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های آموزان خانوادهگرش نسبت به انتخاب همسر در دانشدلبستگی به والدین، دانش و نگرش جنسی و ن مقایسههدف پژوهش حاضر  چکیده:

آموزان دختر این پژوهش شامل  کلیه دانش ی آماریای بود. جامعهمقایسه -حاضر، توصیفی از نوع علیروش پژوهش طالق و عادی بود. 

دانش آموز خانواده  31دانش آموز خانواده طالق و  31دانش آموز دختر ) 721بود. تعداد  7931-31آباد در سال تحصیلی رستانی شهر خرمدبی

دانش و نگرش جنسی  (،IPPA- Rهای دلبستگی به والدین )پرسشنامهها از برای گردآوری داده عادی( در این پژوهش شرکت کردند.

(SKAS) و نگرش نسبت ب( ه انتخاب همسرARMSSاستفاده شد )های طالق و عادی از نظر میزان دلبستگی به . نتایج نشان داد که بین گروه

دلبستگی به میزان (، به نحوی که > p 15/1) داری وجود داردنتخاب همسر با یکدیگر تفاوت معناوالدین، نگرش جنسی و نگرش نسبت به ا

های طالق بود، اما از آموزان خانوادههای عادی بیشتر از دانشآموزان خانوادهدر دانش تخاب همسروالدین، نگرش جنسی و نگرش نسبت به ان

گونه شود که نتایج ایناساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میبر لحاظ متغیر دانش جنسی تفاوت معناداری میان دو گروه مالحظه نشد. 

 ریزی مناسبی داشته باشند.نند بر اساس نتایج پژوهش، برنامهها بتواوطه قرار گیرد تا آنای مختلف مربهقات در اختیار مراکز و سازمانتحقی
 دلبستگی به والدین، دانش و نگرش جنسی، نگرش نسبت به انتخاب همسر، طالق  های کلیدی:واژه

Abstract: The aim of the present study was to examine students’ attachment to parents, sexual knowledge and attitude 

and attitude to mate selection in  divorced and normal families. The statistical population consisted of all female high 

school students in Korramabad in the academic year 2017-81. 180 students (90 from divorced and 90 from normal 

families ) participated in this study, completing  the Attachment to Parents (IPPA-R), the Sexual Knowledge and 

Attitude Scale(SKAS) and the  Attitude to Mate Selection Scale (ARMSS). The results showed a significant 

difference between divorced and normal groups in terms of attachment to parents, sexual knowledge and attitude and 

attitude to mate selection (P<0.05). students from normal families scored higher on attachment to parents, sexual 

knowledge and attitude and attitude to mate selection than those from divorced families. However, no significant 

difference was observed between the two groups in terms of sexual knowledge . The based on the results of this 

research it is suggested that results of such research available to different centers and organizations so that they can 

plan well based on the results of the research. 
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 مقدمه
ازدواج و تشکیل خانواده خدمتی است برای پدید آوردن 

؛ با این حال این یک خانواده، آسایش و خوشبختی و نشاط

 شودکانون آسایش گاهی اوقات به ناآرامی زناشویی منجر می

طور کلی رشد شخصیت فرد به (.7931)باقریان و کاظمیان، 

تواند از والدین است و فقدان یکی یا هر دوی آنها می ثرمتأ

ی ی بر رشد شخصیت فرد داشته باشد و زمینهزیانبارآثار 

رفتاری ی یا مشکالت های رواناستعداد فردی را برای بیماری

 7طالق(. 7938مهر، ممبینی و اصالنی، )خجسته فراهم آورد

یک مسئله اجتماعی جدی است و هر ساله بر تعداد 

گذارد. آمارها توجهی از بزرگساالن و کودکان تأثیر میابلق

دهند که ساالنه بیش از یک میلیون کودک از طریق نشان می

)بینگ،  شوندتقال داده میبه مراکز  بهزیستی ان فرایند طالق

درصد از همه  01( و تقریبا 8113، نلسون و سلوسکی

خواهند کودکان در طول زندگی خود طالق والدین را تجربه 

 8هامراکز کنترل و پیشگیری از بیماری(. 8179، کرد )آرکس

در ایاالت  میلیون نفر 8زنند که بیش از ( تخمین می8175)

متحده هر سال ازدواج خواهند کرد. با این حال، بسیاری از 

. همچنین طبق آمارهای شودمنجر میها به طالق این ازدواج

ال اخیر نزدیک به یک س 71ثبت احوال کشور ایران، فقط در 

است که در نتیجه آن حدود  میلیون طالق در ایران رخ داده

طالق را  الیون زن و مرد فقط در همین مدت کم، واقعیم 8

 (.7939)نریمانی، عباسی، بکیان و بختی،  اندتجربه کرده

دهنــد کــه رونــد نشــان میمطالعــات مختلــف 

اخیــر یــک رونــد افزایــش طــالق در نیــم قــرن 

جهانــی اســت و معلــول تغییــرات اقتصــادی، 

اگر چه  جمعیتــی، حقوقــی، ارزشــی و فرهنگـی اسـت.

بعضی از کودکان نتایج مثبتی از طالق والدین را تجربه 

توجهی از تحقیقات بر تأثیرات مضر قابل اما تعدادکنند، می

های کان خانوادهمثال، کودطالق متمرکز شده است. برای 

ای بدون طالق روابط هکان خانوادهدطالق در مقایسه با کو

تر و ، عملکرد تحصیلی پایینبا افراد دیگر تراجتماعی ضعیف

؛ 8178آپهولد کریر و یوتز، ) 9شناختیانتأخیر در رشد رو

(، 8117)آماتو،  0(، خودپنداره منفی8112کارترایت، 

                                                           
1. divorce 

2. centers for disease control and prevention  

3. psychological growth  

4  . negative self-concept 

(، مشکالت 7339و، کویر زیل، مارینسون و) 5افسردگی

ویک و مشکالت بیرونی )بریو ( 7337)داوسن،  1هیجانی

جدایی و طالق برای تمام کنند. ( را تجربه می8111آلوز، 

شود و ممکن اعضای خانواده استرس بزرگی محسوب می

مدت و بلندمدت کوتاه ناسازگارانههای است منجر به واکنش

زوجین و فرزندان  شود. عالوه بر آن، تجربه طالق، سازگاری

شناختی، جسمانی، اجتماعی )روان آنها را در تمام ابعاد

دهد و باعث کاهش عملکرد و تاثیر قرار میو هیجانی( تحت

)سعادتی،  شودناکارآمدی اعضای خانواده پس از طالق می

 (. 7935رستمی و دربانی، 
اولین  ،نهاد اجتماعی ترینعنوان عمدهسیستم خانواده به

شود رشد کودکان و نوجوانان محسوب می مؤثر بر نحوهنظام 

متفاوتی بر  یک به شیوه و عوامل مختلف موجود در آن هر

گذارند. ثیرعنوان محصول خانواده تأرزندان بهفرایند تحول ف

یاری را به بس ، توجه1در میان این عوامل موضوع دلبستگی

یخته رسد با فرایند طالق آمنظر میخود معطوف داشته و به

تفاوت  ،2یکی از مفروضات اساسی در نظریه دلبستگیباشد. 

  ایمن درسبک دلبستگی ؛ است 3های دلبستگیدر سبک

فرد در  به کیفیت روابطی که ایمنناسبک دلبستگی برابر 

 .(7328)بالبی،  اشاره دارد ،است طول زندگی تجربه کرده

د که دلبستگی بر این باورنپردازان عنوان نمونه، نظریهبه

سبک دلبستگی ایمن از روابط  نزدیک، پاسخگو بودن به 

که و برعکس آنهایی  دآیبه وجود می هانیازها و حمایت

تاریخچه روابط نامطلوب و غیر پاسخگو دارند دارای سبک 

 . (8175، نفرنالی و ه)فرا دلبستگی ناایمن هستند

انداز مهمی را در مورد طالق چشم  ،نظریه دلبستگی

کند، زیرا طالق شامل اختالل و اغلب ختم یفراهم م

اگرچه بسیاری از محققان قبال رابطه دلبستگی ایمن است. 

 اندبین طالق والدین و دلبستگی را مورد بررسی قرار داده

؛ کیلمن، کارنزا و ون 8118ز، یتو؛ ریگز و جک8119)اُذن، 

های تا سبک پژوهش حاضر قصد دارداما  (.8111دیمیا، 

باطی )روابط با پدر، مادر، عنوان سبک ارترا بهدلبستگی 

 هاز دیدگاه نظری. دعشقی و غیره( بررسی کن شرکای

                                                           
5  . depression 

6. emotional problem    

7. attachment 

8  . theory attachment 

9. attachment styles 
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ای رود که تغییر در هر رابطهانتظار می ،7های خانوادهسیستم

 ثیر بگذاردتأدر خانواده بر تمام روابط و تعامالت دیگر 

این نوع  دتوان(. فرایند طالق می8178و هامون،  )اسمیت

ای گونهبه (7337)آماتو و کیت،  ندبطه را دچار اختالل کرا

ق چنین رابطه که حتی در بزرگسالی فرزند حاصل از طال

شان یک خود نترمان در روابطه عاشقانه وضعیفی را در آینده 

کاتر، کاول، مالیندا و پانیونت ،جناشیمکوسکی) دهد

از اند که بعد (. مطالعات گزارش کرده8172، مارینورمن

آید وجود میهای جنسیتی نیز در روابط بهتفاوت ،طالق

گیرند ودکان اغلب از پدرهای خود فاصله میای که کگونهبه

  (. 8111بلینگز و امری، المن)

از فرایند طالق تأثیر  رسدنظر میبه متغیر دیگری که

، نوجوانان و جوانان است 8نگرش جنسیدانش و  ،پذیردمی

های جنسی ها و نقشدر مورد فعالیت باورهایی کهیعنی 

ثیر های جنسی تأنگرش(. 8118 وجود دارد )کورسینی،

 مهمی در ادراک رفتار جنسی، میل و رضایت جنسی دارند

(. نگرش 7931پور، ی، میرزایی، غالمعلی لواسانی و نقبشارت)

ها، ثیر خانواده، گروه همساالن و رسانهجنسی افراد تحت تأ

)هونگ،  گیردو جنسیت فرد قرار میاعتقادات مذهبی 

(. 8171ماونتین، هام، فرانیل و شاغر و کرومنوویسن، کریس

نه و تواند به دو شکل کلی آزاداندیشانگرش جنسی می

کارانه وجود داشته باشد. افرادی که نگرش محافظه

های د، در مورد مسائل جنسی مانند نقشآزاداندیشانه دارن

فعالیت جنسی نگرش باز و ع جنسی، ارضاشدن و انوا

تند کار هسدر مقابل، افرادی که محافظهپذیر دارند. انعطاف

ی های مرتبط با مسائل جنستمایل کمتری به پذیرش دیدگاه

)لمر، بالجت،  دهندپذیری کمتری نشان میدارند و انعطاف

گیرند، نگرش وقتی والدین طالق می(. 8179، سلفیا و بنسون

کند. موافقت رفتار جنسی تغییر می فرزندانشان نسبت به

نسبت به روابط جنسی قبل از ازدواج و طالق افزایش یافته 

)ویلیام و ابد یمیج و تولد فرزندان کاهش که ازدوادر حالی

برای مثال مطالعات در آمریکا و انگلیس نشان (. 7331ند، آرل

طالق نسبت به دختران بدون  داده است که دختران والدین

روابط جنسی قبل از ازدواج تمایل بیشتری دارند  بهطالق 

برای پسران، طالق  .(7331ند، و آرل ؛ ویلیام7338، کاتلین)

                                                           
1. the theory of family systems 

2. sexual knowledge & attitude  

انزالی زود نوجوانان ووالدین و غیبت پدر با مقاربت جنسی 

. (7330، تیتلر، جولین و گرانک، فارنستنبر)ف ارتباط دارد

طالق های اند که پسران خانوادههمچنین نتایج نشان داده

های طالق،  شریکان جنسی )دوستینوعان غیرنسبت به هم

 (. 8115بیشتری دارند)اد و وینسنت، ی( جانابه

یکی دیگر از  9انتخاب همسرنسبت به  نوجواناننگرش 

عقاید . پذیردست که از سیستم خانواده تأثیر میمتغیرهایی ا

های بزرگساالن پیرامون طالق و ازدواج و اعتقادات و نگرش

های خود تواند به شدت تحت تأثیر خانوادهاشقانه آنها میع

اند. شده ژه زمانی که والدین آنها از هم جداویبه، قرار گیرد

( بر این باورند که اعتقادات و 7323) تزاسپریچر و می

توانند تعیین کنند که چگونه افراد های عاشقانه مینگرش

اند. این هکردبخش را مشاهده یک رابطه موفق یا رضایت

و باورهای عاشقانه از این  هاوهشگران معتقدند که نگرشپژ

انجامد و این عشق واقعی برای همیشه به طول می باور که

شناسایی . شودمی کند ناشیموانع را برطرف می عشق تمام

بت به انتخاب همسر، یکی درست و ارزیابی صحیح نگرش نس

 هاست که هدف آنها در مطالعاتی اترین فعالیتاز اساسی

 0بینی و شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشوییپیش

محمدیان و شیری، گلبه نقل از  ؛8111، 5است )هولمن

اکثر مطالعات در مورد تأثیر طالق (. 7935خواه، حجت

های خانوادگی در ایاالت متحده انجام شده و والدین بر نگرش

بین ی خانوادگی هااز ارتباط بین تجربه طالق و نگرش

 ؛کنندحمایت میفرزندان طالق و فرزندان بدون طالق 

طالق  به که کودکان طالق تمایل بیشتری نسبتطوریبه

آکسین و )است  مثبت دارند و نگرششان نسبت به طالق

 ؛8171کاسرو،  روتالو و؛ 7337، ثآماتو و بو؛ 7331ترنتون، 

ر این نکته (. تحقیقی دیگ8172، همکاران و، جناشیمکوسکی

تعهد کمتری  ،را آشکار کرده است که کودکان حاصل طالق

(. با توجه 8115نسبت به زندگی زناشویی دارند )وولفینگر، 

های مثبت طالق در نوجوانی، ممکن است جوانان به نگرش

در معرض خطر بیشتر طالق در زندگی زناشویی باشند. 

مثبت  شتحقیقات نشان داده است که افرادی که دارای نگر

در آینده طالق هستند احتمال بیشتری دارند که  نسبت به

های تحقیق آماتو و (. یافته8117، دیوئرآماتو و ) طالق بگیرند

                                                           
3. attitude to mate selection 

4  . marital quality of life 

5. Holman, T. B. 
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های جوانان خانوادهدهد که ی( نشان م8117) وئردی

ازدواج را  انتخاب همسر و طور معمولگرفته در آینده بهطالق

چه با توجه به آن ند. بنابراینالعمر باور ندارعنوان تعهد مادامبه

گیری نگرش در دوران کودکی ممکن است ، شکلبیان شد

 )لینگ استید و باشد 7نسلیمکانیسم انتقال طالق بین

مهر، ممبینی و در همین راستا، خجسته(. 8113انگلهارت، 

مقایسه نگرش به  "ای با عنوان ( در مطالعه7938اصالنی )

آموزان پسر همساالن در دانش ق و دلبستگی بهازدواج و طال

نشان دادند که بین  "های عادی و طالقدبیرستانی خانواده

های طالق و عادی از لحاظ متغیرهای آموزان خانوادهدانش

( نیز در 8115جو )مذکور تفاوت معناداری وجود دارد. 

های دلبستگی در بررسی سبک"عنوان مطالعه خود با 

نشان داد که فرزندان  "عادیهای طالق و فرزندان خانواده

موتا  های طالق از سبک دلبستگی ناایمن برخوردارند.خانواده

( هم در پژوهش خود نشان دادند که 8113و ماتوس )

نفس با هم های طالق و عادی از نظر عزتفرزندان خانواده

اتاو تفاوت دارند و این تفاوت به نفع فرزندان عادی است. 

ثیر منفی بر نوع طالق والدین تأ ( نیز نشان داد که8171)

با استناد به مطالب فوق و با گذارد. ارتباطات فرزندان می

کنون پژوهشی به مقایسه سه متغیر ارائه تا توجه به این که

های طالق و عادی جامعه ایرانی خانواده فرزندانشده در بین 

 بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه ت،اس نپرداخته

جنسی و نگرش نسبت  نگرشدانش و والدین، دلبستگی به 

ق و طال هایخانواده آموزاندانشدر بین  انتخاب همسربه 

 فرضیه اول: از:  پژوهش عبارتند هایفرضیهانجام شد.  عادی

طالق و های خانواده آموزاندانشبین دلبستگی به والدین 

 نگرشدانش و بین  فرضیه دوم:  تفاوت وجود دارد. عادی

تفاوت وجود  عادیطالق و های خانوادهآموزان شدانجنسی 

 انتخاب همسربین نگرش نسبت به  فرضیه سوم: . دارد

 تفاوت وجود دارد. عادیطالق و های خانوادهآموزان دانش

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

ای مقایسه -روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی

آموزان شامل کلیه دانشاست. جامعه آماری این پژوهش 

آباد در های طالق و عادی شهر خرمدختر دبیرستانی خانواده

است. نمونه مورد نیاز برای این  7931 -31سال تحصیلی 

                                                           
1. intergenerational divorce 

نفر  721ای به تعداد پژوهش به صورت تصادفی چندمرحله

آموز خانواده عادی( دانش 31آموز خانواده طالق و دانش 31)

ول از بین نواحی آموزش و پرورش انتخاب شدند. در مرحله ا

آباد،  ناحیه دو به صورت تصادفی ساده انتخاب شد شهر خرم

های دخترانه این ناحیه انتخاب شدند. در و همه دبیرستان

های آموزان دختر خانوادهی دوم، فهرست تمامی دانشمرحله

دانشگاهی این های اول، دوم، سوم و پیشطالق که در پایه

به تحصیل بودند تهیه شد و از بین آن ناحیه مشغول 

آموزان، نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. دانش

آموزان عادی به منظور در آخر برای انتخاب نمونه دانش

 -کنترل برخی متغیرهای مزاحم از قبیل پایگاه اجتماعی

آموزان فرزندان اقتصادی از همان کالسی که دانش

آموزان تخاب شده بودند دانشهای طالق انخانواده

های عادی نیز به شیوه تصادفی ساده به تعداد خانواده

های طالق انتخاب شدند. در نهایت به آموزان خانوادهدانش

های آمار توصیفی ها از شاخصمنظور تجزیه و تحلیل داده

)میانگین و انحراف استاندارد( و تحلیل واریانس چندمتغیره 

استفاده شد. میانگین و  88نسخه  SPSSافزار از طریق نرم

و  95/71ترتیب کنندگان بهانحراف استاندارد سن شرکت

 دست آمد.  به 11/7

 ابزار سنجش

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همساالن 

)IPPA(.  پرسشنامه دلبستگی به والدین و همساالن
8)IPPA( منظور ارزیابی ادراک نوجوانان از ابعاد مثبت، به

ذهنی روابط آنها با والدین، توسط آرمسدن  -و عاطفی منفی

( تدوین شده است. هدف از ساخت این 7321و گرینبرگ )

پرسشنامه، بررسی این موضوع است که چگونه این افراد 

شناختی توانند منبع امنیت روان)والدین و همساالن( می

سوال است که هر  82برای فرد باشند. این پرسشنامه حاوی 

دهنده آن است که ایمنی بیشتری ه باالتر باشد، نشانچه نمر

کنندگان میزان تطابق هر جمله شرکتدر روابط وجود دارد. 

ای لیکرت )از درجهرا در مورد خود بر روی یک مقیاس پنج

در پژوهش دهند. ( نشان می5تا کامال موافقم  7کامال مخالفم

برای این  ( میزان پایایی7921هنرمند )زادهفتحی و مهرابی

                                                           
2. Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 
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عسکری، محمدآبادی، ناصری گزارش شد. 39/1پرسشنامه 

( این پرسشنامه را در جامعه ایرانی 7937)بهرامی و همکاران 

 7مورد تجدیدنظر قرار دادند. نتایج سنجش روایی همزمان

های مراقبت و پرسشنامه، همبستگی این مقیاس را با مقیاس

والدین را معنادار حمایت افراطی والدینی و پرسشنامه پیوند 

شده نشان دادند و در نهایت نشان دادند بینیو در جهت پیش

مناسبی برای انجام  8که این پرسشنامه روایی و پایایی

پژوهش در مقاصد علمی و عملی دارد. در پژوهش فتحی و 

( میزان پایایی برای این پرسشنامه 7921هنرمند )زادهمهرابی

در پژوهش حاضر با استفاده  گزارش شد. میزان پایایی 39/1

 دست آمد.   به 37/1 9از ضریب آلفای کرونباخ

. QKSA)پرسشنامه دانش و نگرش جنسی )

 گویه 91دارای  )QKSA)0پرسشنامه دانش و نگرش جنسی 

( ساخته شد. این پرسشنامه، 7920است که توسط بشارت )

ای درجه 5دو متغیر دانش و نگرش جنسی را در یک مقیاس 

سنجد. هر کدام از دو می 5تا  7ای بین ت در دامنهلیکر

سؤال است که کمترین و بیشترین  75زیرمقیاس شامل 

 15تا  75ها بین ی آزمودنی در هر یک از زیرمقیاسنمره

ی باالتر در زیرمقیاس دانش جنسی به خواهد بود. نمره

ی باالتر در معنای باال بودن دانش جنسی فرد و نمره

تر نسبت به رش جنسی به معنای نگرش مثبتزیرمقیاس نگ

های ی جنسی است. ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاسرابطه

 37/1ترتیب ها بهی آزمودنیدانش و نگرش جنسی برای نمره

ی همسانی درونی خوب محاسبه شد که نشانه 22/1و 

نفر از  08های مقیاس بود. ضرایب همبستگی بین نمره

ت با فاصله دو تا چهار هفته برای ها در دو نوبآزمودنی

محاسبه شد. این ضرایب برای  5سنجش پایایی بازآزمایی

ی و برای نمره 21/1و  21/1ترتیب دانش و نگرش جنسی به

                                                           
1. concurrent validity 

2. reliability 

3. Cronbach's alpha coefficients 

4. Questionnaire of Knowledge and Sexual Attitude 

(QKSA) 

5. test retest reliability 

در سطح یک صدم معنادار بودند و پایایی  22/1کل مقیاس 

(. در پژوهش 7920بازآزمایی مقیاس را تأیید کردند )بشارت، 

( ضرایب آلفای کرونباخ برای 7935) فردمومنی و آزادی

ترتیب برابر با های دانش جنسی و نگرش جنسی بهمؤلفه

این   1( روایی سازه7920بود. بشارت ) 37/1و  21/1

 291برروی  1پرسشنامه را به روش تحلیل عامل اکتشافی

کننده، مطلوب گزارش کرد. در پژوهش حاضر میزان شرکت

با استفاده از ضریب آلفای  پایایی برای دانش و نگرش جنسی

 دست آمد.به 22/1و  23/1ترتیب کرونباخ به

پرسشنامه نگرش نسبت به انتخاب همسر 

)ARMSS(.  پرسشنامه نگرش نسبت به انتخاب همسر

)ARMSS(2  توسط کاب، الرسون و واتسون  8119در سال

عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب به

منظور شده است. این پرسشنامه که بههمسر بسط داده 

آور و محدودکننده ساخته شده است، ارزیابی باورهای الزام

سوال بوده است. مقیاس نگرش نسبت به انتخاب  97حاوی 

( 7931زاده توکلی )همسر در ایران توسط سپهری و حسن

نفری از  190ترجمه و هنجاریابی )بر روی یک نمونه 

هید بهشتی، شیراز و علوم پزشکی های شدانشجویان دانشگاه

( روایی این پرسشنامه را 8119شیراز( شد. کاب و همکاران )

ها رفته کل عاملطوری که روی هممطلوب گزارش کردند به

کنند. پایایی را نیز به روش درصد واریانس را تبیین می 1/02

گزارش  22/1تا  11/1ها بین آلفای کرونباخ در عامل

امتیازی از کامال  1گذاری این مقیاس در طیف اند. نمرهنموده

( است. در پژوهش 7( تا کامال مخالفم نمره )1موافقم نمره )

 21/1حاضر میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 دست آمد.به

 

                                                           
6. construct validity 

7. exploratory factor analysis 

8. Aattitudes about Rromance and Mate Selection 

Scale (ARMSS) 
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 هایافته

میانگین و انحراف استاندارد مربوط به دلبستگی به 

سبت به انتخاب والدین، دانش و نگرش جنسی و نگرش ن

 7آموزان عادی و طالق  در جدول همسر به تفکیک دانش

گزارش شده است. در این پژوهش دانش و نگرش جنسی در 

 .دو بخش دانش جنسی و نگرش جنسی بررسی شد

  ±8ها از های کجی و کشیدگی هیچکدام از عاملشاخص

ها برای متغیرهای دلبستگی به عبور نکرده و توزیع داده

، دانش جنسی و نگرس جنسی و نگرش نسبت به والدین

.انتخاب همسر  نرمال است

 7جدول

 های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهآماره 

 

برای بررسی تفاوت متغیرها در دو گروه الزم است از 

اده شود. یکی از تحلیل واریانس چندمتغیره استف

های مهم تحلیل واریانس چندمتغیره، برابری فرضپیش

ها است که از طریق آزمون ام کواریانس –ماتریس واریانس 

شود. نتایج آزمون ام باکس نشان داد که باکس بررسی می

، p  ،13/0=  F> 15/1فرض برقرار است )این پیش

89/708M = فرض دیگر این تحلیل برابری (. پیش

های خطا است. نتایج آزمون لوین حکایت از برقراری اریانسو

 آورده شده است. 8فرض داشت که در جدول این پیش

  8جدول 

 هاآزمون لوین برای بررسی برابری واریانس 

 

 

عدی از تحلیل ها در گام بفرضبا توجه به برقراری پیش

( استفاده شد. نتایج این تحلیل در مانوا) واریانس چندمتغیره

 9ل گونه که در جدوهمانآورده شده است.  9جدول 

های مورد سنجش شود، بین دو گروه در شاخصمشاهده می

د دارد. تفاوت معناداری وجو

 

 

 

 طالق عادی متغیر
 M SD کشیدگی کجی M SD کشیدگی کجی 

 -981/7 -771/1 01/78 05/32 -180/7 -539/1 11/71 17/718 دلبستگی به والدین

 815/1 -511/1 31/1 18/55 915/8 -919/7 18/1 10/51 دانش جنسی

 117/1 -811/1 18/2 05/11 555/7 -798/8 72/2 81/55 نگرش جنسی

 -977/1 -908/1 11/3 0/775 957/7 721/1 09/79 08/781 نگرش نسبت به انتخاب همسر

 معنارداری Fآماره  متغیر

 789/1 89/8 دلبستگی به والدین

 717/1 12/7 دانش جنسی

 751/1 11/7 نگرش جنسی

 791/1 30/7 بت به انتخاب همسرنگرش نس
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 9جدول

 هامتغیره برای تفاوت بین گروهنتایج تحلیل واریانس چند 

 مجذور اتا سطح معناداری خطا  df معناداری F df آماره آزمون منبع

 

 گروه عادی و طالق
 

 813/1 117/1 715 0 591/77 813/1 اثر پیالیی

 813/1 117/1 715 0 591/77 137/1 المبدای ویلکز

 813/1 117/1 715 0 591/77 810/1 اثر هتلینگ

 813/1 117/1 715 0 591/77 910/1 ریشه رویبزرگترین 

 

 متغیرهگوهای تفاوت از تحلیل واریانس تکبرای بررسی ال

توجه با آمده است.  0بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول 

آموزان شود که بین دانشمشاهده می 0های جدول به یافته

 = p 187/1عادی و طالق از لحاظ دلبستگی به والدین )

،13/0F = ( نگرش جنسی ،)117/1 p = ،09/72F =  و )

(  = 115/1p =  ،88/2Fبه انتخاب همسر )نگرش نسبت 

ها ی وجود دارد. با توجه به میانگین این مؤلفهتفاوت معنادار

ق آموزان طال( به نسبت دانش17/718وزان عادی )آمدانش

شتری به والدین برخوردارند. ( از دلبستگی بی05/35)

آموزان عادی ( به نسبت دانش05/11موزان طالق )آدانش

نامطلوبی به مسائل جنسی نشان  ( نگرش منفی و81/55)

( نسبت به 08/781) آموزان عادیدهند. همچنین دانشمی

تری به ( نگرش اجتماعی مناسب0/775آموزان طالق )دانش

دهند. در بین دو گروه از لحاظ بی از خود نشان میهمسریا

 دانش جنسی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 
 0جدول 

 آموزان عادی و طالقایسه متغیرهای پژوهش در بین دانشمتغیره برای مقنتایج تحلیل واریانس تک
مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

میانگین  درجات آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 زه اثراندا

 158/1 187/1 13/0 13/321 7 13/321 دلبستگی به والدین

 110/1 929/1 111/1 188/08 7 188/01 دانش جنسی

 130/1 117/1 09/72 11/7877 7 11/7877 نگرش جنسی

 100/1 115/1 88/2 188/7795 7 188/7795 نگرش نسبت به انتخاب همسر

 بحث
ه والدین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه دلبستگی ب

دانش و نگرش جنسی و نگرش نسبت به انتخاب همسر در 

در  انجام گرفت. عادیطالق و  هایآموزان خانوادهدانش

گویی به فرضیه اول پژوهش مبنی بر مقایسه دلبستگی پاسخ

تحلیل  با استناد به نتایج عادیبه والدین در دو گروه طالق و 

ن در دو گروه توان گفت که دلبستگی به والدیها میداده

ای که گونهداشت؛ بهمورد مطالعه تفاوت معناداری با هم 

، از آموزان عادیدانشطالق در مقایسه با  آموزاندانش

به والدین خود برخوردارند، لذا  کمتری نسبتدلبستگی 

هش با این یافته پژو .شودمیفرضیه اول پژوهش تأیید 

 و اصالنی مهر، ممبینی(، خجسته8171اتاوا ) هاییافته

هماهنگ و  (8113) (، موتا و ماتوس8115)جو (، 7938)

 . استهمسو 
وقتی والدین تعارضات توان گفت در تبیین این یافته می

گیرنـد کنند و یا طـالق مـیزناشویی را تجربه می

طـور کـه شایسته است به نیازهای تواننـد آننمـی

تمرکز  فرزندانشان پاسخ دهند و بیشتر بر مشکالت خود

عنوان توانند از والدین خود بهکنند، کودکـان نیز نمیمی

پایگاهی امن برای کاویدن محیط استفاده کنند، به همین 

دلیل دلبستگی ایمنی به والدین خود ندارند و ارتباط ضعیفی 

های ( نیز نشان داد که چون خانواده8115جو )با آنان دارند. 

دگی و مشکالت زناشویی طالق همیشه درگیر اختالفات خانوا

های پرورش سبک دلبستگی این مساله خود زمینه ،هستند
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موتا و  سازد.به صورت ناایمن را برای فرزندان فراهم می

ها درگیری و ( نشان دادند که زمانی در خانوده8113ماتوس )

تنش بین والدین وجود دارد، فرزندان نوعی نگرش منفی 

کنند که این نوع نگرش مینسبت به خانواده و والدین کسب 

بینی و دهند و این امر زمینه خودکمرا به خود تعمیم می

شود. از نظر اتاو نفس را در آنان موجب میپایین آمدن عزت

( طالق و جدایی والدین نوع ارتباطات فرزندان را 8171)

به این شکل که این فرزندان در  ؛دهدثیر قرار میتأ تحت

های دیگر ناموفق ا همساالن یا گروهارتباطات صمیمی مثبت ب

 کنند.عمل می

ژوهش حاکی از تفاوت معنادار یافته دیگر این پ 

عادی از نظر متغیر نگرش جنسی بود؛ آموزان طالق و دانش

های طالق در مقایسه با آموزان خانوادهیعنی دانش

های عادی، نگرش منفی و نامطلوبی ن خانوادهآموزادانش

دهند. بنابراین فرضیه نسی از خود بروز میبت به مسائل جنس

شود ولی در ارتباط با وم پژوهش در بخش اول آن تأیید مید

های طالق و آموزان خانوادهتفاوت در دانش جنسی دانش

یعنی این دو گروه از لحاظ دانش و  شود؛عادی تأیید نمی

این یافته اطالعات جنسی در سطح همسانی قرار دارند. 

(، مومنی و 7931) ماهانیزادههای شفیعیفتهپژوهش با یا

 مالکیزاده( و نادری، حیدرئی و حسین7935) فردآزادی

توان است. در تبیین این یافته می( هماهنگ و همسو 7922)

تواند به ادراک و توانایی شناخت و دانش فرد میگفت که 

. آگاهی و دانش جنسی زوجین بیانجامدبرای حل مشکالت 

ی زناشویی و عاطفی بین آنها را در پی بهبود رابطه نیز لذت و

دارد. اگر زوجین در زندگی خود شناخت بیشتری نسبت به 

این بعد مهم رابطه داشته باشند، قادر خواهند بود که 

های ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را بهبود بخشند. شیوه

ناآگاهی و کمبود دانش جنسی و کسب اطالعات نادرست 

ی جنسی نه تنها منجر به افزایش تعارضات و ی رابطهبارهدر

شود، بلکه موجب ایجاد تعارض های جنسی زوجین میآسیب

شود، چراکه سائل جنسی در بین فرزندان نیز میدر مورد م

ها به موازات نگرش و رفتارهای گونه خانوادهفرزندان این

 پردازند.والدین به الگوگیری و یادگیری میجنسی 

ز تفاوت معنادار افته آخر این پژوهش نیز حاکی ای

ر نگرش های طالق و عادی از نظر متغیفرزندان خانواده

های طالق نسبت به انتخاب همسر بود؛ یعنی فرزندان خانواده

نگرش منفی و ناپایداری نسبت به انتخاب همسر دارند. 

شود. این یافته با میبنابراین، فرضیه سوم پژوهش تایید 

(، گانونگ، کلمن و 7938) مهر و همکارانخجسته هایهیافت

. در استهماهنگ و همسو  ( 8118) ( و هیتن7327) براون

نقشی حیاتی را  ،هـای خـانوادهدکی تجربـهکـوطـول دوران 

کنند. ها، باورها و انتظارات فرزندان بازی میدر ساختن نگرش

ن یـاد فرزندان بـا مـشاهده روابـط زناشـویی والدینـشا

گیرنـد کـه ازدواج و زنـدگی خـانوادگی چگونـه بایـد مـی

بنابراین وقتی فرزندان در محیطی زندگی کنند که به  ؛باشـد

طور مداوم بین والدین تعارض وجود داشته باشد یا والدین 

گیرنـد، فرزنـدان آن بعـد از تعارضـات زیـاد طـالق مـی

گیرند که ازدواج یاد میای خانواده براساس الگوگیری مشاهده

نتایج پژوهش  .برای همیشه پایدار نیستو انتخاب همسر 

ی متفاوت بودن دلبستگی به والدین، نگرش دهندهنشان

آموزان گرش نسبت به انتخاب همسر در دانشجنسی و ن

های طالق و عادی است، بنابراین درمانگران و خانواده

های چنین یافتهتوانند با تکیه بر مشاوران خانواده می

های مؤثری جهت افزایش ها و کارگاهکالسهایی پژوهش

ق که گریبانگیر اطالعات در مورد مسائل و مشکالت طال

منظور زندگی شود را بههای طالق میفرزندان خانواده

ها  برگزار نمایند. ای خانوادهزناشویی و خانوادگی سالم بر

دبیرستانی تشکیل آموزان دختر دانشرا حاضر نمونه پژوهش 

دادند که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قشر خاصی 

ی بزرگتر باید با هستند. بنابراین تعمیم نتایج به جامعه

ل تمرکز پژوهش بر مسائل احتیاط صورت گیرد. به دلی

، پژوهشگران با مشکالت فراوانی در جهت توجیه جنسی

ماندن اطالعات ها برای شرکت در پژوهش و محرمانه آزمودنی

ی روی نمونه های آتی برپژوهشبنابراین، مواجه بودند. 

 از های دیگری غیرنمونه و همچنینآموزان پسر دانش

از دیگر آموزان مانند دانشجویان نیز اجرا شود. دانش

های پژوهش حاضر، اندازه اثر پایین بود که امید محدودیت

عه به ین مطالهای آتی با اجرای دقیق اآن است در پژوهش

.نتایج بهتری دست یافته شود
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 منابع
(. ارتباط نگرش نسبت به 7931باقریان، م.، و کاظمیان، س. )

های جو اجتماعی خانواده در ازدواج و طالق با مولفه

دانشجویان دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( 

 .78 -81، 1فصلنامه دنا، الرستان. 

سنجی مقیاس دانش روان هایویژگی(. 7920بشارت، م. ع. )

 . گزارش پژوهشی دانشگاه تهران.و نگرش جنسی

پور، بشارت، م. ع.، میرزایی، ط.، غالمعلی لواسانی، م.، و نقی

کننده عواطف مثبت و منفی در (. نقش تعدیل7931م. )

رابطه بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی. 

 .9 -72، 0 شناسی خانواده،دوفصلنامه روان

(. مقایسه 7938مهر، ر.، ممبینی، ج.، و اصالنی، خ. )جستهخ

نگرش به ازدواج و طالق و دلبستگی به همساالن در 

های عادی و طالق. آموزان پسر دبیرستانی خانوادهدانش

 .51 -15، 8شناسی مدرسه، مجله روان

(. بررسی 7931زاده توکلی، م. ر. )سپهری، ص.، و حسن

های مربوط به انتخاب گرشاعتبار و روایی مقیاس ن

 .017 -073، 1پژوهی، فصلنامه خانوادههمسر. 

(. مقایسه 7935سعادتی، ن.، رستمی، م.، و دربانی، ع. )

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان 

نفس و سازگاری پس از متمرکز بر شفقت در تقویت عزت

 .05 -52، 9، شناسی خانوادهدوفصلنامه روانطالق زنان. 

مقایسه صمیمیت جنسی، (. 7931زاده ماهانی، م. )شفیعی

سالمت روان و رضایت زناشویی زوجین در آستانه طالق 

. سومین کنفرانس سراسری دانش و و عادی شهر کرمان

شناسی فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان

های ایران، تهران: موسسه برگزار کننده همایش

 و فناوری سام ایرانیان.محور دانش توسعه

(. 7935خواه، م. )محمدیان، م.، و حجتشیری، ط.، گل

های ناکارآمد نسبت اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش

فرهنگ مشاوره و به انتخاب همسر در دانشجویان دختر. 

 .718 -722، 1درمانی، روان

(. بررسی میزان 7921زاده هنرمند، م. )فتحی، ک و.، مهرابی

های خواهی، پرخاشگری، سبکگی، هیجانافسرد

های بینعنوان پیشدلبستگی و تحصیالت والدین به

مجله وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. 

 .89 -01، 80، شناسیمطالعات تربیتی و روان

(. رابطه دانش و 7935فرد، ص. )مومنی، خ. م.، و آزادی

طالق عاطفی.  نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با

، سازی خانوادهشناسی، مشاوره و غنیدوفصلنامه آسیب

7 ،05- 90. 

آبادی، ع.، عسکری، آ.، بهرامی، ف.، صادق، ر.، ناصری محمدی

(. هنجاریابی پرسشنامه خزانه 7937و عابدی، ج. )

دلبستگی والدین و همساالن تجدیدنظر شده در کودکان 

شناسی روان هایپژوهشساله شهر اصفهان.  77تا  3

 .85 -01، 8، بالینی و مشاوره

(. 7939نریمانی، م.، عباسی، م .، بکیان، م. ج.، و  بختی، م. )

مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و 

درمانی گروهی بر تعدیل ( و روایتACTتعهد )

های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طالق. طرحواره

درمانی و مشاوره پژوهشی روان -دو فصلنامه علمی

 .7-83، 0. خانواده
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