   بود 
از تحقيق  هايفرضيه  گرديدند. بررسي  انتخاب   طالق   متقاضي  زوجهاي  به  وابسته  هاي خانواده   ،
ورنون آلپورت   ارزشهاي  مقياس  ليندزي  ،  مقياس و  مقياسفرزندپروري  نگرشهاي  ،   گرش ن  ، 

دادند    نشان   تحقيق  آمد. نتايج   عمل   به  استفاده   و پرورش  آموزش   به  نگرش   و مقياس   گراييخانواده 
ارزشهاي  عادي   زوجهاي   شباهت   كه اقتصادي   هنري  در  مقياس   و   نگرش   اعتناييبي   و 

 از شباهت   بيش   و پرورش  آموزش  به  و نگرش   گراييخانواده   در نگرش  ، همچنينفرزندپروري
  نشد. سطح   مشاهده   دو گروه   بين  داري معني  . در ساير موارد تفاوت است   طالق   متقاضي   زوجهاي

    .است  شده در نظر گرفته  05/0 تحقيق در اين  داريمعني
واژگان  شباهت كليد  نگرشهاي   :  نگرش فرزندپروري   ارزشها،  نگرشگراييخانواده   ،   به  ، 

  طالق متقاضي  ، زوجهاي عادي  ، زوجهاي و پرورش  آموزش

 

 
 -  عضو هيات علمی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمرن اهواز 
 -  کارشناس ارشد رشته مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز 



   مقدمه
 يك   اخالقي  هنجارهاي  وظيفه  نخستين   

  مرد و زن   دو جنس  روابط  تنظيم  جامعه
پايه   ترين انساني  است  مناسب  هايبر 

همانروابط  اين  تنظيم  عمل   ازدواج   ، 
 اتحاد   عنوان  را به  آن  توانمي  كه   است
  آينده   بهبود و پيشرفت  و مرد براي  زن

 به  (. ستوده 1380،  كرد )ستوده   تعريف
ولتر   نقل مي1778)  1از  گويد  ( 

طالق  »ازدواج اين  و  هم   جهان  در   با 
شده  ازدواجمتولد  شايد  روزي   اند.   چند 

شده  متولد  پس  زودتر  زيرا  از   باشد، 
و   چند روز كار زن  و گذشت  زناشويي

به شوه طالق  ر  و  خورد  و   كشيده   زد 
حقيقتاست   شده  ازدواج   كه   است   اين  . 

هم   و طالق آمده  به  با  دو  دنيا  هر  و  اند 
قديم برايبوده  از  دو  هر  و  بشر    اند 

 اند«.  و الزم ضروري
  طالق   پديده  در وقوع  مختلفي  عوامل   

به  نقش  تحقيقات   كه  طوري  دارند 
 گرفته   صورت  زمينه  ر ايند  كه  مختلفي

كه مي  نشان  است تواند مي  اختالف  دهد 
طالق بروز  همچنين   در  باشد.   مؤثر 

ارتباط  شغل   نوع همديگر   زوجين  و  با 
وقوع )صياد،   طالق  در  دارد  اثر 

جليليان1372 به1375)  (.    برخي   ( 
  شرح  به مؤثر در طالق ديگر از عوامل

اشاره  سني   تفاوت  ميزان  كند:مي  زير 
برتري  كم زوجها،  زياد   سطح   يا 

اختالفزنان  تحصيالت عقايد،   ،  در 
قبل  ناكافي  شناخت همسر  از    از 
پايينازدواج از    ميزان  بودن  ،  تصور 

طالق  پس  مشكالت  مثبت از  نظر   ، 
نسبت  خانواده وقوع طالق  به  فرد   ، 
بستگان  طالق تفاوت در   ن ميا   قوميت   ، 

 
1 - Voltaire 

برآوردهزوجين  هايخانواده  نشدن   ، 
 زدن   و برهم  همسري  از نقش  انتظارات

عدم   تعادل پاداش   هزينه  برابري  و   و 
( در 1372) از نظر فرد. مالزاده مبادله
دريافت  تحقيق  سازگاري   كه  خود 

 بيشتري   همانندي  كه  زوجهايي  زناشويي
خصوصيات دارند   شخصيتي  در  خود 

از زوجهاييب آستانه   كه  است  يشتر   در 
 قرار دارند.   طالق

 ( در تحقيق1999)  2آموتو و راجرز    
روي مطلقه   نگرشهاي  خود   افراد 
كه نگرش دريافتند   طالق  به  مطلوب   : 

طوالني  داشتن  تخريب   باعث  مدت  در 
اينمي  ازدواج  كيفيت در   شود. 

شا ( مي1380)  ستوده  خصوص يد  گويد 
  ميزان   افزايش  باعث  كه  عاملي  مهمترين

قرن  طالق  پذيرش   است   شده   بيستم  در 
 . است  طالق روزافزون اجتماعي

 گويد در واقع( مي 1972) 3بركووتيز   
حمايت تصور  از    ديگران  جاذبه 

باعث  نگرشهاي  دوستي   تعميق  ما 
يافتهمي   نشان   تحقيق  اين  هايگردد. 
به  كه   دهدمي ما  با    دليل  اين  شايد 

طور   به  كه  شويم مي  دوست  ديگران
بدون و   كنيم مي  گمان  انديشه  خودكار 

منافع و  ارزشها  نگرشها،  از  ما    آنها 
نتيجهمي  حمايت در  تصور  كنند.   ،

منافع  مشابهت  و  نگرشها   نوعي   به  در 
 شود. مي ختم دوستانه رابطه

اكثر مي (  1980)  4فرگاس     گويد 
  بين   عشقي  دوستيها، ازدواجها يا روابط

زمينه  افرادي مشابه  هايبا   روي   بسيار 
 دهد.  مي

 
2 - Amoto-Rogers 
3 - Berkowitz 
4 - Forgas 
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اساس     پيرامون   مختلف  تحقيقات  بر 
ها شبيه  كه  رايج  پديده  نگرشها اين  تشابه

شود و  كنند تأييد ميمي  يكديگر را جذب
مي  به آنچهنظر  روابط   رسد  مورد   در 

روابط   است  درست   دوستانه مورد    در 
مصداق  زناشويي مردم   نيز   دارد. 

اساس بر  شدن  يكديگر را   انتخاب   جور 
 كه   از آن  دارند پيش  كنند. آنها تمايلمي

 يكديگر شبيه  به  ذهني از نظر تواناييهاي
  و اجتماعي   باشند، بيشتر از نظر جسمي

و    ، زنوهعال  باشند. به  يكديگر شبيه   به
دارند،  مشابه شخصيتهاي كه  شوهرهايي

 شخصيت   كه  و شوهرهايي  زن  به  نسبت
شادترند   متفاوت  خيلي  خاص دارند، 
 (. 1983، )آنتيل

 شباهتها و نقش   مسأله  با وجود اهميت    
آن پايداري  مؤثر  در كشور  روابط  در   ،

تحقيق  مسأله   اين  پيرامون  چنداني  ما 
بنابرايناست  نگرفته  تصور آن .  بر   ،  
به  شديم  و   شباهت  مقايسه  تا  ارزشها 

و   عادي  زوجهاي  نگرشها در دو گروه
. در شهر اهواز بپردازيم  طالق  متقاضي

 به  پژوهش  مورد نظر در اين  متغيرهاي
از: ارزشهاي  ترتيب  گانه  شش  عبارتند 

سياسي)اقتصادي اجتماعي،  نظري،   ، ، 
هنري   مذهبي نگرشهايو  و   ) 

و  گري، سلطهاعتنايي )بي فرزندپروري
و نگرش  وابستگي و    آموزش   به  شديد( 
. با    گراييخانواده  به  و نگرش  پرورش

يازده   متغيرهاي  به  توجه نظر    مورد 
  6  كه  قرار گرفت  مورد بررسي  فرضيه
 فرضيه   5ارزشها و    به  مربوط  فرضيه
مي   به  مربوط و عبارتند نگرشها  باشند، 

 از:  
شباهت 1 مقياس   عادي  زوجهاي  .    در 

از    بيش  فرزندپروري  نگرش  اعتناييبي
 . است طالق متقاضي زوجهاي شباهت 

شباهت 2 مقياس   عادي  زوجهاي  .    در 
از    بيش  فرزندپروري  نگرش  گريسلطه

 . است طالق متقاضي زوجهاي شباهت 
شب3 مقياس   عادي  زوجهاي  اهت .    در 

نگرش  وابستگي  فرزندپروري   شديد 
 طالق   متقاضي  زوجهاي  از شباهت  بيش
 .  است
شباهت 4 نگرش   عادي  زوجهاي  .    در 

شباهت  بيش  گراييخانواده  زوجهاي   از 
 . است  طالق متقاضي

شباهت 5 نگرش   عادي  زوجهاي  .    در 
پرورش   آموزش شب  بيش  و   اهتاز 

  نگرش   در اين  طالق  متقاضي  زوجهاي
 .  است
 كه  است  از اين  عبارت  ششم   . فرضيه6

  در ارزشها بيش   عادي  زوجهاي  شباهت 
شباهت  طالق   متقاضي  زوجهاي  از 

  تحقيق   در اين  كه  اين  به  . با توجهاست
در   شده  مطرح  گانه  شش  ارزشهاي
ورنونآلپورت  پرسشنامه ليندزي   ،   و 

است نظر  اينمورد   شش   به  فرضيه  ، 
 شده   در زير ارائه  كه   شده  تقسيم  قسمت 
 :  است
  در ارزش   عادي  زوجهاي  . شباهت 6-1

زوجهاي  نظري   طالق   متقاضي  از 
 . بيشتر است

  در ارزش   عادي  زوجهاي  . شباهت 6-2
زوجهاي  اقتصادي   طالق   متقاضي  از 

 . بيشتر است
  در ارزش   عادي  زوجهاي  . شباهت 6-3

زوجهاي  هنري   طالق   متقاضي  از 
 . بيشتر است

  در ارزش   عادي  زوجهاي  . شباهت 6-4
زوجهاي  اجتماعي  طالق   متقاضي  از 

 . بيشتر است
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  در ارزش   عادي  زوجهاي  . شباهت 6-5
زوجهاي  سياسي   طالق   متقاضي  از 

 . بيشتر است
  در ارزش   عادي  ايزوجه  . شباهت 6-6

زوجهاي  مذهبي  طالق   متقاضي  از 
 . بيشتر است

   

   گيرينمونه و روش آماري جامعه
بررسي  جامعه    اين  مورد    تحقيق   در 

 شهرستان   طالق  متقاضي  زوجهاي
مي كهاهواز  مشاوره   به  باشند   مركز 

شاملكرده  مراجعه  خانواده و   اند 
)  نيس  مختلف  گروههاي    18-50از 

  از )بي   مختلف  تحصيلي  ( و مقاطع سال
فوق تا  ميليسانس  سواد  با  (  شدند. 

نمونه  استفاده  ساده   تصادفي  گيرياز 
پنجاه ميان  زوج  تعداد   انتخاب   آنان  از 

نتايج پرسشنامه  حاصل  شدند.   هاي از 
 از زوجهاي   حاصل  زوجها با نتايج  اين

مقايسه   عادي قرار    مورد 
  نزديكترين   عادي  گرفتند.زوجهاي

 بودند كه   طالق  متقاضي  زوج  زوجها به
بين پنجاه  آنان  از   روش   به  زوج  نيز 

 انتخاب   مقايسه   جهت  ساده  تصادفي
 گرديد. 

   

  تحقيق ابزارهاي
اين    جمع  به  تحقيق  در   آوري منظور 

نوعداده چهار  از  استفاده  ها   ده ش  ابزار 
 عبارتند از:   كه  است
پرسشنامه 1 از    بررسي  .  ارزشها 

 (. 1962) و ليندزي ، ورنونآلپورت
پرسشنامه2  فرزندپروري   نگرشهاي  . 

 (.  PAI) 1والدين 

 
1 - Parent Attitude Inventory (PAI) 

پرسشنامه3 و    آموزش  به  نگرش  . 
 .  پرورش

 .  گراييخانواده . پرسشنامه نگرش4
   

 ارزشها   بررسي  پرسشنامه
سال   اولين  براي  مونآز  اين    در    بار 

ورنون   آلپورت  وسيله  به  1931  و 
اين گرديد.  سال   پرسشنامه  منتشر   در 

در    ليندزي  وسيله  به  1951 مجدداً  و 
مشترك  به  1962  سال هر   توسط  طور 
. مورد تجديدنظر قرار گرفت  محقق  سه 
اساس  پرسشنامه  اين اشپرانگر    بر  نظر 

مورد1928) در   انسان   شخصيت  ( 
معتقد استاست   شده  ساخته اشپرانگر   . 

فردي   خاصي   ارزشي  نظام  داراي  هر 
شكل  شخصيت  كه   است را  دهد. مي  او 
اشپرانگر    در نظريه  شخصيتي  تيپ   شش

، نظري  . تيپ 1:  شامل  كه  مد نظر است 
تيپ 2 تيپ 3،  اقتصادي  .  .  4،  هنري  . 

 . تيپ6و    مذهبي   . تيپ5،  اجتماعي  تيپ
شش مي  سياسي  شخصيتي   تيپ  شود. 

پايه اساس   اشپرانگر   پرسشنامه  و 
ورنونآلپورت  ارزشهاي  معروف و   ، 
گرفت  ليندزي گرايشهايقرار    ارزشي   . 

ارزيابي اين  مورد   شش   پرسشنامه  در 
 باشد:  مورد مي

ارزشهاي1 ارزشهاي 2،  نظري  .   . 
ارزشهاي3،  اقتصادي . 4،  هنري  . 
ارزشهاي 5،  اجتماعي  ارزشهاي  . 

  سياسي . ارزشهاي6و  مذهبي
داراي  پرسشنامه قسمت  مزبور   دو 

بخشاست  است   سؤال  30  شامل  اول  . 
كدام  كه  جواب  داراي  هر    انتخابي   دو 

در    عالمت  با قرار دادن  . آزمودني است
خود   شخصي  تمايل  پاسخنامه  هايخانه
مخالف  مبنيرا   موافقتبر  ترجيح   ،    يا 
 كند. جواب مي  مشخص  بر ديگري  يكي



 29 ... و متقاضي  عادي  زوجهاي ارزشها، و نگرشها در  مقايسه شباهت 

مخالف3  موافق مرجح  ،  و   2  صفر، 
مي  1  ديگري بخشامتياز   دوم   گيرد. 
 است  شده   تشكيل  سؤال  15از    آزمون

كدام  جواب  داراي  هر    انتخابي   چهار 
آزمودني  است جواب  و  چهار  هر   بايد 

مطابق سليقه  با   را  و  به   اعتقاد   خود 
در   1و    2،  3،  4  ترتيب بدهد.  امتياز 

يا   پاسخ 120 طور كلي به هر دو قسمت 
هر   كه  است  شده  در نظر گرفته  انتخاب

ارزشهاي   يكي  به  اشاره  پاسخ  20  از 
 دارد.  گانهشش

   

 ارزشها   آزمون پايايي 
روش  آزمون  اين  پايايي    نيمه  از   دو 

فرماست   آمده  دست   به  كردن  اوليه   . 
سال  آزمون اعتبار    داراي  1931  در 

و    مطلوبي بود 

 

  و بازآزمائي  تنصيف  هايروش ارزشها به  بررسي آزمون  پايايي  . ضرايب 1 جدول 
 مذهبي سياسي اجتماعي  هنري  اقتصادي  نظري  ارزشها 

 0/95 0/87 0/90 0/89 0/93 0/84 كردن  دو نيمه 

 بازآزمائي 
 0/90 0/90 0/77 0/90 0/92 0/87 ماهه  يك

 0/93 0/88 0/88 0/87 0/84 0/85 دوماهه 

 

 ضريب   اجتماعي  ارزش  ميزان  فقط
ضرايبداشت  پاييني  كليه   پايائي  . 

 يافته   از تجديدنظر افزايش  مقياسها، پس
 ديگري   (. روش1379پور،  )الهام  است

  استفاده   آزمون  پايايي  براي  آناز    كه 
  اين   . اجراياست  باز آزمائي  شد، روش 

 نفر دانشجو داراي   870  بر روي  روش

جدول  كه   است  نتايجي  به   1  شماره  در 
 . است شده اشاره آن
استفاده  در پژوهش     با  نيز  از    حاضر 

آلفاي  تنصيف  روش   پايايي   كرونباخ  و 
محاسبهارزش  آزمون  كه  است  شده  ها 

جدول  آن  نتايج  شده   درج  2  شماره  در 
 .  است

   
 حاضر   در پژوهش  كرونباخ و آلفاي  تنصيف روشهاي ارزشها به آزمون پايايي  . ضرايب 2 جدول

 حجم
 نمونه

 روش
 محاسبه

 ارزش
 هنري

 ارزش
 اقتصادي 

 ارزش
 اجتماعي

 ارزش
 سياسي

 ارزش
 ي مذهب

 ارزش
 نظري

 0/40 0/38 0/69 0/44 0/67 0/46 تنصيف 100

 0/44 0/46 0/54 0/47 0/58 0/51 كرونباخ  آلفاي  100

   

   اعتبار آزمون
اين    با روش   پرسشنامه  اعتبار   بيشتر 

 بررسي   شده   شناخته  گروههاي  مقايسه
نيمرخهاياست   شده در   گروههاي  . 

شغلي  تحصيلي  تفاوتهاي   لفمخت  و 
جهت  داريمعني انتظار    در  مورد 

دانشجويان مي  مشاهده  مثالً،   شوند. 
حوزه  پزشكي دانشجويان   نظري  در    و 

حوزه  الهيات   نمره   باالترين  مذهبي  در 
و    پرسشنامه  اين  هاينمره  را دارند. بين

آزمونهاي  برخي قبيل   از  از    ديگر 
  يا نگرش   كمپبل  -استرانگ  سنج  رغبت

روابط  ترستون  سنج  به   داريمعني  نيز 
 (. 1364، )آناستاري است  آمده دست 
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  نگرشهاي پرسشنامه
   فرزندپروري

  ماده   30  داراي  كه  پرسشنامه  اين   
مادهمي و  مساوي  به  آن  هايباشد   طور 
 اند توسطشده   تقسيم  فرعي  مقياس  سه   به

تي و  تهيه1975)   1هان دروز   شده  ( 
دانشكده  است در  و   تربيتي  علوم  و 

اهواز    شهيد چمران  دانشگاه  روانشناسي
  و نجاريان   ، شكركنبرومند نسب   توسط 

ترجمه 1372) اين است   شده   (   . 
آزمون  پرسشنامه  نگرشهاي   بررسي  از 

كه PAS)2والدين  3شوبن   توسط  ( 
تهيه 1949) اقتباس  شده   (    گرديده   بود 

مقياساست  بوده   ماده  85  شامل  اوليه  . 
سه  آن  ماده  75  كه   است  مقياس   در 

مقياسگريسلطه  فرعي  وابستگي  ، 
مقياس  4شديد    مرتب   اعتناييبي  و 
مادهشده تعداد    اين   اصلي  هاياند. 

نيز   ماده  3و    است   ماده  30  پرسشنامه
آن  اعتباريابي  جهت  شده   گنجانده  در 
نمرهاست مقياس  .  در   گري سلطه  باال 
ماده  والدين  موافقت  دهنده  نشان  هاي با 
3  ،4  ،9  ،10  ،17  ،18  ،20  ،23  ،24  

كسب مي   27و   و  در   نمره  باشد  باال 
نشان   وابستگي  مقياس  دهنده  شديد 

، 8،  7،  2،  1  هايبا ماده  والدين  موافقت
شد. با مي   30و    26،  25،  16،  15،  11

مقياس  نمره  كسب   همچنين در    بي   باال 
موافقت  نشان  اعتنايي با    والدين  دهنده 

،  19،  14،  13،  12،  6،  5  هايماده
اين مي  29و    28،  22،  21 در   باشد. 

 شود كهمي  از زوجها خواسته  پرسشنامه
ماده اساس  هر  بر    5  مقياس  يك  را 

 
1 - Drews & Teahan 
2 - Parent Attitudes Survey 
3 - Shoben 
4 - Possessive 

 مخالفم تا كامالً    از كامالً موافقم  ايدرجه
 نمايند.   بنديرتبه

   

 اعتبار 
نسب     به 1372)  برومند  منظور    ( 

 نگرشهاي   سنجش  پرسشنامه  اعتباريابي
روش  فرزندپروري   اعتباريابي   از 

 مالكي   اعتباريابي  نوعي  كه  همزمان
استفادهمي  بين  پيش بدين   باشد   نمود. 

برايكه  طريق يك   ،  مقياسهاي   هر   از 
برگيرنده   كه   سؤال  يك  يفرع   در 

باشد،   مقياس  آن  سؤاالت  تمامي  محتواي
سپس  تهيه   مالك  سؤال  عنوان  به  كرد. 

 پاسخ   ميانگين  بين  همبستگي  ضريب
يك  سؤاالت  مقياسهاي  هر  با    فرعي  از 

به   محاسبه  مربوطه   مالك  عنوان   و 
گرفته  ضريب نظر  در  اين   اعتبار    شد. 
براي 55/0  مقياس  كل  براي  بضراي  ، 
براي 3965/0  گريسلطه  مقياس  ، 
 و براي   3069/0شديد    وابستگي  مقياس

همهمي  3086/0  اعتناييبي و   باشد 
سطح  آمده  دست  به  ضرايب  در 
001/0>P  ضرايب معني هستند.   دار 

حاضر    در پژوهش  آمده  دست  اعتبار به
استفاده روش  با   شرح   بدين  فوق  از 

 :  است
براي  ضريب     آزمون   كل  اعتبار 
براي57/0 ،  31/0  گريسلطه  مقياس  ، 

و   29/0شديد    وابستگي  مقياس  براي
 دست  به  32/0  اعتناييبي  مقياس  براي
سطح  همگي  كه   است  آمده  001/0  در 

 دار هستند. معني
 كل  دروني  همساني  محاسبه  براي   

 ، ضرايب آن  فرعي  مقياسهاي و    آزمون
فرمول   آمده   دست   به  همبستگي   در 
داده  براون  -اسپيرمن نتايج   قرار  و    شد 

 آمد:  دست  به ذيل
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مقياس73/0  آزمون  كل   اعتنايي   بي  ، 
وابستگي47/0 مقياس  60/0شديد    ،   و 

 . است  شده  محاسبه 46/0 گريسلطه
با    آزمون  ييپايا   از محاسبه  حاصل  نتايج

روش  استفاده در    كرونباخ  آلفاي  از 
بدين  پژوهش باشد: مي  صورت  حاضر 

مقياس72/0  آزمون  كل   اعتنايي بي  ، 
مقياس42/0 و    51/0شديد    وابستگي  ، 

 . 46/0 گريسلطه مقياس
   

و    آموزش  به  نگرش  مقياس
   پرورش

باشد و  مي  ماده  22  داراي  مقياس  اين   
سالد و    راندكويست   توسط   1936  ر 

 شده   تهيه  ليكرت  مقياس  براساس  1اسلتو
از   ترتيب  به  مقياس  اين  . سؤاالت است

اوقات  آموزش در  و    فراغت  مؤثر 
 آموزش   تضاد بين  كه  اقتصادي  موقعيت 

پرورش كردن  و  كار  شامل   و    را 
محتوايمي در  و   شده   گنجانيده  آن  شود 

 .  است
شكركنعطاري  توسط  مقياس  اين و   ، 

دانشكده  رستمي و   تربيتي  علوم  در 
اهواز    شهيد چمران  دانشگاه  روانشناسي

 . است شده و اعتباريابي ترجمه
آزمودني سؤاالت   به  دادن  پاسخ  روش  : 

 شق   از پنج  يكي  با انتخاب  هر سؤال  به
موافق  كه  ليكرت  مقياس كامالً  تا    از 

مخالف  پاسخ   است  شده  مرتب  كامالً 
 دهد.  مي

 روش   به  كه  هر ماده  : برايگذارينمره
بهاست   شده  بنديدرجه  ليكرت نظر   ، 

موافق پرورش  آموزش  به  كامالً  ،  و 
  ، نمره نظر كامالً مخالف  و به  پنج  نمره

بايد  منفي سؤاالت شود. نمرهمي داده يك

 
1 - Rundquist & Sletto 

نمرهشود  معكوس   عبارت   آزمودني  . 
حاصل  است  كه   انتخابهايي  جمع  از 
 . است داده انجام
راندكويست پايايي پايايي   .  اسلتو    و 

نمونه  تنصيف مرد    500از    متشكل  دو 
  83/0و    82/0  ترتيب  را به  زن   500و  

از    حاصل  روايي  اند. همچنينذكر كرده
روي  آزمون بر  را  نمونه  مجدد   دو 
 ترتيب   به  زن  75مرد و    70از    متشكل 

 اند. ذكر كرده  85/0و  84/0
حاضر    در پژوهش  آزمون  اين  پايايي   

 66/0  كردن  دو نيمه  از روش  با استفاده
استفاده با  روش  و    كرونباخ   آلفاي  از 

  .است شده  محاسبه 62/0
اين محتواي مقياس  اعتبار.  اعتبار   ، 

 آموزش   به  نگرش  براي  مناسبي
مي  متوسطه  راندكويستدارا  و    باشد. 
( همبستگيهايي1936سلتو  بعضي   (   با 

كه داده  گزارش  سنجش  ابزارهاي  اند 
همزمان  است  شاهدي  اعتبار    اين   بر 
 تعيين   حاضر جهت  . در پژوهشمقياس

آزمون   اعتبار همزمان   از روش  اعتبار 
 كه  رتصو  بدين  است   شده  استفاده

مقياس  آزمون  اين  همبستگي    نگرش   با 
  نتايج  كه  است شده محاسبه فرزندپروري

 باشد:  مي ذيل شرح به آن
 نگرش   گريسلطه   با مقياس  همبستگي    

پروري مقياس 39/0  فرزند  با   ،  
مقياس19/0شديد  وابستگي با   بي   ، 
كل  22/0  اعتنايي با    22/0  مقياس  و 
كه   محاسبه مقياس   همبستگي  شد   در 

سطح   گريسلطه دار معني  001/0  در 
 باشد. مي
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   گرايي خانواده نگرش مقياس
سال  مقياس  اين     توسط   1959  در 

 پرسشنامه  . ايناست  شده   تهيه  1بارديس 
اساس   ارزيابي   براي  ليكرت  مقياس  بر 

 يك   عنوان  به  خانواده  به   نسبت  نگرش
 . است  شده طراحي اجتماعي وجوديت م

 فقط   نه  خانواده  كه  است  بر اين  فرض   
يك  كه  افرادي  شامل   زندگي   سقف  زير 

ميمي بلكه كنند   بستگاني   همچنين  شود 
خاله داييها،  عموها،  نيز    نظير  را  و... 

اينمي  شامل   16  داراي  مقياس  شود. 
( 1959) سباردي باشد و توسطمي سؤال
تحصيالت   مختلفي  هاينمونه   روي  با 

 . است اجرا شده متفاوت
، عطاري  توسط  هم   پرسشنامه  اين   

رستمي  شكركن دانشكده   و   در 
علوم   روانشناسي و   تربيتي  و 
اهواز    شهيد چمران  دانشگاه  روانشناسي

 . است شده و اعتباريابي ترجمه
آزمدادن  پاسخ  روش باانتخاب .   ودنيها 
گزينه  يكي كهاز  موافق  ها  كامالً  تا   از 

مخالف  به  است   شده   مرتب  كامالً 
بهمي  پاسخ  سؤاالت  كامالً    گزينه  دهند 
به  4  نمره  موافق مخالف  و    نمره   كامالً 

 گيرد.  مي صفر تعلق
از    گراييخانواده  به  نگرش  نمره   

 به  اشخاص  كه  هاي   نمره  جمع  حاصل
بهداده  پاسخ  سؤاالت  آيد. مي  دست  اند 

ذكر    مثبت   صورت  به   سؤاالت   چون
  قابل   نگرش  دهنده  باال نشان  اند نمرهشده

 باشد.  مي خانواده به قبولي
پاياييپايايي  يك   روي  79/0  تنصيف  . 
دانشجويان  نفري  30  نمونه   توسط   از 

شده  بارديس ج است  ذكر   هت . 
 نيز همانند مقياس   مقياس  اين  اعتباريابي

 
1 - Bardis 

 همبستگي  و پرورش   آموزش  به  نگرش
نگرشهاي  آن  محاسبه   فرزندپروري  با 

به  نتايج  كه   است   شده  آمده  دست  زير 
 :  است

كل  مقياس  اين  همبستگي   مقياس   با 
مقياس191/0  فرزندپروري با    بي   ، 

مقياس295/0  اعتنايي با   گري سلطه  ، 
مقياس  173/0 با  شديد   وابستگي  و 
 . در پژوهشاست   آمده   دست   به   030/0

پايايي استفاده  مقياس  اين  حاضر  از    با 
نيمه  روش و   54/0برابر    كردن  دو 
.  است  شده   محاسبه  57/0  كرونباخ  آلفاي

 باشد. مي N=100 فوق در محاسبات

   تحقيق هاييافته 
 هاي يافته در دو بخش تحقيق ايهيافته   

يافته  توصيفي  به   مربوط  هايو 
 گردد:  مي ها ارائهفرضيه

  توصيفي  هاييافته . 1
 توصيفي   هايداده  3  شماره  در جدول   

انحراف)ميانگين و   ،  حداكثر  معيار، 
نمرهحداقل و   عادي  زوجهاي  تفاوت  ( 

ارائه  طالق  متقاضي نگرشها   شده  در 
 .  است

توجه     مالحظه   3  جدول  نتايج  به  با 
كه مي تمامي  شود   مربوط   مقياسهاي  در 
ميانگين     به  زوجهاي   تفاوت  نگرشها، 

زوجهايپايين  عادي از    متقاضي   تر 
 باشد. مي طالق

انحراف )ميانگين  توصيفي  هايداده  ،  
حداقل و  حداكثر  (  وتتفا   نمره  معيار، 

متقاضي  عادي  زوجهاي در    طالق  و 
  .  است آمده 4 جدول

   



 
  طالق  و متقاضي  عادي  زوجهاي  تفاوت  نمره معيار، حداكثر و حداقل  ، انحراف . ميانگين3 جدول 

 حداكثر  حداقل  معيار  انحراف  ميانگين  زوج در نگرش  تفاوت

 گري سلطه
 20 3 6/69 10/93 عادي 

 19 0 3/56 11/14 طالق  اضي متق

 اعتناييبي
 19 0 4/68 10/52 عادي 

 20 6 3/10 13/28 طالق  متقاضي 

 شديد  وابستگي
 24 3 5/17 11/76 عادي 

 26 0 4/41 12/14 طالق  متقاضي 

 و پرورش  آموزش 
 34 8 5/63 21/63 عادي 

 43 0 8/20 25/34 طالق  متقاضي 

 گرايي خانواده 
 38 1 7/9 17/72 عادي 

 37 1 6/45 22/5 طالق  متقاضي 

توجه   مالحظه   4  جدول  نتايج  به  با 
كه مي مقياسهاي   شود  نگرشها،   همانند 

نمره نيز  ارزشها   تفاوت   ميانگين  در 
زوجهاي   عادي  زوجهاي از   كمتر 
زوجهاي مي  طالق  متقاضي در   باشد. 

 ط مربو  78/18  ميانگين  باالترين  عادي
پايين  هنري  ارزش  به   ميانگين   ترينو 

مقدار    مذهبي  ارزش  به  مربوط با 
انحراف  79/17  12/6معيار    و 

زوجهايمي در   طالق   متقاضي  باشد. 
ميانگين  اقتصادي  ارزش و   58/21  با 

و   نمره  باالترين  13/5معيار    انحراف
ميانگين  مذهبي  ارزش و   10/19با 

را    نمره  ترينپايين  09/4معيار    انحراف
 اند. كرده كسب 

   

 
  طالق  و متقاضي  عادي  زوجهاي  تفاوت  نمره معيار، حداكثر و حداقل  ، انحراف . ميانگين4 جدول 

 حداكثر  حداقل معيار  انحراف  ميانگين  زوج  در نگرش  تفاوت 

 اجتماعي 
 31 7 5/63 18/54 عادي 

 31 9 5/19 19/22 طالق متقاضي 

 مذهبي 
 43 8 6/12 17/79 عادي 

 30 0 4/09 19/10 طالق متقاضي 

 سياسي 
 31 7 5/37 17/93 عادي 

 31 9 4/30 19/40 طالق متقاضي 

 نظري 
 31 8 5/86 18/06 عادي 

 31 12 5/05 19/22 طالق متقاضي 

 هنري 
 32 6 5/77 18/78 عادي 

 26 0 4/45 20/46 طالق متقاضي 

 صادي اقت
 31 6 6/06 18/64 عادي 

 37 0 5/13 21/58 طالق متقاضي 

   

 ها  فرضيه به مربوط هاييافته 
اين     به   مربوط  هاييافته  قسمت  در 

ارائهفرضيه يافتهمي  ها  ابتدا   هاي گردد. 
 نگرشهاي   هايفرضيه  اصلي

بي  )وابستگي  فرزندپروري  شديد، 
سلطه   اعتنايي نگرشگريو   به  (، 
پرورش   آموزش نگرش  و   و 
سپس  گراييخانواده  مربوط  هاييافته  و 
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)سياسي  نظام  به اجتماعيارزشها   ، ،
اقتصاديهنري مذهبي،  نظري  ،  (  و 

بحث بررسي  مورد  مي  و  گيرند. قرار 

 MANOVA تحليل . نتايج5 جدول

 F ارزش  آزمون 
 درجه 
 آزادي 

 آزادي  درجه 
 خطا

 سطح
 داري معني 

Pillais' Trace 0/34 3/68 11 78 0/001 

Wilk's Lambda 0/65 3/68 11 78 0/001 

Hotelling's Trace 0/52 3/68 11 78 0/001 

Roy's largest Root 0/52 3/68 11 78 0/001 

   
تحليل  تجزيه  براي     هاي فرضيه  و 

آزمون  تحقيق  انجام   MANOVA  ابتدا 
 شده   ارائه  5  در جدول  آن  نتيجه  شد كه 
 .  است

توجه  چون   5  جدول  نتايج  به  با 
 همه   MANOVA  مختلف  شاخصهاي

بنابراينمعني هستند  ميدار   توانيم ، 
دار  تا معني  دهيم  انجام  ديگري  تحليلهاي

شود. در    ميانگينها مشخص   تفاوت  بودن
  بين   اثرات  پيگيري  مورد از آزمون  اين

  آن   نتيجه  كه   است  شده  استفاده  آزمودني
 .  است شده ارائه ذيل در جدول

استفاده  اينك    نتايج  با  و   6  جدول  از 
گروه  ميانگينهاي  مقايسه  همچنين  به  دو 
يك  بررسي فرضيه  هر    تحقيق   هاياز 

 : پردازيممي
شباهتيك  فرضيه در    عادي  زوجهاي  . 
 فرزندپروري   نگرش  عتناييابي  مقياس

 طالق   متقاضي  زوجهاي  از شباهت  بيش
 باشد. مي نگرش در اين

توجه      ميانگين   3  جدول  نتايج  به  با 
اين   عادي  زوجهاي  تفاوت  نمره   در 

ميانگين  10/25برابر    مقياس  تفاوت  و 

 به   28/13  طالق  متقاضي  زوجهاي
 پيگيري   تحليل  نتيجه  كه  است   آمده  دست 

تفاوت6  )جدول  آزمودني  بين  اثرهاي  ) 
گروه  معني  دو  نشانرا  لذا مي  دار  دهد. 

 گيرد. به مورد تأييد قرار مي فرضيه  اين
چون  عبارت  زوجهاي   تفاوت  ديگر، 
  طالق   متقاضي  كمتر از زوجهاي  عادي

نتيجهمي  شباهت  كه  گيريممي  باشد، 
زوجهاي   عادي  زوجهاي از   بيشتر 
 باشد. مي نگرش در اين طالق متقاضي
در    عادي  زوجهاي  . شباهتدوم  فرضيه
 فرزندپروري   نگرش  گريسلطه  مقياس

 طالق   متقاضي  زوجهاي  از شباهت  بيش
 باشد. مي نگرش در اين

توجه   ميانگين   3  جدول  نتايج  به  با 
اين  عادي  زوجهاي  تفاوت   ياس مق  در 
  10/93برابر 
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  آزمودني  بين  اثرهاي پيگيري  تحليل  . نتايج 6 جدول 
 آماري  شاخصهاي 

 متغير 
 داري معني  سطح F نسبت آزادي  درجه  ميانگين 

 0/0005 11/70 1 14 اعتنايي  بي

 0/27 0/35 1 2/51 گري سلطه

 0/30 0/27 1 2/57 شديد وابستگي 

 0 15/87 1 26/64 گرايي خانواده 

 0/0035 7/71 1 20/02 و پرورش  آموزش 

 0/08 1/88 1 7/28 نظري  ارزش 

 0/0045 7/10 1 14/45 اقتصادي  ارزش 

 0/025 7/10 1 9/41 هنري  ارزش 

 0/32 0/20 1 2/44 اجتماعي  ارزش 

 0/05 2/69 1 7/74 سياسي  ارزش 

 0/13 1/18 1 5/47 مذهبي  ارزش 

   
ميانگين  متقاضي   زوجهاي  فاوتت  و 

با  مي  11/14برابر    طالق اما  باشد 
بودن كمتر   زوجهاي   تفاوت  وجود 

     اثرهاي پيگيري ، تحليلعادي
گروه   ميانگين  تفاوت  آزمودني  بين  دو 

معني اين نمي  نشان  داريرا  لذا    دهد. 
   گيرد.  مورد تأييد قرار نمي فرضيه
در   عادي  ايزوجه . شباهتسوم فرضيه
نگرش   وابستگي  مقياس  شديد 

شباهت  بيش  فرزندپروري  زوجهاي   از 
 باشد. مي نگرش در اين طالق متقاضي

توجه      ميانگين   3  جدول  نتايج  به  با 
مقياس   عادي  زوجهاي  تفاوت  در 

 و ميانگين   26/11شديد برابر    وابستگي
 14/12  طالق  متقاضي  زوجهاي  تفاوت

بررسي است   آمده   دست   به در   . 
گروه   ميانگينهاي  تفاوت  داريمعني  دو 

اين جدولمقياس  در   سطح  6  ، 
از   دهد كهمي  را نشان  30/0  داريمعني
 بين   ، تفاوت. بنابراينبيشتر است   05/0

 دار نيست معني  مقياس  در اين  دو گروه 
  گيرد.مورد تأييد قرار نمي فرضيه و اين

شباهتچهارم  فرضيه  عادي   زوجهاي  . 
مقياس  نگرش   اعتناييبي  در 

شباهت  بيش  فرزندپروري  زوجهاي   از 
 باشد. مي نگرش در اين طالق متقاضي

توجه     زوجهاي   تفاوت  ميانگين  به  با 
كه 3  )جدول  عادي   72/17  معادل  ( 

ميانگينمي و   زوجهاي   تفاوت   باشد 
 50/22  معادل  كه  قطال  متقاضي

تحليلمي   بين   اثرهاي  پيگيري  باشد، 
گروه  بين  تفاوت  آزمودني را    دو 

نشانمعني )جدولمي  دار  (.  6  دهد 
فرضيهبنابراين تأييد   چهارم  ،  مورد 

مي يعنيقرار   زوجهاي   شباهت  گيرد، 
از    بيش  گراييخانواده  در نگرش  عادي

  در اين   طالق  متقاضي  زوجهاي  شباهت 
 باشد. مي مقياس
شباهت پنجم  فرضيه  عادي   زوجهاي  . 

نگرش پرورش   آموزش  به  در   بيش   و 
شباهت در    طالق  متقاضي  زوجهاي  از 

 باشد. مي نگرش اين
توجه      ميانگين   3  جدول  نتايج  به  با 

اين  عادي  زوجهاي  تفاوت   نگرش   در 
ميانگين  63/21برابر    اوت تف  و 
اين  متقاضي  زوجهاي   نگرش   در 

تحليل است  شده   محاسبه   34/25  . 
 سطح   آزمودني  بين  اثرهاي  پيگيري
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نشان  0035/0  داريمعني دهد مي  را 
كه 6  )جدول استپايين  05/0از    (  . تر 

اين قرار    فرضيه  لذا  تأييد  مورد 
يعنيمي  عادي   زوجهاي  شباهت  گيرد، 

نگرش پرورش   وزشآم  به  در   بيش   و 
شباهت در    طالق  متقاضي  زوجهاي  از 

 باشد. مي نگرش اين
شباهت ششم  فرضيه  عادي   زوجهاي  . 

ارزش شباهت   بيش  نظري  در   از 
ميانگين است  طالق  متقاضي  زوجهاي  . 

 نظري   در ارزش  عادي  زوجهاي  تفاوت
 و ميانگين   06/18  ( معادل4  در )جدول

 22/19برابر    متقاضي  زوجهاي  تفاوت
آزمون  است   شده  محاسبه  پيگيري   و 
سطح 6  )جدول  آزمودني  بين  اثرهاي  ) 

از   دهد كهمي  را نشان  08/0  داريمعني
است   05/0 بدين  بيشتر   اين   صورت   و 

 گيرد.  مورد تأييد قرار نمي فرضيه
در   عادي  زوجهاي . شباهتهفتم فرضيه
شباهت  بيش  ادياقتص  ارزش  از 

  ارزش   در اين  طالق  متقاضي  زوجهاي
 .  است

اين    مورد  استفاده   فرضيه  در  با    نيز 
ميانگين گروه  از  جدول  كه   دو    4  در 

با  شده  ارائه  براي   64/18اند و برابرند 
 براي  58/21و    عادي  زوجهاي  تفاوت
، طالق  متقاضي  زوجهاي  تفاوت

را  بررسي نتيجه گيريممي  پي  خود   . 
دو    تفاوت  آزمودني  بين  اثرهاي  پيگيري

  اين   دهد، بهمي  دار نشانرا معني  گروه
نيز مورد تأييد قرار    فرضيه  اين  ترتيب

 گيرد. مي
شباهت هشتم  فرضيه  عادي   زوجهاي  . 

ارزش شباهت  بيش  هنري  در   از 
توجهاست  طالق  متقاضي  زوجهاي با   . 

ميانگين4  )جدول  نتايج  هب  تفاوت   ( 
ارزش  عادي  زوجهاي  هنري   در 

ميانگين  78/18  زوجهاي   تفاوت  و 
 محاسبه   46/20برابر    طالق  متقاضي

 تفاوت   داريمعني   . در بررسياست   شده
گروه  ميانگين  بين با  6  )جدول  دو   )

،  است  025/0  داريمعني   سطح
مورد تأييد قرار    هشتم  ، فرضيهبنابراين

 گيرد. مي
در   عادي  زوجهاي  . شباهت نهم  فرضيه
شباهت   بيش  اجتماعي  ارزش  از 

 . است طالق متقاضي زوجهاي
در   عادي  زوجهاي  تفاوت  ميانگين   
برابر  4  )جدول  ارزش  اين و    54/18( 

  طالق   متقاضي  زوجهاي  تفاوت  ميانگين
 پيگيري   زمون باشد و آمي   83/18برابر  
سطح   آزمودني  بين  اثرهاي  با 

دو   ميانگين  تفاوت  32/0  داريمعني
معني  گروه نشانرا  اين نمي  دار  و    دهد 

 گيرد.  مورد تأييد قرار نمي فرضيه
در    عادي  زوجهاي  . شباهتدهم  فرضيه
 زوجهاي   از شباهت  بيش  سياسي  ارزش

 باشد. مي نگرش در اين طالق متقاضي
در   عادي  زوجهاي  تفاوت  ميانگين   
برابر  4  )جدول  ارزش  اين و    93/17( 

  طالق   متقاضي  زوجهاي  تفاوت  ميانگين
 . آزمون است   شده  محاسبه  40/19برابر  

سطح   آزمودني  بين  اثرهاي  پيگيري  با 
دو   ميانگين  تفاوت  05/0  داريمعني
معني  گروه نشانرا  اين دهمي  دار  و    د 

 گيرد.  مورد تأييد قرار مي فرضيه
شباهت يازدهم  فرضيه  عادي  زوجهاي  . 

ارزش شباهت  بيش  مذهبي  در   از 
 . است طالق متقاضي زوجهاي

 عادي   زوجهاي  تفاوت  ميانگين   
ميانگين  79/17(  4  )جدول  تفاوت   و 

 10/19برابر    طالق  متقاضي  زوجهاي
آزمونمي و    بين   اثرهاي  پيگيري  باشد 

سطح  آزمودني  13/0  داريمعني  با 
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گروه   ميانگين  تفاوت معني  دو  دار  را 
تأييد   فرضيه  دهد و ايننمي  نشان مورد 

 گيرد.  قرار نمي
   

   گيريو نتيجه بحث
 مشاهده  تحقيق  هايفرضيه  با بررسي   

كه  سه  عادي  زوجهاي  شباهت   شد   در 
خانوادهتنايياع   بي  نگرش و   گرايي، 

پرورش  آموزش همچنين  و  سه  و   در 
اقتصاديسياسي  ارزش هنري  ،   بيش   و 

در    است   طالق  متقاضي  از زوجهاي و 
تفاوت موارد  گروه  ميانگين  ساير   دو 

بودن  عليرغم  زوجهاي   شباهت  بيشتر 
 دار نبود. معني آماري  ، از لحاظعادي

كممي  امر  اين  دليل    تعداد    بودن  تواند 
كه نمونه  باشد  افزودن  ها  تعداد   با  بر 
تحقيقات  نمونه    اين   توانمي  بعدي  در 

 نمود.  را برطرف نقيصه
كه   ديگري  عامل    مؤثر    توانمي  را 

وضعيت دانست  آزمودنيهاي   روحي  ، 
 تكميل  هنگام  به  طالق  متقاضي  گروه
ما    باشد. در نمونه ها ميپرسشنامه  كردن

 در آستانه   هستند كه   آزمودنيها زوجهايي
در شرايط  طالق و  دارند    بحراني   قرار 

مي   به اينسر  و  طور    به  شرايط  برند 
اثر    آنان  و حوصله  دقت  در ميزان  قطع
چهمي و  كه  گذارد  از    نتايج  بسا  دور 

 شود.  حاصل از آنان واقعيتي
بيشتر   د وجود تفاوتدر مور  همچنين   

ارزش   طالق  متقاضي  زوجهاي   در 
هنري   اقتصادي نمود    توانمي  و  اظهار 

هنر   به توجه باعث مالي تمكن داشتن كه 
مسايل مي  تفريحي  و  يكيو...  و   گردد 

معضالتي با    طالق  هايخانواده  كه  از 
 باشد. مي اقتصادي مواجهند ضعف آن
توجه    ايران تحقيق  پيشينه   به  با  در   ،  

مورد   موضوع  در راستاي  كه   پژوهشي

يافت  تحقيق باشد  ليكن  حاضر   نشد. 
 روزبهاني   ( و محمدي 1371)  اصفهاني

كوشكي 1378) و  و...  1380)  (   )
را    و ليندزي  ، ورنونآلپورت  پرسشنامه

تحقيق  كه   است   كار رفته  حاضر به  در 
موضوع  فاوتمت  هايينمونه   روي  از 

 اند.  كار برده به پژوهش اين
ارتباط    موضوع  در  در    طالق  با  نيز 

تحقيقيشده  انجام  تحقيقات  بررسي  كه   ، 
باشد   پرداخته  موضوع  اين  بررسي  به

مالزاده  يافت تنها  و  به1372)  نشد   ) 
عوامل   شخصيتي  ويژگيهاي  مقايسه   و 

و   طالق  حال  در   در زوجهاي  زناشويي
زنها  كه است و دريافته سازگار پرداخته

مردهاي  حال  گروه  و   نسبت   طالق  در 
بيشتري  مقايسه   گروه  به تعداد  از    در 

 اي مالحظه  قابل  تفاوت  شخصيت  عوامل
كه مي  نشان مثبت   فرضيه  دهند   اثر 

ويژگيهاي  همانندي   شخصيتي   بيشتر 
 زناشويي  زگاريزنها و مردها را در سا

مقابل مثبت  فرضيه  در    گرايي مكمل   اثر 
مي عليرغمتأييد   متغيرهاي   تفاوت  كند. 

موضوع  شخصيتي  خصوصيات  با 
بيشتر   حاضر در وجود شباهت   پژوهش

زوجهاي همسويي  در  و    سازگار 
نتايج  همخواني مورد    هايفرضيه  با 
 وجود دارد.  پژوهش تأييد اين

تحقيق 1375)  جليليان  همچنين    در   )  
به باورهاي   اختالف  خود  و   عقايد 

به عوامل  يكي  عنوان  زوجها  مؤثر   از 
 . است  نموده  اشاره بر طالق

است  به  الزم    كدام  كه   ذكر  از   هر 
  محققاني   توسط  تحقيق  اين  متغيرهاي

استفاده گرفته  مورد  نهقرار  اما  در    اند 
موض  رابطه از    پژوهش   وعبا  حاضر. 
برومندنسب جمله تشكري1373)  ،  و   ) 

 فرزندپروري  نگرشهاي  ( ارتباط1377)
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بررسي  مورد  ديگر  متغير  چند  با    را 
 اند.  قرار داده

تحقيقات    جانسون  خارجي  در  و    نيز 
(  1995خوا )  ( و ليوجين1975)  كيلمن

 فرزندپروري   نگرشهاي  بررسي  به
 اند. پرداخته

نگرش  همچنين    مورد   آموزش  به   در 
پرورش خانواده  و  هيچ   گراييو   نيز 

داخل  تحقيقي و    در  نبود  موجود  كشور 
تحقيقات موضوعي   خارجي  در   نيز 
 يافت   پژوهش  اين  موضوع   كامالً مشابه 

  بررسي   ( به1990)  كريشنان  نشد. ليكن
باروري  عوامل بر  و   خانواده  مؤثر 
وكيليگراييخانواده به 1993)  ،   ) 
 نگرش   تحليلي  روان  بررسي

پرورش   آموزش  به  آموزاندانش  و 
 اند. پرداخته

تحقيقات     شباهت  موضوع  ايراني  در 
توجه مورد  نگرشها  و  قرار    ارزشها 

دارا    كه  اهميتي  و عليرغم  است  نگرفته
. اما است   شده  واقع  باشد مورد غفلتمي

خارج مزكامب  در  كشور  (  1963)  از 
در    تأثير متقابل  بود كه  كساني  از اولين

مطرح  روابط وي  را  يك   كرد.    در 
 كرد تا آزادانه   ها دعوتاز غريبه  تحقيق

يك  ساكن   روزي  شبانه  آسايشگاه  در 
پيش و  كهمي  بيني  شوند   شباهت   كرد 

باعث  آنان نگرشها  و  ارزشها   در 
در مي  تريهصميمان  دوستي او  گردد. 

به  اين  دست  داريمعني  نتايج  مورد 
موضوع   كه  يافت حاضر    تحقيق  با 

 دارد.  همخواني
مي1980)  فرگاس    اكثر (  گويد 

روابط يا  ازدواجها   دوستانه   دوستيها، 
زمينه  افرادي  بين مشابه   هايبا   بسيار 

پايانمي  روي در   كه   تحقيقي  به  دهد. 
انجام1983)  آنتيل  ط توس   اشاره   شده  ( 

مي مي او  تمايلگردد  افراد  دارند   گويد 
 به   ذهني  از نظر تواناييهاي  از آنكه  پيش

شبيه نظر    يكديگر  از  بيشتر  باشند 
 باشند. به  شبيه   هم  به  و اجتماعي  جسمي
زنعالوه شوهرهايي  ،   كه  و 

نسبت  مشابه  شخصيتهاي  به   دارند 
 متفاوت   خيلي  شخصيتهاي  كه  اييزوجه

 دارند شادترند.  
نتايج   تحقيقات  هاييافته    با    اخير 

به و   همسويي  نوعي  حاضر  دارد 
در ارزشها   وجود شباهت   گفت  توانمي

مي نگرشها  عاملو    روابط   تداوم  تواند 
زندگي  صميمانه و  با    همراه  باشد 
 باشد.  داشته را در پي شادماني

زوجهاي   هم   قضيه  اين  عكس     در 
 توان دارد و مي  مصداق  طالق  متقاضي

عوامل  يكي  گفت  در    مهم  از  مؤثر 
خواست   ناسازگاري در   آنان   طالق  و 

  توان مي نتيجه . با اينوجود تفاوتها است
قبيل  پيشنهادهايي ذيل  از   ارائه   موارد 

 داد: 
 عمومي  هي و آگا   بينش  سطح   . اعتالي1

 مدنظر قرار مبحث   در خصوص  جامعه
 .  شباهتها در روابط

 خانواده   اندركاران  و دست   . مشاوران2
ازدواج  قبل  درماني از  بعد   توجه   و 
جوانانخانواده و  به  ها  و    را  شباهتها 

 به   تفاوتها در ارزشها و نگرشها و نقش
پايداري  سزاي در  و   روابط  آنها 

 دارند.  معطوف زناشويي سازگاري
  جوانان   الخصوص  ها و علي. خانواده3

انتخاب سعي  در  مسأله  همسر   كنند 
 از جمله   وسيعتري  شباهتها را در سطح

مذهب   شباهت  طبقهدر  ، اجتماعي  ، 
همچنين   شخصيتي  خصوصيات  و 

و غيره و نگرشها  توجه   ارزشها   مورد 
تابدين دهند   دستيابي   ضمن  وسيله   قرار 
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از    با شادكامي  همراه  متعادل  زندگي  به
 بسياري  خود عامل كه طالق پديده وقوع

آسيبهاي گردد، مي  اجتماعي  از 
   .شود جلوگيري
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