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ان پسر آموز دانش  نگرش به ازدواج و طالق و دلبستگي به همساالن دري مقايسه
  ي عادي و طالقها خانوادهدبيرستاني 
  3خالد اصالني  و2جعفر ممبيني، 1رضا خجسته مهر

  هچكيد
ي ها خانوادههدف پژوهش حاضر مقايسه نگرش به ازدواج و طالق و دلبستگي به همساالن در فرزندان پسر 

ي عادي و طالق ها خانوادهان پسر دبيرستاني آموز دانشي آماري اين مطالعه را تمام جامعه. ق استعادي و طال
 نفر به 240اي به تعداد ي آماري، نمونهاز اين جامعه.  تشكيل داده است90-91شهر اهواز در سال تحصيلي 

ي نامه پرسشورد مطالعه از براي سنجش متغيرهاي م. اي انتخاب شدندگيري تصادفي چند مرحلهروش نمونه
، )ADS( نگرش به طالق كينايرد و جرارد ينامه پرسش، )MAS(نگرش به ازدواج براتن و روزن 

شناختي محقق ساخته استفاده ي جمعيتنامه پرسشو  )IPPA(ي دلبستگي به والدين و همساالن نامه پرسش
ي عادي به ازدواج و ها خانوادهزندان پسر تر فرهاي پژوهش مبني بر نگرش مثبتبراي آزمون فرضيه .شد

 طالق از تحليل واريانس چندمتغيري ي تر آنها به پديدهدلبستگي بيشتر به همساالن و نيز نگرش منفي
)MANOVA (ي عادي نسبت به ازدواج ها خانوادهنتايج پژوهش نشان داد كه نگرش پسران . استفاده شد

ي ها خانوادهدهد كه بين پسران تايج پژوهش حاضر همچنين نشان مين. تر بودتر و نسبت به طالق منفيمثبت
نتايج به دست آمده و مضامين . داري وجود دارداعادي و طالق از نظر دلبستگي به همساالن تفاوت معن

  .آموزشي و درماني حاصل از اين پژوهش به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است
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  مقدمه
همواره در ميان دانشمندان علوم اجتماعي و عموم مردم كشش ويژه اي نسبت به ازدواج وجود                

آمار طالق  ). 2004،  1پري(به دنبال هر ازدواجي احتمال طالق وجود دارد         اين   وجود   باداشته است   
دو زوجـي كـه     يعني از هـر     ). 2003،  2دي(رسد   درصد مي  50در كشورهاي غربي به شيوع بيش از        

 والديني كه تـصميم   درصد60بيش از . گيردها طالق ميكنند يكي از آنبراي اولين بار ازدواج مي 
شكست خانواده سبب آسيب    . كنندها زندگي مي  گيرند، فرزنداني دارند كه هنوز با آن      به طالق مي  

نيمـي  . شـوند ن ميها بهت زده، خشمگين و غمگي بعد از طالق والدين، آن    . شودرواني كودكان مي  
شـان در شـرف     كننـد زنـدگي   شوند و احـساس مـي     از فرزندان دچار پريشاني و اضطراب شديد مي       

كننـد  تعداد كمي از فرزندان از تصميم بـه طـالق والدينـشان احـساس آسـودگي مـي            . نابودي است 
  ).1388 شادنظر، ي  ترجمه،2005، 3كي، راجرز، بليدز و گوسمك(

ين الگـوي  تـر  مهـم ر زندگي فرزندانشان ايفا كرده، بـه عنـوان اولـين و     والدين نقشي حياتي را د    
فرزندان تمايل دارند كه رفتار والدينشان را از سنين خيلي پائين مشاهده كـرده              . كنندنقش عمل مي  

به طور كلـي رشـد شخـصيت فـرد          ). 2010،  5؛ آن 2002،  4هرزاگ و كووني   (كنندها توجه   و به آن  
ي بر رشد شخصيت فرد داشته      بدتواند آثار   ها مي قدان يكي يا هر دوي آن     متأثر از والدين است و ف     

هاي رواني يـا مـشكالت رفتـاري بعـدي فـراهم آورد             ي استعداد فردي را براي بيماري     باشد و زمينه  
آمار رو به رشد طالق و تعداد روزافزون      ). 1383، به نقل از محمودي،      1987،  6استوارت و ساندين  (

 تغييـرات اجتمـاعي وسـيعي در زمينـه فهـم و پـذيرش طـالق مـنعكس         1970سال فرزندان طالق از    
نقـش ازدواج در هماهنـگ كـردن زنـدگي اجتمـاعي كمرنـگ شـده و تعـداد زيـادي از                      . كنـد  مي
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طـالق يـك رويـداد پيچيـده اسـت و از هـم              . كنندهايي پرورش پيدا مي   كودكان در چنين موقعيت   
ه مدت و بلندمدت مـالي، قـانوني، فـردي و اجتمـاعي بـراي               ات كوتا تأثيرپاشيدگي بنيان خانواده با     

هاي جديد  اين از هم پاشيدگي بر نوع ارتباطات و پذيرش نقش         . فرزندان و بزرگساالن همراه است    
داري در مـورد    تحقيقـات دامنـه   ). 2009،  1 يحيـي و گرينبـام     - اويدان، حاج  -الدار (استگذار  تأثير

دهـد كـه زنـدگي      هـا نـشان مـي     ام شـده اسـت و گـزارش       تأثير خانواده گسسته روي كودكـان انجـ       
 قـرار  هـا   خـانواده اجتماعي، عاطفي و حتي فكري اين كودكان به شكل منفي تحت تـأثير ايـن نـوع                  

هـاي گـرم و صـميمي در         كـه فرزنـدان متعلـق بـه محـيط          استگيرد و نتايج، بيانگر اين واقعيت        مي
عي و يخته داراي مشكالت جسمي، عاطفي، اجتماي از هم گسها خانوادهمقايسه با فرزندان متعلق به   

به نقل از محمـودي،   ،  1987استوارت و ساندين،    (طور كلي سازگارترند      و به  هستندرفتاري كمتري   
1383.(  

 نيز حاكي از اين است كه طالق والدين نمايانگر بروز اختالالت رفتاري در فرزندان               ها  پژوهش
دگي در فرزندان طالق در مقايسه با همساالنـشان از          سطح اضطراب و افسر   ). 1379خوشابي،  (است  

از نظر سازگاري فردي، اجتماعي، فيزيكـي،    ). 1379پورشهسواري،  (ي عادي بيشتر است     ها  خانواده
سازگاري در منزل، مدرسه و سازگاري كل شخصيت بين فرزندان طـالق و عـادي تفـاوت وجـود                   

ي طالق و عـادي تفـاوت       ها  خانواده پسر   از نظر عزت نفس و سالمت روان      ). 1379ساجدي،  (دارد  
ي طالق، بـا دنيـايي از       ها  خانوادهكودكان  ). 1384 ثنايي و طالقاني،     ،حيدرنيا( معناداري با هم دارند   

اضطراب، خشم، افسردگي و به احتمال زياد بـا احـساسي از تقـصير و گنـاه بـا ايـن پيـشامد نـاگوار                     
تواند آثار سوء و ناخوشايندي بـر فرزنـدان داشـته           يطالق والدين م  ). 1387اخوان تفتي،   (اند  مواجه
  ).2008، 2دارلينگتون و راجرز نولر، فني، شيهان،(باشد 

                                                                                                                            
1. Eldar-Avidan, Haj-Yahia & Grinbam 
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آوري ات زيـان  تأثيري طالق والدين    گزارش كردند كه فرزندان از تجربه     ) 2002 (1راجرز و رز  
ت  و نيـز كـاهش سـطح تحـصيال         5 فرزنـدي  -و تعارض والد    4، پرخاشگري 3، خشم 2مانند افسردگي 

دهد كه بزرگـساالني      شواهد نشان مي  . كنندآكادميك و فقدان تعامالت مثبت والديني را تجربه مي        
انـد  اي نداشـته    كـه چنـين تجربـه     اند، بيش از كساني       كه در كودكي خود يك طالق را تجربه كرده        

، كـاتز و    1979،  7؛ كولكـا و وينگـراتن     1985،  6گلـن و كرامـر     (هـستند تحت استرس و فـشار زيـاد        
اين بزرگـساالن رضـايت كمتـري از خـانواده و دوسـتان             ). 1998؛ به نقل از گاتمن،      8،1991اتمنگ

هـا  دارند كـه مـسائل بـد بيـشتري بـراي آن             كنند و ابراز مي     داشته و اضطراب بيشتري را گزارش مي      
 تـر اسـت كـه بـا فـشارهاي زنـدگي كنـار بياينـد               افتد و اينكه به طور كلي برايشان مـشكل          اتفاق مي 

دريافت كه فرزندان طالق ممكن است رفتارهاي دروني شـده          ) 2002 (10كوهن). 1995،  9يدمنفر(
ي سـالم بـه علـت تجربـه مـداوم تعـارض و              هـا   خانواده بيشتري را نسبت به فرزندان       11و بيروني شده  

 اكثريت قريب به اتفاق فرزنـدان طـالق احـساس انـدوه، سرگـشتگي،               .اختالف والدين تجربه كنند   
ي سالم و مفيد ابراز و پذيرفتـه        هايي به شيوه  هنگامي كه چنين احساس   . كنندتضاد مي خشم، گناه و    

ها سال پـس    به همين دليل است كه ده     . شودنشوند، نگاه فرزندان به خود و ديگران دچار آسيب مي         
تـرين رويـداد كـودكي و شـايد هـم      از جدايي والدين، هنوز فرزندان طالق از آن به عنوان مخـرب           

هـاي  اين كه فرزند چگونه با تغييـر وضـعيت خـانوادگي خـود و درگيـري           . كنندن ياد مي  شازندگي

                                                                                                                            
1. Rogers & rose 
2. depression 
3. anger 
4. aggression 
5. parent-child conflict 
6. Glenn & Kramer 
7. Kulka & Weingraten 
8. Cates & Gottman 
9. Friedman 
10 . Cohen 
11. internalizing and externalizing 
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 عامل مـؤثر در چنـدين زمينـه زنـدگي نباشـد،             ينتر  مهمگسترده و آتي ناشي از آن كنار بيايد، اگر          
بـه طـور    ). 1386، ترجمـه فـرود،      2002نيومن و رومانوسـكي،     (دست كم يكي از عوامل مهم است      

دهـد كـه طـالق آثـار زيانبـار فراوانـي از جملـه افـسردگي، انـزوا،                     ي نـشان مـي    كلي شواهد پژوهش  
كـومينگز  (شايستگي اجتماعي پايين، مشكالت تندرستي، عملكرد تحصيلي پايين بر كودكان دارد            

   ).1998؛ به نقل از گاتمن، 1992، 2؛ هترينگتون و كلينگپيل1994، 1و ديويس
هـا، باورهـا و    نقـشي حيـاتي را در سـاختن نگـرش          هـاي خـانواده   در طول دوران كودكي تجربه    

 ).2008،  4؛  آمـاتو و چيـدل      1981،  3گانونـگ، كلمـن و بـراون      (كنـد   انتظارات فرزنـدان بـازي مـي      
گيرند كه ازدواج و زندگي خانوادگي چگونه       فرزندان با مشاهده روابط زناشويي والدينشان ياد مي       

هــا، رفتارهــا و  كــه ارزشســتا نــشان داده تحقيقــات ).1981گانونــگ و همكــاران، (بايــد باشــد 
هاي نوجوانـان بـه ازدواج و طـالق رابطـه     داري با اعتقادات و نگرش اهاي والدين به طور معن     نگرش

تجربه طالق والدين ممكن است باعث شود كه يك كـودك اهميـت تعهـد    . )2002، 5نوهيت(دارد  
ن، هـدز،   و؛ هيتـ  1994،  6تـسكر و ريچـاردز    (نگرد   دانسته و بنياد خانواده را با حالتي منفي ب         امعن را بي 

خواه يا ناخواه جواناني كه تجربه طالق والدين، عداوت و تعارض بين            ). 2008،  7استنلي و ماركمن  
، 8جـونز و نلـسون     (گيـرد  قرار مـي   تأثيرها تحت   ها را داشته باشند، نگرش به ازدواج و طالق آن         آن

 در  10 دريافتند كـه نگـرش بـه طـالق         )1981( همكاران گانونگ و . )2007 ،9؛ به نقل از ويگل    1996
ي ها خانوادهان آموز دانشي طالق نسبت به ها خانوادهان آموز دانش متفاوت است و ها  خانوادهانواع  

                                                                                                                            
1. Cumming & Davis 
2. Clingempeel 
3. Ganong, Coleman & Brown 
4. Amato & Cheadle 
5. Heaton 
6. Tasker, & Richards 
7. Whitton, Rhoades, Stanley & Markman 
8. Jones & Nelson 
9. Weigel 
10. attitudes toward divorce 
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دريافت كه تجربـه طـالق والـدين شـاخص          ) 1995 (1آماتو .تري به طالق داشتند   سالم نگرش مثبت  
 و  3 پنينگتـون  - 2بـوير   .اسـت طـالق   نگـرش مثبـت بـه       قوي از دارا بودن نگرش منفي بـه ازدواج و           

ي بـدون طـالق، يـك    هـا  خـانواده اي را بـر روي دانـشجويان         يك تحقيق مقايسه  ) 2001  (4اسپينك
ها به بررسي اثـر سـاختار خـانواده بـر بـدبيني و ادراك               ي آن   عالقه. طالقه و چند طالقه انجام دادند     
ي طالق گرفته، انتظارات    ها  خانوادهادند كه دانشجويان    نتايج نشان د  . كنترل در روابط زناشويي بود    

 .ي بدون طالق داشـتند ها خانوادهي ازدواج آينده، نسبت به همتايان خود در  مطلوب كمتري درباره  
اي را كه نگرش زناشويي دانشجويان دانشگاه را راجع به عملكرد           مطالعه) 1997 (5اسپيرگ و كيني  
مانند تعـارض و بـه      (و محيط خانوادگي    ) اشويي والدين، جنسيت  مانند وضعيت زن  (ساختار خانواده   

كند كه تعارض والدين و طـالق       ها اشاره مي  نتايج آن . كرد انجام دادند  را بررسي مي  ) هم پيوستگي 
.  داشته باشدتأثيرها ممكن است در نگرش نسبت به ازدواج و نگرش نسبت به طالق فرزندانشان                آن

طـالق را بـه   ) نگـرش مثبـت   (رات منفي درباره ازدواج و پذيرفتـه بـودن          زيرا والدين رفتارها و تصو    
از . شـود شان دروني مـي   اين رفتارها و تصورات اغلب به وسيله فرزندان       . دهندفرزندانشان انتقال مي  

ي پايدار  گيرند، توانايي ايجاد و حفظ روابط دوستانه       طالق قرار مي   تأثيرهايي كه تحت    جمله زمينه 
). 1386، ترجمـــه فـــرود، 2002نيـــومن و رومانوســـكي، ( خـــوب بـــودن اســـت و پـــدر و مـــادر

شوند، تمايـل  قرار مي شلوغ، عصباني و بي    ، پسران ،در طالق والدين  : دارداظهار مي ) 1992(6گاردنر
افكنـي  ي گروهـي نفـاق    هـا   فعاليتكنند و در    بيشتري به تنهايي دارند، با دوستان به خوبي بازي نمي         

نفس در نوجوانان   دلبستگي به والدين و همساالن، تعارض و عزت       ) 2008 (7توسموتا و ما   .كنندمي

                                                                                                                            
1. Amato 
2. Boyer  
3. Pennington  
4. Spink  
5. Sprague  & Kinney 
6. Gardner 
7. Mota & Matos 
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 سـال سـن     19تـا   14كه بـين    )  پسر 169 دختر و    234( نوجوان   403ي عادي و طالق را در       ها  خانواده
ي عـادي در    هـا   خـانواده ها دريافتند كه نوجوانان     را بررسي كردند آن   ) 81/16ميانگين سني (داشتند  

- از عـزت ،تري به والدين و همساالنشان داشتهي طالق دلبستگي ايمن  ها  خانوادهنان  مقايسه با نوجوا  

در پـژوهش   ) 2010 (1اُتـاوا . كردنـد نفس باالتري برخوردار بودند و تعارض كمتري را تجربـه مـي           
 طالق والدين بر روي روابط صميمي فرزندان بزرگسال به اين نتيجـه رسـيد               تأثيرخود تحت عنوان    

 2جـو . ي دارد تـأثير ي طالقـي    هـا   خـانواده ين در روابط صميمي فرزندان بزرگسال از        كه طالق والد  
كننـد و   پژوهشي با عنوان سبك دلبستگي در نوجواناني كه با هر دو والد خود زندگي مـي               ) 2005(

هـاي دلبـستگي بـه      كنند كه هدف آن بررسـي سـبك       نوجواناني كه با هر دو والد خود زندگي نمي        
شركت كنندگان در ايـن پـژوهش       . بود انجام داد  ) رمانتيك(دلبستگي عاشقاته   والدين، همساالن و    

ابزار به كـار رفتـه      ). ي تك والدي  ها  خانواده نفر از    109 نفر داراي هر دو والد و        81( نفر بودند    190
در ايـن   .  دلبـستگي بـه والـدين و همـساالن آرمـسدن و گرينبـرگ بـود                نامه  پرسشدر اين پژوهش    

  :به دست آمدپژوهش نتايج زير 
ي داراي هـر دو     هـا   خانوادهي تك والدي در مقايسه با نوجوانان از         ها  خانوادهنوجوانان از   ) الف

  .والد  گزارش كردند كه دلبستگي  ايمن كمتري به همساالن خود دارند
كننـد  بهتـر     نوجوانان داراي پدر و مادر از نوجواناني كه با يكي از والدين خود زندگي مي              ) ب

  .  د روابط عاشقانه خود را حفظ كنندتواننمي
 درصد در   16 تا   11هاي مختلف بين    در كشور ما براساس آمارهاي موجود ميزان طالق در سال         

لذا، با توجه بـه افـزايش       ). 1390مركز آمار ايران،     (استحال نوسان است كه حاكي از افزايش آن         
گـذارد،  ده مخرب بر فرزندان طالق ميي كه اين پديتأثير رشد طالق در كشور ما و همچنين    رو به 
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 پاسخ بـه ايـن پرسـش اساسـي اسـت، كـه آيـا نگـرش بـه ازدواج و طـالق و                         داين پژوهش در صد   
  ي عادي و طالق متفاوت است؟ ها خانوادهدلبستگي به همساالن پسران دبيرستاني 

  :هاي مورد آزمون در اين پژوهش به صورت زير استبنابراين فرضيه
ي طـالق نگـرش     هـا   خـانواده ي عادي در مقايسه بـا فرزنـدان پـسر           ها  نوادهخافرزندان پسر    -1

  .تري به ازدواج دارندمثبت
ي عـادي نگـرش     هـا   خـانواده ي طالق در مقايسه بـا فرزنـدان پـسر           ها  خانوادهفرزندان پسر    -2

  .تري به طالق دارندمثبت
ي طـالق   هـا  خـانواده ي عـادي در مقايـسه بـا فرزنـدان پـسر در              ها  خانوادهفرزندان پسر در     -3

  .دلبستگي بيشتري به همساالن خود دارند

  روش 
- مقايسه -ي علي ها  روش. ستا 1 )رويداديپس(ي  ا مقايسه - از نوع علي   ياين پژوهش، پژوهش  

ها پژوهشگر با توجه بـه  شود كه در آن به تحقيقاتي اطالق مي    معموالًرويدادي  ي پس ها  روشاي يا   
اي  مقايـسه -به عبارت ديگـر تحقيـق علـي   . پردازد آن ميلياحتمامتغير وابسته به بررسي علل وقوع  

سـرمد، بازرگـان و   (نگر بوده و سـعي بـر آن دارد كـه از معلـول بـه علـل احتمـالي پـي بـرد            گذشته
  ).1381حجازي، 

ان آموز دانش تمامي : آماري اين پژوهش شاملي جامعه :گيري نمونه  و روش جامعه، نمونه
 مـشغول بـه     90-91الق و عـادي شـهر اهـواز كـه در سـال تحـصيلي                ي طـ  ها  خانوادهپسر دبيرستاني   
اي ها به صـورت تـصادفي چنـد مرحلـه          مورد نظر براي آزمون فرضيه     ي  نمونه. استتحصيل بودند،   

ي اول از بين نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهـواز دو ناحيـه بـه                 در مرحله . انتخاب شدند 
هـاي پـسرانه ايـن      ها و هنرستان  ي دبيرستان و همه ) 4 و   1هناحي(صورت تصادفي ساده انتخاب شدند      

                                                                                                                            
1. causal-comparative 
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ي طـالق كـه     هـا   خانواده ان پسر آموز  دانشي دوم فهرست تمامي     در مرحله . شدنددو ناحيه انتخاب    
 مشغول بـه  90-91دو ناحيه كه در سال تحصيلي    دانشگاهي اين هاي اول، دوم و سوم و پيش      در پايه 

 ي تصادفي سـاده انتخـاب   آماري به شيوه ي   نمونه ،انآموز  دانشآن  شد و از بين     تحصيل بودند تهيه    
ان عادي به منظور كنترل برخي متغيرهـاي مـزاحم       آموز  دانشي  در آخر براي انتخاب نمونه    . گرديد

ي طـالق   هـا   خـانواده ان فرزنـدان    آمـوز   دانشاقتصادي از همان كالسي كه      -از قبيل پايگاه اجتماعي   
ان آمـوز   دانشي تصادفي ساده به تعداد      ي عادي به شيوه   ها  خانوادهان  زآمو  دانشانتخاب شده بودند    

  :آوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد  براي جمع.ي طالق انتخاب شدندها خانواده
) 1998،  2بـراتن و روزن     (1مقيـاس نگـرش بـه ازدواج      : )MAS(مقياس نگرش به ازدواج     

 نگرش افراد نسبت به ازدواج در نظر گرفته شده است           گيرياي كه براي اندازه    ماده 23يك مقياس   
 شركت كنندگان پاسخ خود .نخستين بار در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت       و در ايران براي   

به شـدت   = 3مخالفم،  = 2موافقم،  = 1به شدت موافقم،    = 0(اي از    درجه 4را بر اساس طيف ليكرت      
 دامنـه . شـوند گـذاري مـي   ها به صـورت معكـوس نمـره       هدر ضمن برخي ماد    .كنندبيان مي ) مخالفم
اين مقياس براي   . دهدهاي باالتر، نگرش مثبت را نسبت به ازدواج نشان مي          و نمره  23-69ها از   نمره

بـراتن و   . هاي سنجش نگرش بـه ازدواج توسـعه داده شـده اسـت            هاي ديگر شاخص  غلبه بر كاستي  
مفيد بودن پژوهش در رابطه با ازدواج و روابـط را اثبـات     اين مقياس را به اميد اينكه       ) 1998(روزن  

ي  دانــشجو در مقطــع كارشناســي در يــك دوره499ايــن مقيــاس بــر روي . كنــد، گــسترش دادنــد
ــراتن و روزن . ســي مقــدماتي هنجاريــابي شــده اســت شنا روان پايــايي ايــن مقيــاس را در ) 1998(ب
 آلفـاي كرونبـاخ   روش و بـه  85/0 مجـدد  ان با فاصله زماني شش هفته بـه روش آزمـون          آموز  دانش

هـاي مـشابه همبـستگي      آنان همچنين با همبسته كردن اين مقيـاس بـا مقيـاس           .  گزارش كردند  82/0
 در  نامه  پرسشپايايي اين   . اند كه نشان از روايي باالي اين مقياس است         را گزارش كرده   77/0باالي  

                                                                                                                            
1. Marital Attitudes Scale 
2. Brateen & Rosen 
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  . محاسبه شد91/0 و 90/0تيب پژوهش حاضر نيز با روش آلفاي كرونباخ و تنصيف به تر
ساخته شـده   ) 1986(اين مقياس توسط كينايرد و جرارد        :(ADS) 1مقياس نگرش به طالق   

 مـاده   12ايـن مقيـاس   . است و در ايران براي نخستين بار در اين پژوهش مورد استفاده قـرار گرفـت               
اس بر روي شـادكامي  تمركز اين مقي. كندهاي مثبت و منفي به طالق را ارزيابي مي        دارد كه نگرش  

سؤاالت ايـن مقيـاس بـه صـورت     . همراه با ازدواج، وفاداري و اهميت ازدواج تا هنگام مرگ است          
در ضـمن   شـوند و    گذاري مي نمره)  موافق كامالً (5تا  ) شديدا مخالف  (1طيف ليكرت به ترتيب از      

ي نگـرش   هنـده امتيـازات بـاالتر نـشان د      . شـوند گـذاري مـي   ها به صورت معكوس نمره    برخي ماده 
 را خـوب توصـيف كـرده    نامـه  پرسـش پايايي و روايي ايـن    ) 2004( 2موتس. استتر به طالق     مثبت
 در پژوهش حاضر نيز بـا روش آلفـاي كرونبـاخ و تنـصيف بـه ترتيـب                   نامه  پرسش پايايي اين    .است

  . محاسبه شد89/0 و 88/0
 4آرمسدن و گرينبـرگ    را نامه  پرسشاين   ):IPPA( 3 دلبستگي به همساالن   ي  نامه  پرسش 

براي ارزيابي كيفيت دلبستگي نوجوانان بـه مـادر، پـدر و همـساالن     ) 1385، به نقل از برون،    1987(
مساالن بود كه بعـدها ايـن       ه بخش دلبستگي به والدين و       2 ابتدا داراي    نامه  پرسشاين  . ساخته است 

سيم كردنـد، يعنـي ويـرايش    محققان دلبستگي به والدين را به دو بخش دلبستگي به مادر و پـدر تقـ          
در هــر دو ويــرايش ايــن . اســتجديــد آن داراي ســه بخــش دلبــستگي بــه مــادر، پــدر و همــسال  

ميـزان جـستجو و اسـتفاده نوجوانـان از          ( احساس امنيت عاطفي و جـستجوي مجـاورت          ،نامه  پرسش
اراي  د نامـه   پرسـش بخـش همـساالن ايـن       . شودسنجيده مي ) زاوالدين و دوستان در شرايط تنيدگي     

يك نمره كل بـراي سـنجش دلبـستگي اسـت و سـه خـرده مقيـاس اعتمـاد، ارتبـاط و بيگـانگي از                          
نمـره بـاالتر   ( ايمنـي بيـشتري در روابـط وجـود دارد         اسـت ها باالتر   هر چه اين نمره   . همساالن است 

                                                                                                                            
1. Attitudes Toward Divorce Scale 
2. Moats 
3. Inventory of  Parent and Peer Attachment 
4. Armsden & Greenberg 
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  تقريباً 5 هميشه درست تا     1 به شكل ليكرت از      نامه  پرسشگذاري در اين     روش نمره ). تر است مثبت
مقياس همـسال    .شودگذاري مي ها به صورت معكوس نمره    در ضمن برخي ماده   باشد و   گاه مي هيچ

هاي اعتمـاد، ارتبـاط و       براي خرده مقياس   72/0 و   87/0،  91/0داراي ضرايب همساني دروني چون      
همچنين پايايي  ). 1385؛ به نقل از برون،      1987آرمسدن و گرينبرگ،    (بيگانگي گزارش شده است     

-20هـاي    نفري از آزمودني   27 ي  ر روش آزمون مجدد در فاصله سه هفته بر روي يك نمونه           آن د 
؛ به نقل 1987آرمسدن و گرينبرگ، ( گزارش شده است 86/0 ساله براي دلبستگي به همساالن، 18

هـا بـا مقيـاس افـسردگي و          مـاده . است داراي اعتبار همزمان بااليي      نامه  پرسشاين  ). 1385از برون،   
همچنين با عزت نفس، رضايت از زنـدگي و نااميـدي كمتـر،             . اندي همبستگي منفي نشان داده    تنهاي
 در تحقيق   ).1385، به نقل از برون،      1987آرمسدن و گرينبرگ،    (ي مثبتي به دست داده است       رابطه
و سـازگاري فـردي   ) پـدر، مـادر و همـسال    بـه   (كـه تحـت عنـوان مقايـسه دلبـستگي           ) 1385(برون  

هاي سني مختلف شهرستان اهواز انجـام شـد پايـايي بخـش              از گروه  آموز  دانشوانان  اجتماعي نوج 
 با  نيز در پژوهش حاضر     نامه  پرسشپايايي اين    .  گزارش شده است    درصد 84دلبستگي به همساالن    

  . به دست آمد94/0 تا 73/0هاي بين روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه شد كه در دامنه
هاي آمـار توصـيفي شـامل فراوانـي،     ها از شاخص  ظور تجزيه و تحليل داده    در اين پژوهش به من    

) مانوا(ها از تحليل واريانس چند متغيري       درصد، ميانگين و انحراف استاندارد و براي آزمون فرضيه        
 SPSSافـزار ها نـرم براي انجام تحليل داده. استفاده شده است) آنوا(و تحليل واريانس تك متغيري 

  . در نظر گرفته شد05/0داري قابل قبول نيز ا سطح معنفته شده وگر به كار 18

  نتايج
هاي نگرش به ازدواج، نگرش بـه طـالق و دلبـستگي             ميانگين و انحراف معيار نمره     1در جدول   

  . ي عادي و طالق نشان داده شده استها خانوادهبه همساالن آن در گروه پسران 
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هاي نگرش به ازدواج و طالق و دلبستگي به همساالن در گروه ميانگين و انحراف معيار نمره. 1جدول 
  ي عادي و طالقها خانوادهپسران 

 بيشترينكمترين M  SD متغيرها گروه

 77 43 86/6 44/69 نگرش به ازدواج

 44 19 79/4 47/26 نگرش به طالق
ي ها خانوادهپسران 

 عادي
 106 59 08/9 30/94 دلبستگي به همساالن

 72 39 33/6 54/48 نگرش  به ازدواج

 52 29 33/5 74/43 نگرش  به طالق
ي ها ادهخانوپسران 

 طالق
 105 48 90/8 50/60 دلبستگي به همساالن

  
شود ميانگين و انحراف معيار متغير نگرش بـه ازدواج در            مشاهده مي  1گونه كه در جدول     همان

 54/48ي طالق به ترتيـب      ها  خانوادهران   و در پس   86/6 و   44/69ي عادي به ترتيب     ها  خانوادهپسران  
 و 47/26ي عادي به ترتيـب  ها  خانواده و ميانگين و انحراف معيار نگرش به طالق در پسران            33/6و  

 و همچنين  ميانگين و انحـراف معيـار   33/5 و  74/43ي طالق به ترتيب     ها  خانواده و در پسران     79/4
ي هـا  خـانواده  در پسران 08/9 و 30/94 به ترتيب ي عادي ها  خانواده به همساالن در پسران      دلبستگي

  .است 90/8 و 50/60طالق به ترتيب 
انجـام گرفـت،    ) مـانوا (هاي پژوهش ابتدا يك تحليل واريانس چنـدمتغيري         براي آزمون فرضيه  

هـاي  نتايج تحليل واريانس چند متغيري مربوط بـه فرضـيه         . شدندهاي پژوهشي آزمون    سپس فرضيه 
هـا در جـدول   مربوط به اين فرضيه) آنوا( متغيري  نتايج تحليل واريانس تك و2پژوهش در جدول   

  . آمده است3
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هاي نگرش به ازدواج و طالق و دلبستگي به همساالن نتايج تحليل واريانس چندمتغيري روي نمره. 2جدول 
 ي عادي و طالقها خانوادهدر پسران 

 df Pخطاي dfفرضيه F مقدار نام آزمون

 001/0 236 3 394/313 799/0 يالييآزمون اثر پ
 001/0 236 3 394/313 201/0 آزمون المبداي ويلكز
 001/0 236 3 394/313 984/3 آزمون اثر هتلينگ

 001/0 236 3 394/313 984/3 آزمون بزرگترين ريشه روي
  

 از  قابليـت اسـتفاده  هـا  آزمونداري همه اشود، سطوح معن مشاهده مي 2 طور كه در جدول      همان
ي هـا   خـانواده ي عـادي و     هـا   خانواده است كه بين پسران      ايناين امر بيانگر    . شمرندمانوا را مجاز مي   

  . داري وجود دارداطالق حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معن
  

هاي نگرش به ازدواج و طالق و نتايج تحليل واريانس تك متغيري در متن مانوا روي نمره. 3جدول 
   ي عادي و طالقها خانوادهبستگي به همساالن در پسران دل

 SS df MS F P متغير

 001/0 38/600 60/26208 1 60/26208 نگرش به ازدواج

 001/0 09/695 267/17888 267/178881 نگرش به طالق

 01/0 39/846 604/68512 604/685121 دلبستگي به همساالن 
  

ي طـالق  ها خانوادهي عادي و   ها  خانوادهشود، بين پسران    ي مشاهده م  3گونه كه در جدول     همان
 1بنابراين فرضيه   ). P>001/0 و   =38/600F(داري وجود دارد    از نظر نگرش به ازدواج تفاوت معنا      

ي عـادي بـه ازدواج از نگـرش پـسران           هـا   خـانواده  نگـرش پـسران      ،به عبارت ديگر  . گرددتأييد مي 
  .تر استي طالق مثبتها خانواده

ي طالق از نظـر نگـرش بـه طـالق تفـاوت             ها  خانوادهي عادي و    ها  خانوادهنين، بين پسران    هم چ 
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بـه عبـارت   . گـردد  نيز تأييد مـي 2بنابراين فرضيه ). P>001/0 و =09/695F(داري وجود دارد   معنا
  .تر استي عادي مثبتها خانوادهي طالق به طالق از نگرش پسران ها خانوادهديگر نگرش پسران 

ي طـالق از نظـر    هـا  خانوادهي عادي و  ها  خانواده، بين پسران    3 با توجه به نتايج جدول       هم چنين 
بنـابراين  ). P>001/0 و   =39/846F( وجـود دارد     داريامعنـ تفـاوت    ميزان دلبـستگي بـه همـساالن      

ي هـا  خـانواده ي عادي نسبت به پسران  ها  خانوادهبه عبارت ديگر پسران     . گردد نيز تأييد مي   3فرضيه  
  .، دلبستگي ايمن بيشتري به همساالنشان داشتندطالق

  گيري يجه نتبحث و
ي طالق از   ها  خانوادهي عادي و    ها  خانوادهپسران  شود، بين    مشاهده مي  ها يافتهكه در   گونه  همان

بـه  . گـردد مـي  تأييـد  1  وجـود دارد بنـابراين فرضـيه       داريا معنـ   تفاوت نظر نگرش نسبت به ازدواج    
ي طالق ها خانوادهي عادي نسبت به ازدواج از نگرش پسران ها خانوادهن نگرش پسرا ،عبارت ديگر

گابـاردي و   ،  )1981(هـاي گانونـگ، كلمـن و بـراون          هاي به دست آمده با يافته      يافته .استتر  مثبت
پنينگتون -بوير،  )1997(، اسپيرگ و كيني     )1995(، آماتو   )1994( تسكر و ريچاردز     ،)1991(روزن  

  .استهمسو ) 2002( هيتن  و) 2001(و اسپينك 
ين الگـوي  تـر  مهـم والدين نقشي حياتي را در زندگي فرزندانشان ايفا كرده، بـه عنـوان اولـين و         

فرزندان تمايل دارند كه رفتار والدينشان را از سنين خيلي پائين مشاهده كـرده              . كنندنقش عمل مي  
هـاي خـانواده    دكي تجربـه  در طـول دوران كـو     ). 2002هـرزاگ و كـووني،      (د  كننها توجه   و به آن  

فرزندان بـا مـشاهده     . كنندها، باورها و انتظارات فرزندان بازي مي      نقشي حياتي را در ساختن نگرش     
گيرنـد كـه ازدواج و زنـدگي خـانوادگي چگونـه بايـد باشــد       روابـط زناشـويي والدينـشان يـاد مـي     

نند كه به طور مداوم بين  بنابراين وقتي فرزندان در محيطي زندگي ك).1981گانونگ و همكاران، (
گيرنـد فرزنـدان آن   والدين تعارض وجود داشته باشد يا والدين بعـد از تعارضـات زيـاد طـالق مـي        

آنـان بـه   . گيرند كه ازدواج براي هميشه پايدار نيستاي ياد ميخانواده بر اساس الگوگيري مشاهده  
 .گيرد  قرار ميتأثيرحت ها نسبت به ازدواج تازدواج به صورت منفي نگريسته و ونگرش آن
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ي طـالق از نظـر      هـا   خـانواده ي عـادي و     هـا   خـانواده پسران  ، بين   با توجه به نتايج به دست آمده       
بـه عبـارت    . گرددمي تأييد نيز   2  وجود دارد بنابراين فرضيه    داري معنا  تفاوت نگرش نسبت به طالق   

تـر  ي عادي مثبت  ها  خانواده ي طالق نسبت به طالق از نگرش پسران       ها  خانوادهنگرش پسران    ،ديگر
، كينـايرد و جـرارد   )1981(گانونـگ، كلمـن و بـراون        هـاي   هاي به دست آمده بـا يافتـه        يافته .است

  .استهمسو ) 2002(هيتن   و)1997(اسپيرگ و كيني ، )1995(، آماتو )1986(
موفقيـت  تواند بر   كنند مي همسران با مشكالتشان برخورد مي    /هايي كه از آن طريق والدين     شيوه

. كننـد تـأثير بگـذارد   اي كه فرزندانشان روابط زناشويي را ادراك ميشان و نيز شيوه  يرابطه زناشوي 
داري بـا اعتقـادات و      اهاي والدين به طور معنـ      و نگرش  رفتارهاها،  اند كه ارزش  تحقيقات نشان داده  

) 1981(  همكـارانش گانونـگ و ). 2002هيـتن، (هاي نوجوانان به ازدواج و طالق رابطه دارد  نگرش
بـر اسـاس نـوع خـانواده،     .  متفـاوت اسـت  هـا  خـانواده دريافتند كه نگرش نسبت به طـالق در انـواع           

تـري نـسبت   نگرش مثبت ي سالمها خانوادهان آموز دانشي طالق نسبت به ها خانوادهان آموز دانش
 بـين نـسلي طـالق       ها حمايت مي كند نظريـه انتقـال       اي كه از اين پيش فرض      نظريه .به طالق داشتند  

اهميت نظريه انتقال بين نسلي طالق را هنگام بحـث و گفتگـو در              ) 2002(هرزاگ و كووني    . است
 ي  اين نظريه بافت خانواده، تعامل خـانواده و پيـشينه         . كنندمورد تأثير طالق بر فرزندان را مطرح مي       

ت زناشـويي در نظـر       خـانوادگي را بـا توجـه بـه ازدواج، طـالق و رضـاي               ي  طالق خانواده و گذشته   
هـا در مـورد     نـسلي طـالق نگـرش     بر اساس نظريه انتقـال بـين      ). 1998گاتمن و همكاران،    (گيرد   مي

شـود، بـه ايـن      اند انتقال داده مي   هاي زناشويي به فرزنداني كه طالق را تجربه كرده        ازدواج و سبك  
  ).1996آماتو، (تند ي طالق در ازدواجشان در معرض خطر طالق هسها خانواده كه فرزندان معنا

ي طـالق از  هـا  خانوادهي عادي و ها خانوادهپسران ، بين هم چنين با توجه به نتايج به دست آمده 
بـه  . گـردد مـي  تأييـد  نيـز    3  وجود دارد بنـابراين فرضـيه      داريامعن تفاوت نظر دلبستگي به همساالن   

ادي، دلبستگي ايمن بيـشتري     ي ع ها  خانوادهي طالق نسبت به پسران      ها  خانوادهپسران   ،عبارت ديگر 
 و  )2009(موتـا و مـاتوس      ،  )2005(هاي جـو    هاي به دست آمده با يافته      يافته .به همساالنشان داشتند  
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  .باشدهمسو مي) 2010(اُتاوا 
شـوند،  قـرار مـي   در طالق والدين، پسران شلوغ، عـصباني و بـي         : دارداظهار مي ) 1992(گاردنر  

ي گروهـي   هـا   فعاليـت كننـد و در     بـا دوسـتان بـه خـوبي بـازي نمـي           تمايل بيشتري به تنهايي دارند،      
هاي گـسترده  اين كه فرزند چگونه با تغيير وضعيت خانوادگي خود و درگيري       . كنندافكني مي  نفاق

 عامل مؤثر در چندين زمينه زندگي نباشـد، دسـت كـم    ينتر  مهمو آتي ناشي از آن كنار بيايد، اگر         
گيرند، توانـايي ايجـاد و       طالق قرار مي   تأثيرهايي كه تحت    ه زمينه از جمل . يكي از عوامل مهم است    

نيومن و رومانوسكي، ترجمه فـرود،      (ي پايدار و پدر و مادر خوب بودن است          حفظ روابط دوستانه  
رضايت كمتري از خانواده    اند،    كه در كودكي خود يك طالق را تجربه كرده         بزرگساالني   ).1386

). 1998؛ به نقل از گاتمن،      1995فريدمن،  (كنند    يشتري را گزارش مي   و دوستان داشته و اضطراب ب     
دهد كه طالق اثر زيانبار فراواني از جملـه افـسردگي، انـزوا،               به طور كلي شواهد پژوهشي نشان مي      

كومينگز و (روابط بين فردي ضعيف، مشكالت تندرستي، عملكرد تحصيلي پايين بر كودكان دارد   
). 1998؛ بـه نقـل از گـاتمن،         1991؛ كـاتز و گـاتمن،       1992 كلينگپيل،   ؛ هترينگتن و  1994ديويس،  

تواننـد آن طـور كـه      گيرنـد نمـي   كنند و يا طـالق مـي      وقتي والدين تعارضات زناشويي را تجربه مي      
كنند كودكـان   شايسته است به نيازهاي فرزندانشان پاسخ دهند و بيشتر بر مشكالت خود تمركز مي             

 خود به عنوان پايگاهي امن براي كاويدن محيط استفاده كنند به همين دليل      توانند از والدين  نيز نمي 
 هـا   خـانواده فرزندان اين نـوع     . دلبستگي ايمني به والدين خود ندارند و ارتباط ضعيفي با آنان دارند           

  . كنندها از جمله روابط با همساالن نيز تجربه ميدلبستگي ناايمن را در ديگر موقعيت
دبيرستاني انتخاب شده است و لـذا تعمـيم نتـايج    ان پسر آموز دانشحاضر از ميان    پژوهش   ي  نمونه

نظـر  . آن به جامعه دختران، مقاطع تحصيلي ديگر و ساير مناطق جغرافيايي بايد با احتياط صورت گيرد              
 كـه امـروزه بـه       ،سي و مـشاوره   شنا  رواني    هاي بحث انگيز و قابل توجه حوزه        به اينكه يكي از گرايش    

شـود، مـشاورين و       پيـشنهاد مـي   . اسـت  قـرار گرفتـه اسـت، حيطـه ازدواج           توجهاي مورد     گستردهطور  
      .كنندهاي اين پژوهش استفاده  سان خانواده و ازدواج و همچنين مشاوران مدارس از يافتهشنا روان
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A comparison of attitude toward marriage, attitude toward 
divorce and peer attachment of male high school students in 

divorced and intact families 
  

R. Khojasteh Mehr1, J. Mombeini2 & Kh. Aslani3 
  

Abstract 
 

The purpose of the present study is to compare attitude toward marriage, 
attitude toward divorce and peer attachment of male high school students in 
divorced and intact families in Ahwaz. The population of this study 
consisted of male students of divorced and intact families in Ahwaz. The 
sample consisted of 240 male high school students, who were selected by 
multi-phase sampling. The instruments used   in this study were the Marital 
Attitude Scale (MAS), Attitudes toward Divorce scale (ADS), and the 
Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA). The results of data 
analysis showed that the boys, in intact families had a more positive attitude 
toward marriage and more negative attitudes toward divorce than those in 
divorced families. The results also revealed a significant difference between 
peer attachment of the divorced and non-divorced families. 
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