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  اس نگرش به ازدواجي مقيسنج روانيهايژگي ويبررس
  

 3عابدي احمد ،2علي نويديان، 1 نيلفروشانپريسا
  

   چكيده
 ي آن به ابـزار ي در ازدواج بوده و بررسي رفتار واقعينيب شي پي برايدي كلياه مسي از مكانيكي نگرش به ازدواج  : مقدمه

  بـه ازدواج   اس نگـرش  يـ  مق ي فرم فارسـ   يياي همگرا، و پا   يي، روا يساختار عامل  يپژوهش حاضر با هدف بررس     لذا. از دارد يمعتبر ن 
)MAS ،Brateen و Rosen  ،1998( انجام شد.  

 دانشگاه اصفهان   يان دوره كارشناس  يه دانشجو ي كل ، پژوهش يجامعه آمار ،  يسازآزمون - يفين پژوهش توص  يدر ا  :روش
ـ      ) دختر 86 پسر،   51( انشجو د 137نمونه پژوهش شامل    .  بود 87-88 يليدر سال تحص    اي ه طبقـ يريـ گ ه بـود كـه بـه روش نمون
 ياهـ  شا با اسـتفاده از رو ه هداد .استفاده شد اس انتظار از ازدواجيو مق  به ازدواجاس نگرشين پژوهش از مقيدر ا .انتخاب شدند

  .ل شديه و تحلي تجزيب همبستگير ض مانووآ،،ل عاملي تحليآمار
ان ي نگـرش دانـشجو  يابيـ  مناسب جهـت ارز يي و روايياي از پا به ازدواجاس نگرشين داد مق  ج پژوهش نشا  ينتا: ها  يافته

. اسـت  يك ابـزار چنـد بعـد      يـ   بـه ازدواج   اس نگرش ي نشان داد مق   يل عامل يج تحل ين نتا يهمچن. نسبت به ازدواج برخوردار است    
 به ازدواج دانست كـه نگـرش        يخود و نگرش كل   توان به عنوان دو عامل مجزا و مرتبط نگرش به ازدواج             مينگرش به ازدواج را     

سه نگرش دختـران  يعالوه با مقاه ب. انه استيآل گرا دهي، و نگرش ا  بينانه  خوشنانه، نگرش   ي به ازدواج، خود شامل نگرش بدب      يكل
 تـر  يمنف آنان به ازدواج     ي نگرش دختران نسبت به ازدواج خود و نگرش كل          مشخص شد كه   ،يافته جانب يك  ي، به عنوان    و پسران 

  . نسبت به ازدواج دارنديتر نانهياز پسران است و دختران نگرش بدب
 بـه ازدواج   سـنجش نگـرش  ي معتبر بـرا ي به عنوان ابزارنگرش به ازدواجاس يتوان از مق   مي ي كل به طور : گيري  نتيجه
  .استفاده كرد

  
  يعامل، ساختار يي، روايياي به ازدواج، انتظار از ازدواج، پانگرش: ها كليد واژه
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   مقدمه
 اسـت   ين رابطه انـسان   يتر  يادين و بن  يتر  ازدواج مهم 

ت نسل  ي و ترب  يجاد روابط خانوادگ  ي ا ي را برا  يرا ساختار يز
 كه  ي عوامل يل بررس ين دل ي به هم  .)1( كند مي فراهم   يبعد

 اي  هژيـ ت و يـ  از اهم  ،د نقش دارن  يي زناشو يت زندگ يفيدر ك 
 درون ينـدها يآن عوامـل فر   يك دسته از ا   ي. برخوردار است 

 بـه ازدواج    توان بـه نگـرش     مي از آن جمله      كه  است يفرد
ده يـ  عبارت اسـت از عق     نگرش به ازدواج   ).2-4( اشاره كرد 

كـه در مراحـل     ) 5(  فـرد در مـورد ازدواج      يباورها و   يذهن
  ).6( اً ثابت است نسبتاي ه شكل گرفته و سازيه زندگياول

 يكـرد نظـر   ي رو  از دو  نگـرش بـه ازدواج     يريگ شكل
 رابطه  يه دلبستگ ياساس نظر كه بر  اول آن . ه است يقابل توج 

 يجاد الگوهـا  يدر ا ) خصوص مادر ه  ب( هيا مراقبان اول  ين  يوالد
ـ  نقـش   )Internal Working Models (يفعال درون

ــا). 7( دارد ــ يالگوه ــال درون ــت  ي فع ــن اس ــي ممك  از يك
 نگـرش نـسبت بـه       ق آن يـ  باشـد كـه از طر      يياهـ   مسيانمك
 ي كنـون  ي دلبستگ ياه  هيدر نظر . )8( ابدي ميت انتقال   يميصم

 مهـم اسـت،     يكودك نه تنهـا در دوران كـودك       -رابطه والد   
  ).9( ت دارديز اهمي نيبلكه در دوران نوجوان

، ي اجتمــاعيريادگيــه يــكــه براســاس نظر دوم آن
رابطه با جـنس مخـالف را از         خود راجع به     ياه  هدين ا يوالد
 بـه فرزنـدان خـود       يني جانـش  يريادگي و   يسازق الگو يطر

ت از  يميدهند و نگرش فرزندان نـسبت بـه صـم          ميانتقال  
ـ     يق مـشاهده والـد    يطر  ي الگـوبردار  هـا   آنن  ين و روابـط ب
گر فرزندان تجربه رابطه خود و      ياز طرف د  ). 10و8( شود مي
ت در روابـط    يميد صم جاي ا ي برا يين را به عنوان مبنا    يوالد

 ماننـد   يگـر ي از منـابع د    يريادگيـ ن  يـ ا. برنـد  مـي كـار   ه  ب
  ).8( رديگ ميز صورت يا دوستان نيا، مدرسه، ه هرسان

ط خـانواده  ي كـه سـاختار و محـ      اند  هقات نشان داد  يتحق
 فرزنـدان  ي خـانوادگ يز زنـدگ  يـ  و ن  نگرش به ازدواج   در   ياصل

از  Bowen نويـسد   مـي Goldenberg ).11( نقـش دارد 
كند كه چگونـه     ميان  ي ب ين نسل يند انتقال ب  يآق مفهوم فر  يطر

). 12( شـود  ميگر منتقل ي به نسل د ي از نسل  ي ارتباط يالگوها
ق يـ ده از طر  يـ ن پد يـ  هستند كـه ا    يي از ابزارها  يكيا  ه  شنگر
 كـه طـالق   يبه عنـوان مثـال افـراد     ). 8( افتد ميا اتفاق   ه  نآ

 نسبت به   يتر   مثبت ياه  ش نگر اند  هن خود را تجربه كرد    يوالد
نگـرش بـه     يريـ گ  با توجه به نحوه شـكل      ).13( طالق دارند 

 نگرش به ازدواج  گردد كه مطالعه     مين سؤال مطرح    ي، ا ازدواج

دارد  مـي اذعـان    Holmanدر پاسخ،   .  دارد يتيچه لزوم و اهم   
 از  يكـ ي نگرش به ازدواج  ح  ي صح يابي درست و ارز   ييكه شناسا 

 هـا   آنكـه هـدف      اسـت    يلعـات ا در مطا  هـ   تيـ ن فعال يتر  ياساس
 يي زناشـو  يت زنـدگ  يـ في عوامل مؤثر بر ك    يي و شناسا  ينيب شيپ

 Rogers و   Amotoقات مختلـف از جملـه       يتحق. )1( است
ـ   / نگـرش بـه ازدواج      كه اند  هنشان داد  كننـده   ينـ يب شيطـالق پ

 كه نگـرش    يكه افراد  يطوره   ب ، است يي زناشو يت زندگ يفيك
 اسـت،   تر  ي نسبت به طالق منف     و تر  ا نسبت به ازدواج مثبت    ه  نآ
 بخـشند  مي خود را در طول زمان بهبود        يي زناشو يت زندگ يفيك
 .ت اسـت  يـ ز اهم يار حـا  ي بس نگرش به ازدواج  ب  ين ترت يبد. )14(
 در  ي رفتار واقع  ينيب شي پ ي برا يدي كل ياه  مسي از مكان  يكيرا  يز

 عملكـرد در روابـط      ياهـ   صن شاخ ي از بهتر  يكيو  ) 15( ازدواج
 نگرش بر واكنش فـرد نـسبت        ي كل به طور ). 16( ستعاشقانه ا 

ر ي وابـسته بـه نگـرش تـأث        ياهـ   تيا و موقع  ه  ع موضو يبه تمام 
  .)17( گذارد مي يا بر جايم و پويمستق

 قبـل   ياهـ   ها و مشاور  ه  شر آموز ي اخ يها  سال يدر ط 
 ياهـ   هافته و جوانان از كارگـا     يش  ياز ازدواج در جامعه ما افزا     

 مراكـز گونـاگون برگـزار        توسـط  ش از ازدواج كـه    يآموزش پ 
ن يـ ز در ا  يـ قـات ن  ي از تحق  ياريبـس . كنند ميتقبال  شود اس  مي
ش جوانـان در    ي از علل كـاهش گـرا      يكينه انجام شده و     يزم

 نادرسـت و نگـرش نامناسـب نـسبت بـه            يكشور ما، باورها  
بـا انجـام     و همكـاران     سالمه). 18(  دانسته شده است   ازدواج
ان نگـرش   ي دانـشجو  %45كـه   افتنـد   ي در يابيـ  نهيق زم يتحق
ل خـانواده عالقـه     ي نسبت به ازدواج داشته و بـه تـشك         يمثبت
ا بر  ه  ش آموز يه اثربخش يز در زمن  ي ن يياه  شپژوه. )19( دارند

ا نـشان   هـ   نج آ ي صورت گرفته اسـت و نتـا       نگرش به ازدواج  
 يشيـ  آزما يها ا در قالب طرح   ه  شنگونه آموز يداده است كه ا   

ش ي، و گرا  )20(  و انتخاب همسر   اجنگرش به ازدو   اند  هتوانست
بـا  .  بهبود بخشند  يرا به شكل معنادار   ) 18( جوانان به ازدواج  

 انـد   ه استفاده كرد  يقات از ابزار خاص   يك از تحق  ين حال هر    يا
نگرش بـه   يس برري معتبر برايرسد كه به ابزار ميو به نظر    

نگـرش بـه     درست   يابيله با ارز  يوس نياز است تا بد   ي ن ازدواج
ش ي بتوان به مداخله مؤثر و به موقع پرداخته و به افـزا            اجازدو

ن ي به همـ   . كمك كرد  يي زناشو يت زندگ يفي ك يثبات و ارتقا  
، ييايـ  پا ي، بررسـ  ين پـژوهش، معرفـ    يـ  ا يل هدف اصـل   يدل
 Marital( نگرش به ازدواجاس ي مقي، و ساختار عاملييروا

Attitude Scale (   اســت كــه توســطBrateen و 
Rosen استه شده يته.  
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Brateen   و Rosen  ياهـ   ساير مق ي سا يبا بررس 
ا قـادر   ه  ساين مق يان نمودند كه ا   ي ب نگرش به ازدواج   يابيارز

ف ي ضـع هـا  آن ييايـ به سنجش نگرش افراد مجرد نبوده و پا  
نگرش بـه   اس  ي از ساخت مق   ل هدف آنان  ين دل يبه هم  .است
 افـراد  يا و باورهـا ه ش سنجش نگري برايه ابزاري ته ازدواج
ـ         د و مجر كـه   يطـور ه   متأهل نسبت به ازدواج بوده اسـت ب
اس امكان سـنجش در هـر دو        ين مق ي ا ياه  ه گزار يبند جمله

اس واجد  ين مق يا. )5( سازد ميگروه مجرد و متأهل را فراهم       
كامالً موافـق،   =1، از   اي  هكرت چهار درج  يف ل ي گزاره با ط   23
 ا خواسـته شـده كـه      هـ   ياز آزمودن . كامالً مخالف، است  =4تا  
ا مخالفـت خـود بـا هـر گـزاره را مـشخص              يزان موافقت   يم

ـ           . ندينما ا يـ  يشش گزاره به نگرش فرد نـسبت بـه ازدواج آت
مـورد    در يلين جمـالت مـسا    يـ ا. شـود  مـي  او مربـوط     يفعل
 ازدواج  يت از رابطه، اضطراب، تعهد، و ترس از فروپاشـ         يرضا

 دربـاره ازدواج    يش كل ا به نگر  ه  هر گزار يسا. شود ميرا شامل   
ن ياس و همچنـ   يـ ن مق يـ ب سـازنده ا   يـ ن ترت يبد .گردد ميبر  

 بـه   ، نگـرش  انـد   هز آن استفاده كرد    كه تاكنون ا   يياه  شپژوه
كـه   يطـور ه   ب اند  ه نمود ي معرف ي تك عامل  اي  هازدواج را ساز  

 در نظـر گرفتـه شـده و     يك نمره كل  ياس تنها   ين مق ي ا يبرا
 . نشده استي آن تاكنون بررسيساختار عامل

ـ  ياهـ   شپـژوه  گري د يياز سو  ن يـ  تـاكنون از ا    ي داخل
بـه  . انـد   ه استفاده نكرد  نگرش به ازدواج   سنجش   ياس برا يمق
ت اسـت   يـ ز اهم ياس حـا  ين مق ياق  يترجمه و تطب  ل  ين دل يهم

 مـشترك فـراهم     ي مختلف، مفهوم  ياه  ش پژوه يچرا كه برا  
. كنـد  مـي ز كمك   ير ن ين متغ ي ا ياتيف عمل يشود كه به تعر    مي

 ي فرهنگ ياه  ه با كشورها و گرو    يقي تطب ياه  ين بررس يهمچن
ب هـدف پـژوهش     ين ترت يبد. سازد مير  يپذ گوناگون را امكان  

 يـي ، رواييايـ زان پايـ م يز بررسياس و نين مقي ايحاضر معرف 
 نگرش بـه ازدواج   اس  ي مق ي فرم فارس  ي، و ساختار عامل   يسنج
سه نگرش دختران و پسران به ازدواج بـه         يعالوه مقا ه  ب .است

  .نظر قرار گرفت مديفرعك هدف يعنوان 
  

   روش مطالعه
  اسـت  يسـاز  آزمـون  - يفيوصـ ن پژوهش از نـوع ت     يا

 دوره   مجـرد  اني دانـشجو  هيـ كل پـژوهش    يجامعه آمـار  . )21(
 1387-88 يليكه در سال تحـص     دانشگاه اصفهان    يشناسكار

 آن  يل انتخـاب دوره كارشناسـ     ي دل .ل بودند يمشغول به تحص  
 ياه  هش از دور  ين دوره ب  ي ا ان مجرد در  يبود كه تعداد دانشجو   

 ياهـ   شكه در پژوه   نيبا توجه به ا    . است يليالت تكم يتحص
ن يـ از ا  .)22(  نفـر اسـت    100 حداقل حجـم نمونـه       يفيتوص

 ياهـ   هبـا كـسر پرسـشنام     ( نفر 137 با حجم    اي  هجامعه، نمون 
ن يهمچنـ  . انتخاب شـد   اي  ه طبق يريگ  هبه روش نمون   )ناقص
 بـه آن اشـاره شـده        اهـ   هافتيكه در بخش    ) KMO (بيضر
در ). 23( بخش اسـت   تي آن است كه حجم نمونه رضا      يايگو

 شد يريگ  ها هم از دختران و هم از پسران نمون        ه  ههمه دانشكد 
 در  ينان حاصل شود كه از هر دو گروه به انـدازه كـاف            يتا اطم 

 مختلف بـوده و بـا       ياه  هان از رشت  ي دانشجو .نمونه حضور دارد  
در دسـتورالعمل   . ش شركت كردند  ن پژوه ياعالم موافقت در ا   

ن نكته اشاره   ي الزم به ا   ياه  ييه راهنما يا ضمن ارا  ه  هپرسشنام
تواننـد نـام و نـام        مـي ل  يـ ان در صـورت تما    يشد كه دانشجو  

  .ا از نام مستعار استفاده كنندي خود را ذكر نموده يخانوادگ
 ابزار

نگرش اس  يمق: )MAS( نگرش به ازدواج  اس  يمق) 1
ساخته شده  ) Rosen )1998 و   Brateenتوسط   به ازدواج 

 اي  ه درجـ  4اس  يـ  گـزاره بـا مق     23اس شـامل    يـ ن مق ي ا .است
كرت، از كامالً موافق تا كامالً مخـالف اسـت كـه باورهـا و               يل

، 5،  3،  1 ياه  هگزار. سنجد مي مربوط به ازدواج را      ياه  شنگر
ــه طــور معكــوس نمــر 23، و 20، 19، 16، 12، 8 ــ ه ب  يذارگ

 كه حـداقل    يا، نمره كل  ه  ه جمع نمرات گزار   قياز طر  .شوند مي
نمــرات بــاالتر . ديــآ مــيدســت ه  اســت، بــ92 و حـداكثر  23

 . نسبت به ازدواج استتر دهنده نگرش مثبت نشان
ــاس ــزارش براس ــمق Rosen و Brateen گ اس ي
 Attitude( با پرسشنامه نگرش به ازدواجنگرش به ازدواج 

toward Marriage Scale(يي بـــاالي همبـــستگ 
)77/0=r (    ار ياس ابعـاد بـس    يـ دهد هر دو مق    ميدارد كه نشان

اس يـ مقن  يهمچنـ . سنجند مي از نگرش به ازدواج را       يمشابه
 ي پرسشنامه باورهـا   ياه  سايمقري ز يبا برخ نگرش به ازدواج    

ــاط  )Relationship Beliefs Inventory( يارتب
 يهمبـستگ )  عدم توافق  يبي همسر و نقش تخر    يريرناپذييتغ(

انگر آن اسـت كـه      يـ ن الگـو ب   يـ ا. نادار داشـته اسـت     مع يمنف
 از  تـر   في ضـع  ي نسبت به ازدواج با باورها     تر   مثبت ياه  شنگر
.  عدم توافق، ارتبـاط دارد     يبي همسر و نقش تخر    يريرناپذييتغ

 يت اجتمـاع  يـ بـا مطلوب  اس نگـرش بـه ازدواج       يـ مق ياز طرف 
پرسـشنامه نگـرش بـه       . معنادار نـشان داده اسـت      يهمبستگ
ز ين ي ارتباط ي پرسشنامه باورها  ياه  سايرمقي ز ي برخ وازدواج  

 انـد   ه نـشان داد   يت اجتمـاع  ي را با مطلوب   ين رابطه معنادار  يچن
 فرد به سـؤاالت     يها پاسخ در   يت اجتماع ين مطلوب يبنابرا. )5(
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ــه ازدواج و روابـــط نقـــش دارد  ــوط بـ و  Valerian .مربـ
Brown 82/0و   84/0  كرونبـاخ  يب آلفا ي ضر بي به ترت  زين 

ـ  يرد كه نشان از همسان    اس گزارش ك  ين مق ي ا يا برا ر  ي درون
  ).25و24( زار استن ابي اي باالنسبتاً

سبت ازدواج در ابتدا    اس نگرش ن  ي مق يساز  آماده يبرا
ـ    . ترجمه شد  ي به فارس  اسين مق يا كـه   ش از آن  ي در ترجمه ب

 شد كه مفهـوم هـر       يد شود سع  ي تأك يفظلالبر ترجمه تحت    
ن تالش شد كه از لحـاظ       يهمچن. ود منتقل ش  يگزاره به خوب  

بـه عنـوان    .  داشـته باشـد    يخـوان  محتوا با فرهنگ جامعه هم    
 اشـاره   ي مشترك بدون ازدواج رسم    ي به زندگ  18مثال گزاره   

شتر بـه   ي كه ب  اي  هگونه  جاد شد ب  ي ا يراتييداشت كه در آن تغ    
 از  ترجمـه  در   .فات جشن ازدواج مربـوط باشـد      يضرورت تشر 

 از ي و تعـداد يسيـ شـد زبـان انگل    ك كارشـناس ار   يـ نظرات  
استفاده شـد تـا از      ان كه عضو جامعه پژوهش بودند       يدانشجو

 نفـر   پنجسپس  . نان حاصل شود  يها اطم هيقابل فهم بودن گو   
 يـي  متخصص در مشاوره خانواده، روا     يت علم أي ه ياز اعضا 
 يبـرا . د كردند يياس را تأ  ين مق ي ا ي و تطابق فرهنگ   ييمحتوا
ـ ي همـسان  و هميي بازآزماروش، هم از  يياي پا يبررس  ي درون

ا هـ   ينفـر از آزمـودن     40 ، از ييدر روش بازآزمـا   . استفاده شـد  
خواسته شد كه پس از سه هفته مجدداً به پرسـشنامه پاسـخ             

، همـراه بـا     همگـرا  يـي  روا ين به منظور بررس   يهمچن. دهند
ــ، مقنگـــرش بـــه ازدواجاس يـــمق ــار از ازدواجيـ  اس انتظـ
)Marriage Expectation Scale( )Jones و 

Nelson ، 1996(  ك به نگرش بـه ازدواج      ي نزد يا كه سازه
  ).26( شد استفاده است

 اس انتظــار از ازدواجيــمق: اس انتظــار از ازدواجيــمق )2
اس يـ ن مق يـ  ا .ساخته شده است   Nelson و   Jonesتوسط  
كـامالً  =1، از   اي  ه درجـ  5كـرت   يف ل يـ  گـزاره بـا ط     40شامل  

 و حـداكثر    40حداقل نمره   . ، است كامالً موافقم =5مخالفم، تا   
نانـه و   يبدهنـده انتظـار بد      نشان تر  نيينمرات پا .  است 200آن  

انـه از ازدواج    يآل گرا  دهيـ هنـده انتظـار ا    د  ننمرات بـاالتر نـشا    
 ياس، آلفـا  يـ  كـل مق   يبـرا  Nelson و   Jones .باشـد  مي

 رابطـه   ها  آنن  يهمچن.  را گزارش كردند   79/0-80/0كرونباخ  
 نيـ  د يـي گرا كيـ اس رومانت ين نمرات مق  يا ب  ر يمثبت معنادار 

)Dean Romanticism Scale (اس نگــرش يــو مق
 بـر  يبه عنوان شواهد) Love Attitude Scale( عشق
لفروشـان و   ين. )25( ن پرسشنامه نشان دادند   ي ا ي همگرا ييروا

 بــا 91/0 ييايــب پاي و ضــر77/0 كرونبــاخ يآلفــا همكــاران
  .)27( اس گزارش كردندي مقني اي را برايياستفاده از بازآزما

   هايافته
 %2/37نفر كه در مطالعه مشاركت داشتند        137از بين   

 دختـر   ها  آناز  )  نفر 86 (%8/62ا پسر، و    ه  ياز آزمودن )  نفر 51(
انحـراف  (  سـال  42/21ان  ين كل سـن دانـشجو     يانگيم. بودند
انحـراف  ( 1/22ان پـسر    ي دانشجو ين سن يانگي، م )61/1ار  يمع
  سـال  96/20ان دختـر    ي دانشجو ين سن يانگي و م  ،)64/1ار  يمع
اس ي سازه مقييشواهد مربوط به روا .بود) 43/1ار يانحراف مع(

 يديي و تأي اكتشافيملال عينگرش به ازدواج با استفاده از تحل
 ي همسان يج مربوط به بررس   ي نتا و. گرديده  ي همگرا ارا  ييو روا 
 كرونبـاخ  يب آلفايق ضرياس كه از طرين مق ي و ثبات ا   يدرون

ت يـ در نها. شـد   و آوردهي بررسيا سه هفتهييو روش بازآزما  
ان دختر و پسر در نگـرش بـه ازدواج          يتفاوت دو گروه دانشجو   

  .د گزارش گردييافته جانبيك يبه عنوان 
  اس نگرش به ازدواجي مقي اكتشافيل عامليتحل) الف

ق يـ  و از طر   قـاً ين آزمـون دق   يـ از آنجا كه سازندگان ا    
اس را مـشخص    يـ ن مق يـ  تعـداد عوامـل ا     يار آمـ  ياه  شرو

ن تعداد  يي تع ي برا ي اكتشاف يل عامل ي، در ابتدا از تحل    اند  هنكرد
، ي اكتـشاف يل عاملي تحليبه منظور اجرا  . عوامل استفاده شد  

اس و يــ مقياهــ ه گــزاريس همبــستگيت مــاتريــفيابتــدا ك
 ياس مـورد بررسـ    ي مق يي محتوا يريگ  هت نمون ين قابل يهمچن

 بـود   03/917ت بارتلت برابر با     يدار آزمون كرو  مق. قرار گرفت 
ز ي ن KMOب  يمعنادار بوده و ضر    p>0001/0كه در سطح    

ب اطالعـات   يـ ن ترت يبد.  بود 698/0ل برابر با    ين تحل ي ا يبرا
ا معنـــادار، و حجـــم نمونـــه هـــ هس داديموجـــود در مـــاتر

ـ  يه نتا يبر پا . بخش است  تيرضا  يدسـت آمـده از اجـرا      ه  ج ب
 ياهـ   هل مؤلف ي با استفاده از روش تحل     يف اكتشا يل عامل يتحل

ژه يــ عامـل بـا ارزش و  4مــاكس، ي، و بـا چـرخش وار  ياصـل 
انس يـ  وار %26/44ك استخراج شد كه مجموعـاً       يبزرگتر از   

ك ي هر   ي محتوا يپس از بررس  . كند مين  يياس را تع  يكل مق 
 مربـوط بـه     ياهـ   هيباً تمام گو  ياز عوامل مشخص شد كه تقر     

ن عامل  ي كه ا  اند  ه قرار گرفت  3 عامل   رنگرش به ازدواج خود د    
گـر  ي عامـل د   سـه .  شد يگذار نانه به ازدواج نام   يب نگرش واقع 

نانـه،  يژه، نگـرش بدب   يـ انس ارزش و  يب درصد وار  يز به ترت  ين
د يي و تأ  ييانه شناسا يآل گرا  دهي، و نگرش ا   بينانه  خوشنگرش  

اس نگـرش بـه ازدواج را بـه         يـ  سازه مق  ييج روا ين نتا يا. شد
د قـرار   ييـ  نگرش بـه ازدواج مـورد تأ       يابيك ابزار ارز  يعنوان  

اس يـ  مق ياهـ   هيـ  و گو  ي اكتشاف يل عامل يج تحل ينتا. دهد مي
  . آمده است1شماره نگرش به ازدواج در جدول 
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شـود   مـي ، مشاهده 1شماره  طور كه در جدول      همان
 سانيـ  وار %37/20» نانه بـه ازدواج   ينگرش بدب «عامل اول   

نگـرش  «ن عامـل    يدوم. كند مين  يي را تب  نگرش به ازدواج  
. كنـد  مـي ن  ييانس را تب  يوار %78/9»  به ازدواج  بينانه  خوش
 %62/7» انـه بـه ازدواج    يگرا نگـرش واقـع   «ن عامـل    يسوم
آل  دهيـ نگرش ا «ن عامل   يچهارم. كند مين  ييانس را تب  يوار
انس را بـه خـود اختـصاص        ي وار %50/6» انه به ازدواج  يگرا

 %26/44  عامل، مجموعـاً   ن چهار يا ي كل به طور . استداده  
 .كنند مين يي را تبنگرش به ازدواجاس يانس مقيوار

  اس نگرش به ازدواجي مقيديي تأيل عامليتحل) ب
اس نگـرش بـه     يـ  مق ي ساختار عـامل   يبه منظور بررس  

ن مدل  ي تدو يبرا.  استفاده شد  يديي تأ يل عامل يازدواج، از تحل  
 و هـم    يشاف اكت يل عامل ي از تحل  صلج حا ي، هم نتا  يريگ  هانداز
ـ  . نظر قـرار گرفـت    دگاه سازندگان آزمون مد   يد ن مـدل   يدر اول

ـ    ) مرتبه دوم  يمدل تك عامل  ( مفروض دسـت  ه  ، چهار عامل ب
 عوامـل مرتبـه اول و       عنوان به   ي اكتشاف يل عامل يآمده از تحل  

از . نگرش به ازدواج به عنوان عامـل مرتبـه دوم منظـور شـد             
ــو ــر، ي دييس ــاره دارنــ  Rosen و Brateenگ ــه داش  ك
اس، نگرش فـرد نـسبت بـه ازدواج خـود و            ين مق ي ا ياه  هيگو

 بـه عبـارت     ).5( رديـ گ مـي  درباره ازدواج را در بر       ينگرش كل 
توان نگرش فرد نسبت بـه       مي ن مدل مفروض،  ي در دوم  گريد

 به ازدواج را به عنوان دو عامل مجزا يازدواج خود و نگرش كل
ج يجـه بـه نتـا     توان با تو   مين  يهمچن. و مرتبط در نظر گرفت    

 بـه ازدواج را بـه عنـوان         ينگرش كل  ،ي اكتشاف يل عامل يتحل
ك عامل مرتبه دوم فرض كرد كه خود شامل عوامل مرتبـه            ي

ن يا. باشد ميانه يآل گرا دهي، و ابينانه خوشنانه، ياول نگرش بدب
  . نشان داده شده است1شماره مدل در شكل 

 ن از يهمچنـ .  انجام شـد   يديي تأ يل عامل يسپس تحل 
بـا  . ديـ  گرد اسـتفاده  اصالح مـدل     ي اصالح برا  ياه  صشاخ

 يان خطاهــايــانس ميــا، كووارهــ صن شــاخيــاســتفاده از ا
ل شـده و بـه كـاهش       ي از حالت ثابت به آزاد تبـد       يريگ  هانداز
.  برازش مدل كمك نمـود     ياه  ص شاخ ياسكوئر و ارتقا   يكا

 مرتبـه   يك عـامل  ي يها  مدل ي برازش برا  ي كل ياه  صشاخ
  .ه شده استي ارا2شماره  در جدول ي عاملدوم و مدل دو
دهد در مـدل     مي نشان   2شماره  طور كه جدول     همان

نگرش بـه ازدواج بـه عنـوان عامـل          (  مرتبه دوم  يتك عامل 
انه، يآل گرا  دهي، ا بينانه  خوشنانه،  ي بدب ياه  شمرتبه دوم و نگر   

ر ي، مقـاد  )و نگرش به ازدواج خود به عنوان عوامل مرتبه اول         
و شــاخص بــرازش ) TLI( سي تــوكر لــو بــرازششــاخص

 ياهـ   صر شـاخ  ي مقـاد  .ن اسـت  ييار پـا  يبـس  )CFI( يقيتطب
 يقـ يو بـرازش تطب   ) PNFI( برازش هنجـار شـده مقتـصد      

. ستيـ دهد كه مدل مقتصد ن     ميز نشان   ين) PCFI( مقتصد
و ) PNFI(  برازش هنجـار شـده مقتـصد       ياه  ص شاخ يبرا

ر يتر مقـاد   و باال  5/0ر  يمقاد) PCFI(  مقتصد يقيبرازش تطب 
شه دوم  يـ مقـدار شـاخص ر     ).27( شـود  مي ي تلق يقابل قبول 

 فاصـله   05/0ز از   ين) RMSEA(مانده  ين مربعات باق  يانگيم
ن يـ ت ا يـ دهد كه كل   ميج نشان   يب نتا ين ترت يبد.  دارد ياديز

ز مـشخص   يـ ات مـدل ن   يي جز يدر بررس . شود ميد ن ييمدل تأ 
 رتبـه دوم   چهار عامل مرتبه اول بر عامل م       يشد كه بار عامل   

  .ر معنادار استيز و غيار ناچيبس) نگرش به ازدواج(
 مقـدار   2شـماره   ه شـده در جـدول       يـ ج ارا ي نتـا  براساس

ـ   ( ي مـدل دو عـامل     ياسكوئر برا  يكا  بـه ازدواج و     ينگـرش كل
ن حال مقـدار شـاخص      ي معنادار است با ا    )نگرش به ازدواج خود   

ل ل مـد  ت قابـل قبـو    ي از وضع  يحاك) 61/1( ياسكوئر نسب  يكا
رش ي قابل پذ  يحدتا CFI و   TLI يقي تطب ياه  صشاخ. است
 بر مقتصد   PCFI و   PNFI مقتصد   ياه  صر شاخ ي مقاد .است

دهد  ميز نشان   ي ن RMSEAشاخص  . بودن مدل داللت دارد   
ج مربـوط بـه     ينتـا . توان قابل قبـول دانـست      مين مدل را    يكه ا 
.  نـشان داده شـده اسـت       3شـماره   ن مدل در جدول     يات ا ييجز

 ي و همبستگ  ي عامل يه بارها يشود كل  ميور كه مالحظه    ط همان
  . معنادار است05/0برآورد شده در سطح كمتر از 

  نگرش به ازدواجاس ي مقيهمگرا ييروا) ج
نگـرش بـه    اس  يـ  مق ي همگـرا  يـي ن روا ييبه منظور تع  

اس انتظار از ازدواج محاسـبه      ي آن با نمرات مق    ي، همبستگ ازدواج
طه، ا و انتظارات از راب    ه  شقات نگر يق از تح  ياريرا در بس  ي ز ديگرد
اطالعـات  . )16و11( انـد   هد شـ  يك به هم معرف   ي نزد يياه  هساز

 . آمـده اسـت    4 همگرا در جدول شماره      ييمربوطه به شواهد روا   
 )>0001/0p( از دست آمـده در سـطح كمتـر      ه   ب ييب روا يضرا

اس ين مق يدهد ب  مي نشان   4شماره  اطالعات جدول   . معنادار بود 
ــه ا  ــرش ب ــزدواج و مقنگ ــل  ي ــار از ازدواج در ك  43/0اس انتظ

گر نگرش به ازدواج و انتظـار  يبه عبارت د .  وجود دارد  يهمبستگ
  .انس مشترك دارنديوار% 49/18از ازدواج 

از  نگرش بـه ازدواج   اس  ي مق يياي پا يبه منظور بررس  
 ييو بازآزمــا)  كرونبــاخيآلفــا (ي درونــيدو روش همــسان

  .استفاده شد
  ي درونينروش همسا) الف

 كرونبـاخ   يب آلفـا  ي از ضر  ي درون يدر روش همسان  
 كل نمونـه    ي كرونباخ برا  ي آلفا ييايب پا يضرا. استفاده شد 
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 5دول شـماره    جك از دو گروه دختر و پسر به شرح          يو هر   
دهـد كـه در كـل        مـي ن جدول نشان    ي اطالعات ا  .باشد مي

اس نگـرش بـه     يمق) ي درون يهمسان( ييايب پا ينمونه، ضر 
  .باشد مي 77/0 كرونباخ، يبه روش آلفاازدواج 

  ييروش بازآزما) ب
 نفـر از  40 ي بـر رو اي ه سـه هفتـ    ييب بازآزما يضرا
. داده شــده اســت نــشان 6شــماره  جــدول ان دريدانــشجو

) ييبازآزمـا ( ييايـ ب پا ي ضر شود ميطور كه مالحظه     همان
  . است91/0 در كل نمونه نگرش به ازدواجاس يمق

ار نگرش بـه    يو انحراف مع  ن  يانگي م 7شماره  جدول  
ازدواج و عوامل آن را در كل نمونه و در دختران و پـسران              

ن نگـرش بـه ازدواج در كـل نمونـه         يانگيـ م. دهد مينشان  
ـ  21/64، و در دختران     20/68، در پسران    69/65 دسـت  ه   ب
  .آمد

سه نگرش دختران و پسران نـسبت بـه         ي مقا به منظور 
 .اسـتفاده شـد   ) مـانوا ( يري چند متغ  انسيل وار يازدواج از تحل  

ن نگرش دختـران و     يل نشان داد كه در كل ب      ين تحل ياج  ينتا
 ي تفاوت معنادار  p=003/0 پسران نسبت به ازدواج در سطح     

خالصـه   8شـماره   در جـدول    ). df  ،16/4=F=4( وجود دارد 
 تفاوت دو گروه دختـر و پـسر در          يل در بررس  ين تحل يج ا ينتا

  .داده شده است نشان اس نگرش به ازدواجيعوامل مق
دهد كـه نگـرش      مي نشان   8شماره  اطالعات جدول   

 به ازدواج خود دختران و پـسران تفـاوت معنـادار وجـود دارد             
)0001/0=p .(ـ        يـ ن ا يهمچن  بـه   ين دو گـروه در نگـرش كل

تفـاوت  ). p=04/0( گر تفاوت معنادار دارند   يكديز با   يازدواج ن 
گـرش  ن دختـران و پـسران در ن       ي به ازدواج ب   يدر نگرش كل  

و دو گــروه در نگــرش ) p=03/0( نانــه بــه ازدواج اســتيبدب
  .انه با هم تفاوت معنادار ندارنديآل گرا دهي و ابينانه خوش

  
  اس نگرش به ازدواجيژه عوامل مقيا و ارزش وه هي گويا، وزن عامله هيگو -1جدول 

  يبار عامل  نانه به ازدواجينگرش بدب: 1عامل 
  69/0  .رنديگ ميا طالق يست ين شاد نشا يا زندگياكثر همسران ) 4

  66/0  .د از هم جدا شونديند بايآ مي افراد با هم كنار نيكنم وقت ميفكر ) 17
  63/0  .ستيشتر همسران، شاد ني بيزندگ) 10
  58/0  . استاي ههوديانجامد، پس ازدواج كار ب مي ييها به جدا  از ازدواجياريكه بس خاطر آنه ب) 15
  54/0  .ستي ني همسران متعادل و مساوي و همكاريها، همراه دواجشتر ازيدر ب) 13
  46/0  .كند ميدن به اهداف خود محدود يازدواج، افراد را در رس) 21
  45/0  .ك رابطه بماننديست افراد تا آخر عمرشان در يقرار ن) 22
  37/0  . نشان دهنديثار و ازخودگذشتگيشر افراد مجبورند كه در ازدواج، ايب) 14

  37/20: انسيدرصد وار  68/4:ژه يارزش و
  يبار عامل   به ازدواجبينانه خوشنگرش : 2عامل 

  75/0  .ستيك ازدواج موفق نيز مثل يچ چيه )20
  66/0  .ر روابط وجود نداردي است كه در ساي و رفاقتيازدواج دوست) 23
  62/0  .ك ازدواج شاد استي من داشتن يشگي همياهاي از رويكي) 19
  -54/0  . محتاط باشنديلي خيد ازدواج كنند ولياد باافر) 9

  53/0  .ك عمل مقدس استيازدواج ) 12
  51/0  . استيك قرارداد قانونيازدواج فقط ) 11

  78/9: انسيدرصد وار  25/2: ژهيارزش و
  يبار عامل  انه به ازدواجيگرا نگرش واقع: 3عامل 

  65/0  .د ازدواج كرديبا) 1
  63/0  . دارمنسبت به ازدواج شك) 7
  57/0  .ترسم مياز ازدواج ) 6
  51/0  . خواهم بودي ازدواج كنم از ازدواجم راضيوقت) 5

  47/0  .رم، احتماالً دوباره ازدواج خواهم كردي جدا شده و طالق بگياگر روز) 16
  38/0  .ستم كه ازدواجم موفق باشدياد مطمئن نيز) 2

  62/7: انسيدرصد وار  75/1:ژهيارزش و
  يبار عامل  انه به ازدواجيآل گرا دهينگرش ا: 4عامل 

  80/0  . خواهد مانديشه باقي همين ازدواج براي ازدواج كنند كه مطمئن باشند ايد تنها زمانيافراد با) 8
  -55/0  .تواند موفق باشد مي ييز رابطه زناشوي ني بدون مراسم عروسيمعتقدم حت) 18
  51/0  . تمام عمر بماننديراد در ازدواج با همسر خود بيافراد با) 3

  50/6: انسيدرصد وار  49/1: ژهيارزش و
  .استفاده از پرسشنامه با ذكر منبع بالمانع است -
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   نگرش به ازدواجيمدل دو عامل -1شكل 
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   ازدواجاس نگرش بهي مقي مفروض ساختار عاملي مدل هاي برازش براي كلياه صشاخ -2جدول 
   برازشي كلياه صشاخ

  مدل  مقتصد  يقيتطب  مطلق
CMIN DF  P  TLI  CFI  CMIN/DF  PNFI  PCFI  RMSEA  

  11/0  42/0  34/0  78/2  46/0  41/0  000/0  209  50/581   مرتبه دوميمدل تك عامل) 1
  05/0  71/0  56/0  61/1  79/0  81/0  000/0  222  00/358   اصالح شدهيمدل دو عامل) 2

  
  اس نگرش به ازدواجي مقي مدل دو عاملي برآورد شده برايامتر هاپار -3جدول 

  يسطح معنادار  يمقدار بحران  برآورد استاندارد  پارامتر
   و نگرش به ازدواج خودينگرش كل

  ينانه بر نگرش كلينگرش بدب
  ينانه بر نگرش كليب نگرش خوش

  يانه بر نگرش كليآل گرا دهينگرش ا

80/0  
80/0  
39/0  
27/0  

29/6  
28/2  
15/3  
88/1  

000/0  
02/0  
002/0  
06/0  

  
 )n= 40( اس انتظار از ازدواجياس نگرش به ازدواج و مقين مقي بيب همبستگيضرا -4جدول 

  اس نگرش به ازدواجيكل مق  نگرش به ازدواج خود   به ازدواجينگرش كل  
  43/0  35/0  36/0  انتظار از ازدواج

  
  اس نگرش به ازدواجي مقيب آلفايضرا -5جدول 

  اس نگرش به ازدواجيكل مق  نگرش به ازدواج خود   به ازدواجينگرش كل  
  77/0  68/0  78/0  دختران
  76/0  64/0  72/0  پسران
  77/0  68/0  76/0  كل

  
  )n= 40( اس نگرش به ازدواجي مقييب بازآزمايضرا -6جدول 

  اس نگرش به ازدواجيكل مق  نگرش به ازدواج خود   به ازدواجينگرش كل    
  92/0  91/0  93/0  دختران
  ييماب بازآزيضر  89/0  92/0  90/0  پسران
  91/0  92/0  92/0  كل

  
  تيار نگرش به ازدواج و عوامل آن بر حسب جنسين و انحراف معيانگيم -7جدول 

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم    كل  دختر  پسر
  74/7  69/65  49/7  21/64  56/7  20/68  اس نگرش به ازدواجيكل مق

  نگرش به ازدواج خود
   به ازدواجينگرش كل

41/18  
78/49  

99/2  
59/5  

41/16  
80/47  

29/3  
30/5  

15/17  
54/48  

31/3  
48/5  

  نانهينگرش بدب
  بينانه خوشنگرش 
  انهيآل گرا دهينگرش ا

78/22  
74/18  
25/8  

66/3  
47/2  
58/1  

35/21  
67/18  
78/7  

78/3  
31/2  
52/1  

88/21  
70/18  
96/7  

77/3  
36/2  
56/1  

  
  تفاوت نگرش دو گروه دختران و پسران نسبت به ازدواج) مانوا(يريانس چند متغيل واريج تحلينتا -8جدول 

  مقدار احتمال  F  ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  عامل
  0001/0  72/12  67/128  1  67/128  نگرش به ازدواج خود

  04/0  29/4  76/125  1  76/125   به ازدواجينگرش كل
  03/0  77/4  97/65  1  97/65  نانهينگرش بدب

  87/0  03/0  016/0  1  16/0  بينانه خوشنگرش 
  08/0  03/3  25/7  1  25/7  انهي گراآل ايدهنگرش 
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   بحث
 در آمـوزش و  نگـرش بـه ازدواج     يش بـه بررسـ    يگرا
ــ ــزاريمــشاوره پ ــ معتبــر و پايش از ازدواج، اب  يا را ضــروري

 يـي ، روا يامل ساختار ع  يش با هدف بررس   ن پژوه يا. سازد مي
ــرا، و پا ــهمگ ــمق يياي ــه ازدواج اس ي ــرش ب ــدر م نگ ان ي

 ياه  هافتي.  دانشگاه اصفهان انجام شد    يان كارشناس يدانشجو
 ي ابـزار  نگرش بـه ازدواج   اس  يمقن پژوهش نشان داد كه      يا

ـ يثبـات، همـسان  ( ييايپااست كه      مناسـب يـي  و روا)ي درون
ن ي در ا  .را داراست سبت به ازدواج     نگرش افراد ن   ي بررس يبرا

 و Brateen ياهـ  هافتـ ين پـژوهش بـا   يـ  ا ياه  هافتيرابطه  
Rosen ، Valerian    ، Brown   وNicholson  از

  ).29و5،24،25( اس همسو استين مقي ايي و روايياينظر پا
 اسيـ ن مق ي ا ين ساختار عامل  يشيقات پ ي تحق يدر ط 

ابتـدا از    ن راسـتا  يـ در ا .  مشخص نشده اسـت    قيبه طور دق  
ن تعـداد عوامـل اسـتفاده       يي تع ي برا ي اكتشاف يل عامل يتحل
نگـرش بـه    اس  يـ مق نـشان داد كـه       ليـ ن تحل ياج  ينتا .شد

. باشد مي عامل چهار ي و داراياس چند بعد يك مق ي ازدواج
ن عوامـل، بـا كمـك دو تـن از           يـ پس از مشخص شـدن ا     

 شدند كه بـه     يگذار متخصصان مشاوره خانواده، عوامل نام    
، بينانـه   خـوش ، نگـرش    نانـه يبدبنگـرش   :  عبارتند از  بيترت

. انـه بـه ازدواج    ي گرا آل  ايـده نگـرش   و  ،  انهيگرا واقعنگرش  
  داشتند يشتري ب ي كه در عامل اول، بار عامل      اي  هيهشت گو 

ـ     يشتر به مشكالت  يب د از جملـه  يـ آ مـي ش ي كـه در ازدواج پ
 و يت انــصاف و همراهــيــ، عــدم رعايتي، نارضــايناشــاد
ن يبـد . شـود  مـي  ازدواج مربوط    ياه  تيدود، و مح  يهمكار

ــ اياهــ هيــب از آنجــا كــه گويــترت ــا نگــرش ي ن عامــل ب
ن عامـل،   يـ خوان اسـت، ا    محدودكننده نسبت به ازدواج هم    

عامل دوم نگـرش    .  شد يگذار نانه به ازدواج نام   ينگرش بدب 
 كـه در  يياهـ  هيرا گوي شد ز  يگذار  به ازدواج نام   بينانه  خوش

ت، يـ شتر بـه نگـرش بـه موفق       يـ  گرفتنـد ب   ين عامل جـا   يا
. ، و قداسـت ازدواج مربـوط اسـت        ي، شادمان يرفاقت، دوست 

 يلي خ يد ازدواج كنند ول   يافراد با ( 9 است كه گزاره     يمنطق
 يك قرارداد قـانون   يازدواج فقط   ( 11و گزاره   ) محتاط باشند 

را نقطـه مقابـل   يـ دا كننـد ز   ي پ ين عامل بار منف   يدر ا ) است
 عامل سوم   ياه  هگزار. دهند مي  را نشان  بينانه  خوشنگرش  
 ي ازدواج از جمله تـرس و دوگـانگ        ياه  تيق و واقع  يبه حقا 

ب يـ ن ترت يبـد .  ازدواج است اشاره دارد    ياه  تيكه جزء واقع  
انـه بـه ازدواج     يگرا ه، نگـرش واقـع    يـ ن عامل با شش گو    يا

 آل  ايـده عامل چهارم با سه گـزاره، نگـرش         .  شد يگذار نام
ك يـ  يها آل دهين عامل به ا   ي ا ياه  هيگو. انه نام گرفت  يگرا

نـان از ثبـات ازدواج، و       يازدواج مربوط اسـت از جملـه اطم       
  .باشد مي ي بدون مراسم سنتياستحكام ازدواج حت

اس نگرش بـه ازدواج،     ي مق ي ساختار عامل  يدر بررس 
 يهـا  ن مدلي تدويبرا. ز انجام شدي ن يديي تأ يل عامل يتحل
دگاه يـ  و هم د   يتشاف اك يل عامل يج تحل ي هم نتا  يريگ  هانداز

Brateen   و Rosen   ن مدل  ياول). 5( مدنظر قرار گرفت
 مرتبه دوم بـود كـه در آن چهـار           يمفروض مدل تك عامل   

 بـه عنـوان     ي اكتـشاف  يل عامل يدست آمده از تحل   ه  عامل ب 
عوامل مرتبه اول و نگرش به ازدواج به عنوان عامل مرتبه           

توانـد بـه     يمن مدل ن  يج نشان داد كه ا    ينتا. دوم منظور شد  
د ييـ ن مـدل تأ   يـ جـه ا  يافته و در نت   يا برازش   ه  ه با داد  يخوب
شود كه نگرش به ازدواج را       ميب مشخص   ين ترت يبد. نشد

به .  در نظر گرفت   يك سازه تك عامل   يتوان به عنوان     مين
بـه طـور     Rosen و   Brateen كـه    يل مـدل  يـ ن دل يهم

.  قـرار گرفـت    يز مورد بررس  ي ن اند  ه به آن اشاره داشت    يضمن
ن مدل مفروض دو عامـل مجـزا و مـرتبط منظـور        يدر دوم 
ـ    )2 نگرش نسبت به ازدواج خـود        )1 شد،  بـه   ي نگـرش كل

د توجه داشت كه عامل نگرش به ازدواج خود در          يبا. ازدواج
 يخـوان   هم ينانه بود كه برا   يب واقع همان عامل نگرش واقع    

ن نـام آورده    يـ  در مدل بـا ا     Rosen و   Brateenبا نظر   
، بينانه  خوشنانه،  يز نگرش بدب  ي به ازدواج ن   يكلنگرش  . شد
ن يد ا يي از تأ  يج حاك ينتا. شود ميانه را شامل    ي گرا آل  ايدهو  

 دو  اي  هتوان نگرش به ازدواج را سـاز       مين  ي بنابرا .مدل بود 
ق ازدواج  يا و حقا  ه  تي افراد واقع  بين ترت يبد . دانست يعامل

 را به ازدواج  ها آنرند و   يگ ميرا در مورد ازدواج خود در نظر        
ف يـ حر ت ياهـ   ش نگـر  گري د يياز سو . دهند ميخود نسبت   

ـ       ت فاصله دارد  يشده كه از واقع     بـه   ي در عامـل نگـرش كل
 راجع  يريگ مي در موقع تصم   يبه عبارت . رديگ ميازدواج قرار   

ق ازدواج  يا و حقـا   هـ   تيـ ن نگرش به واقع   يبه ازدواج خود، ا   
گـر  يد د ياكـه شـ    يحال شود در  ميشتر برجسته   ياست كه ب  

توانـد   مـي ا در مورد خـود فـرد مـصداق نداشـته و      ه  شنگر
  .شعارگونه باشد
ن يـ در ا   همگـرا  يـي شواهد مربوط بـه روا    ن  يهمچن

ـ        و  نگـرش بـه ازدواج    اس  يـ ن مق يپژوهش نشان داد كـه ب
 رابطه نـسبتاً    . وجود دارد  ياس انتظار از ازدواج همبستگ    يمق
اس يـ  مق  سـازه  يـي  بر روا  ياس شاهد ين دو مق  ين ا ي ب يقو

 ي شـناخت  ياهـ   هرا هـر دو از سـاز      ي است ز  نگرش به ازدواج  
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، ياء عـاطف   اجز  با نگرش به ازدواج  . مرتبط با ازدواج هستند   
 فـرد در مـورد ازدواج       يه باورها يكل به   ي، و رفتار  يزشيانگ

از . كنـد  مين  ييت تب يشود كه رفتار او را در موقع       ميمربوط  
ز يـــنانتظـــار از ازدواج   و همكـــارانSteinbergنظـــر 
ـ             ييرفتارها  ي را فراخـوان   ي هـم از فـرد و هـم از همـسر آت

  ).16( گردد ميكند كه منجر به تحقق انتظار  مي
ز نـشان داد    يـ  ن ييايـ ج پـژوهش در خـصوص پا      ينتا

ـ يهمسان( ييايب پاي از ضرنگرش به ازدواج اس  يمق  ي درون
ج با  ين نتا ي برخوردار است كه ا    يمناسب و كاف  ) ييو بازآزما 
 و Rosen  ،Valerian و Brateen ياهـــ شپـــژوه

Brown 25و5،24( همسو بود.(  
سه نگـرش   يـ ن پژوهش مقا  ي ا ي از اهداف فرع   يكي

 ياهـ   هافتـ يبراساس  . دختران و پسران نسبت به ازدواج بود      
 نگرش به ازدواج   دختران و پسران در      يپژوهش به طور كل   

كه نگرش پـسران   يبه طور گر تفاوت معنادار دارند  يكديبا  
افتـه بـا    ين  يـ  ا . از نگرش دختـران اسـت      تر  ثبتبه ازدواج م  

زاده  سـراج ق  يافته تحق يو    و همكاران  سالمهج پژوهش   ينتا
ان پـسر بـه     يشتر دانـشجو  يـ ش ب ي بر گـرا   يمبن و جواهري 

ج نـشان داد    ين نتا يهمچن). 30و19(خوان است     هم ازدواج،
ـ          يكه ب   دختـران و    ين نگرش به ازدواج خـود و نگـرش كل

ــادار و  ــاوت معن ــسران تف ــرش  پ ــران نگ ــود دارد و دخت ج
نانـه  يعالوه نگرش بدب  ه  ب. نسبت به پسران دارند    يتر  يمنف

 يشتر است ول  ي ب ي معنادار به طور دختران نسبت به پسران     
ـ      ي گرا آل  ايـده  و   بينانه  خوشن نگرش   يب ن يانـه بـه ازدواج ب

 بنـا  احتمـاالً    . وجود ندارد  يدختران و پسران تفاوت معنادار    
 يط قانون ي شرا و ، طالق در جامعه    ازدواج و  يت فعل يبه وضع 

ز تجارب  ي مردان، و ن   يا ازدواج مجدد برا   يمانند حق طالق    
د يـ  دختران باعـث شـده كـه آنـان شـك و ترد             اي  همشاهد

 ازدواج خـود داشـته      يت و شـادمان   ي نسبت به موفق   يشتريب
 ي و فرهنگـ   يخيل تار يگر احتماالً به دال   ي د يياز سو . باشند

ثـار و از    يد ا يـ  با يي زناشـو  يزنـدگ دختران باور دارند كه در      
 نسبت به همسرشان داشته باشـند و        يشتري ب يخودگذشتگ

 يگونه كه دختران انتظار دارند به آنان همراهـ         شوهران آن 
 بـه اهـداف     يابينخواهند كرد و پس از ازدواج امكان دسـت        

ـ    يـ ا. شتر از زنان است   ي مردان ب  ي برا يشخص ه ن نگـرش ب
ت شـده   يـ ا در زنان تقو   ه  هژه با دو سرشاغل شدن خانواد     يو

 بـه امـور     ي كـه بـه نـوع      يامروزه زنان شاغل و زنان    . است
 ي سنت ياه  شكنند، همچنان نق   مي خانواده كمك    ياقتصاد

ش نگـرش   يتوانـد بـه افـزا      مـي ن عوامـل    يـ  ا .خود را دارند  

ـ   .نانه دختران به ازدواج كمك كند     يبدب ل توجـه بـا     نكته قاب
 آن اسـت كـه      انهني نگرش بدب  ياه  هي گو يت به محتوا  يعنا

دار   نسبت به حفظ رابطه مـشكل      يتر  يدختران نگرش منف  
 ياز به بررس  ي است كه ن   اي  هدين پد يا.  مدت داشتند  يطوالن
 زمـان   يرات در طـ   ييگونه تغ  نير ا يز س ي دارد و ن   يتر  جامع

  . شودي بررسيستيبا
ن پـژوهش آن بـود كـه        يـ  ا ياهـ   تي از محدود  يكي

 دانـشگاه   ي كارشناسـ  ان دوره ي آن به دانشجو   يجامعه آمار 
ج يم نتـا  ين با در مورد تعمـ     يبنابرا. اصفهان محدود شده بود   

شنهاد يـ ن راسـتا پ   يـ در ا . اط كـرد  يـ د احت يـ گر با يبه افراد د  
گـر از جملـه     ي د ياهـ   هشود كه نگرش به ازدواج در گرو       مي

 ياهــ هان دوريگــر، دانــشجوي ديهــاان دانــشگاهيدانــشجو
 يدانـشگاه الت  ي كـه تحـص    ي و افـراد   يليالت تكم يتحص

گر يكـد ي مختلـف بـا      ياهـ   ه شده و گـرو    يز بررس يندارند ن 
 ياهـ   ه نگـرش بـه ازدواج در گـرو        يبررسـ . سه شـوند  يمقا

ر آن در طـول زمـان از        ييـ نـد تغ  يآ فر ي، بررس يمختلف سن 
سه نگرش افراد مجـرد و      يز مقا ي، و ن  يقات طول يق تحق يطر

 يشنهادات بـه محققـان    يـ گر پ يمتأهل نسبت به ازدواج از د     
 ياهـ   تبا توجه به تفـاو    . طه توجه دارند  ين ح يه به ا  است ك 
 يياهـ   ش در نگـرش بـه ازدواج الزم اسـت پـژوه           يتيجنس
ت در نـرخ ازدواج،     يا و جنس  ه  شنه نقش نگر  ين در زم  ياديبن

 و يرات ســاختارييــر تغيز تــأثيــنــد طــالق، و نيآنــرخ و فر
 بر نگرش به ازدواج صـورت       ياجتماع - يت اقتصاد يوضع

ن پرسـشنامه از    يـ شود كه در كنار ا     ميهاد  شنيضمناً پ . رديگ
  .ز استفاده شودي مكمل مانند مصاحبه نيابزارها

  
  گيري نتيجه

اس نگرش بـه    يدست آمده نشان داد كه مق     ه  ج ب ينتا
نگـرش   سـنجش    ي مناسـب بـرا    ييايـ  و پا  ييازدواج از روا  

شنهاد يـ  پ. است. برخوردار است ان نسبت به ازدواج   يدانشجو
 ري و سـا   يي در مراكز مـشاوره دانـشجو      ارن ابز يگردد از ا   مي

  .مراكز مرتبط با مشاوره ازدواج استفاده شود
 

   تشكر و قدرداني
كننـده   ان شـركت  يه دانشجو يسندگان مقاله از كل   ينو

 كـه در پـر      اي  هخاطر حوصله، دقـت و عالقـ      ه  در مطالعه ب  
 يا از خود نشان دادنـد، تـشكر و قـدردان          ه  هكردن پرسشنام 

  .شود مي
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Studying the psychometric properties of marital attitude scale 
 
 
Nilforooshan1 P (Ph.D) - Navidian2 A (Ph.D) - Abedi3 A (Ph.D). 
 
 

Introduction: Attitude toward marriage is one of the key mechanisms in 
anticipating real behavior in marriage and its assessment needs a valid instrument. 
The aim of this research was to investigate the reliability, validity, and factor structure 
of Persian version of Marital Attitude Scale (MAS, Brateen & Rosen, 1998). 

Methods: In this descriptive-scaling research, the study population of this 
research was the B.A students studying at Isfahan University. The sample was 137 
university students (including 51 males and 86 females) selected by stratified 
sampling. Marital Attitude Scale (MAS) and Marriage Expectation Scale (MES) were 
the instruments for collecting the data. Data were analyzed by factor analysis, 
MANOVA and Pearson correlation. 

Results: The results showed that MAS has high and suitable reliability and 
validity for assessing university students’ attitude toward marriage. The results of 
factor analysis revealed that MAS is a multidimentional instrument. Attitude toward 
marriage can be divided into two distinct and yet interrelated factors, attitude toward 
their marriage and general attitude toward marriage. The general attitude toward 
marriage includes pessimistic, optimistic and idealistic attitude. Furthermore, 
comparing the attitude of boys and girls, as a lateral finding, showed girls’ attitude 
toward their marriage and general attitude toward marriage is more negative than 
boys, and girls have more pessimistic attitude toward marriage. 

Conclusion: In general, the marital attitude Scale is a reliable and suitable 
instrument to assess marital Attitudes. 
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