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 الصهخ 

در اين پژوهش به بررسي نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به ازدواج و طالق و رابطه آن با : مقدمه

های جو اجتماعي خانواده پرداخته شده است. هدف اين تحقیق بررسي نگرش دانشجويان  مؤلفه

ت تا از اين طريق های جو اجتماعي خانواده اس مؤلفهپرستاری نسبت به ازدواج وطالق و ارتباط آن  با 

 بتوانیم تبین مناسبي برای نگرش اين دانشجويان نسبت به ازدواج وطالق ارائه دهیم.

جامعه اين تحقیق تمام دانشجويان دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه  روش کار:

آفراد جامعه به  کم نمونه مورد نظر از تمام . به علت حجممي باشد -نفر بود 122که تعداد آنها  -شیراز

شكل نمونه گیری سرشماری انتخاب به عمل آمد. و ابزار اين پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه سنجش 

جو اجتماعي خانواده، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به ازدواج وطالق. به منظور تجزيه و تحلیل داده 

 .ها از روش همبستگي استفاده شد

قیق نشان داد که همبستگي معناداری بین نگرش دانشجويان نتايج به دست آمده از اين تح نتايج:

 های جو اجتماعي خانواده وجود دارد. مؤلفهنسبت به ازدواج و طالق و ارتباط آن با 

با توجه به نقش مهم ازدواج و تاثیر بد طالق در زندگي انسان بررسي نگرش نسبت به نتیجه گیري: 

جو اجتماعي خانواده نقش مهمي در شناسايي عوامل های  مؤلفهازدواج و طالق و ارتباط آن با 

 شكست و موفقیت در زندگي زناشويي دارد.

 خانواده جو اجتماعي ،طالق ،ازدواجکلمات کلیدي: 
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 مقدمه

ازدواج، پیمان مقدسي است که در میان تمام اقوام و ملل و در 

ای که در سنت ديرينه ها وجود داشته است.ها و مكانزمانميتما

کنند و پیمان ميو مرد زندگي مشترکي را آغاز آن زن 

بندندکه مصاحب و يار و غمخوار يكديگر باشند، يكديگر را مي

بهتر بشناسند و همديگر را خوشبخت کنند. به يكديگر عشق 

ازدواج يكي  (.1بورزندو با ازدواج بر تنهايي خويش پايان دهند)

نیادی اين از بنیادهای تقريباَ جهان شمول بشری است و هیچ ب

ثیر قرار نداده أچنین صمیمانه زندگي افراد بشر را تحت ت

شود، خانواده است. اين ميآنچه از خود ازدواج ايجاد (.6)است

واحد به ظاهر کوچك اجتماعي از ارکان عمده نهادهای اصلي 

رود و در واقع هر خانواده را بايد خشت ميهر جامعه به شمار 

های واال حفظ سنت و رسوم و ارزشبنای جامعه و کانون اصلي 

و مورد احترام و شالوده مستحكم مناسبات پايدار اجتماعي و 

روابط میان افراد و مهد پرورش فكرو انديشه و اخالق و تعالي 

ترين و پر خانواده، اولین ومهم (.7روح انسان به حساب آورد)

ترين نهاد اجتماعي در تاريخ و فرهنگ و تمدن انساني برکت

به مثابه دژی استوار و نهادی  در فرهنگ اسالمي، خانواده است.

مقدس، بیشترين مسئولیت را در رشد و تحول، تربیت و تعالي و 

ازدواج و تشكیل  (.4جود انسان را برعهده دارد )سعادت و

خانواده خدمتي است برای پديد آوردن يك خانواده آسايش و 

ش گاهي اوقات به . بااين حال اين کانون آسايخوشبختي و نشاط

عوامل مختلفي تعیین کننده  (.4شود)ميزناشويي منجر مينا آرا

موفقیت يا شكست در زمینه ازدواج هستند. از جمله مسائلي که 

ن وابسته است، اج و طالق تا حدود زيادی به آوسرنوشت ازد

نگرش نسبت به ازداج و طالق است. نگرش نسبت به ازدواج و 

ل مختلفي است ماننده سن، جنس، ثیر مسائأطالق تحت ت

يكي از عوامل (. 2ت و عوامل مادی و غیره )تحصیال

های ناموفق نحوه نگرش نادرست افراد نسبت به فرآيند ازدواج

،عقايد غیر واقع بینانه درباره  ازدواج و انتخاب همسر است

و  شودميازدواج باعث نارضايتي شديدی از زندگي زناشويي 

از جمله عوامل  (.3انجامد)ميخ باالی طالق ايتي به نرضاين نار

گذارند ميمختلفي که بر نگرش به ازدواج و طالق  تاثیر 

. محیط خانواده غني جوی امن و مطمئن به وجود خانواده است

آورد که در آن فرزندان نگرش مثبتي نسبت به ازدواج شكل مي

بد دهند و در مقابل محیط خانواده بد در هر گونه ديدگاه مي

محیط    (.9) يي تاثیر بسزايي داردبینانه نسبت به زندگي زناشو

. اجتماعي خانواده به عنوان  شخصیت يك خانواده مطرح است

محیط اجتماعي خانواده نشان دهنده وضعیت عاطفي ، رواني و 

و 1ارتباطي خانواده است و شامل سه محور کلي نگهداری سیستم

 (.8مختلف است)در ابعاد 7و ارتباطي 6رشد فردی 

 ( به عامل تجربه و مشاهده و نقش مهم آن در1834هروشكا)

(. تجربه جوان از زندگي والدين و 11نگرش اشاره کرده است )

ش جوانان نسبت به ازدواج به شدت روابط زناشويي آنها در نگر

ثر است و با هرگونه بد بیني در اقدام جوان به ازدواج تاثیر مؤ

زندگي زناشويي موفقیت دره های که داردو مشاهده خانواد

به  برندميو پیوسته در مشاجرات و اختالف به سر  اندنداشته

شودو آنها ميمنزله يك تهديد جدی برای جوانان محسوب 

  (.11د را از دست بدهند)مايل نیستند فراغت خاطر و آسايش خو

با توجه به اهمیت ازدواج و آثار طالق در زندگي انسان و تاثیر 

ع نگرش نسبت به ازدواج و طالق در موفقیت يا شكست در نو

اين زمینه، برررسي چگونگي نگرش به اين مفاهیم مورد توجه 

( معتقد 1732محققان قرار گرفته است . به عنوان مثال اردبیلي)

شود که جوانان مياست که نگرش منفي نسبت به ازدواج باعث 

ورت ازدواج هم ازدواج نكنند يا دير تر ازدواج کنند ودر ص

ضريب احتمال طالق باال رود. در پژوهش ديگری مشخص شد 

نگرش نسبت به طالق و نهاد خانواده در احتمال بروز طالق در 

ها و (. بنابراين، اين نگرش16است ) ؤثرمزندگي زناشويي 

های اساسي تصمیم گیری برای چگونگي ازدواج، احساسات پايه

تارهای زناشويي را شكل فزمان ازدواج ونیز انتظارات و ر

 (.17دهند)مي

                                                           
2-the system maintenance dimension 
2-the personal growth dimension  

Commucational dimension -3  
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استن وهاتچینسون معتقدند نگرش نسبت به خود يا ديگران تحت  

های با باشد و فرزنداني که در خانوادهميثیر خانواده أت

 کنند نگرشمييكپارچگي عمیق و ارتباط قوی زندگي 

معتقدند  1وايز و کینگ (.14تری نسبت به ازدواج دارند )مثبت

های شناختي رفتاری و عاطفي خود را از طرحوارهکه افراد 

رند و محیط خانواده بر عزت نفس، بميمحیط خانواده 

ت به مسائل و رفتارهای بین فردی افراد نسب هاانتظارات،نگرش

یجه تدر پژوهشي به اين ن 6لنگ   (.14گذارد )ميتیر أمختلف ت

رش ناسازگاری والدين و جدايي آنها بر نگ مؤلفهرسید که دو 

با توجه به  7موتز (.2ثیر معناداری دارد )أه به ازدواج تمنفي ب

تحقیق خود، نشان داده است تعارضات والدين يك پیش بیني 

وانان نسبت به ازدواج و کننده قوی در شكل دهي نگرش ج

مانچ و اريك معتقدند که هر چه بعد رابطه در  (12طالق است )

اج ان نسبت به ازدوخانواده مبدا قوی تر باشد نگرش فرزند

کوزچ و کوني  در پژوهش (. 13تر است )تر و مثبتخوش بینانه

فراد خود يافتند که تعارض خانواده تاثیری عمیق بر نگرش ا

 4زاستر و کريستاشمن (.19نسبت به ازدواج و طالق دارد )

زندگي  تاثیر زيادی بر روابط أمعتقدند جو اجتماعي خانواده مبد

نشان دادند  4جنینگز و همكاران  (.18گذارد )ميهلي فرزندان أمت

ی در گیری و تعارض نگرش منفي اکه فرزندان خانواده های دار

نسبت به ازدواج دارند در حالي که فرزنداني که از چنین خانواده 

 (.61د نگرش مثبتي به ازدواج داشتند )های نبودن

ه کولمن وگانونگ به اين نتیجه رسیدند که فرزنداني که رابط

کنند، نگرش مثبتي نسبت به ميقوی در خانواده مبدا تجربه 

 (61و نگرش منفي نسبت به طالق دارند )ازدواج 

در تحقیق خود ارتباط معناداری بین نگرش نسبت به  تارين  

عملكرد خانواده  را به دست  اازدواج و طالق و رابطه آن ب

 (.66)آورده است 

                                                           
1-Wise & King  
2-Long  
3- Moats 
4- Zastrow & Kristashman   

Jenninger - 5 

سي اثر بخشي آموزش ( در پژوهش خود به برر1793ويسي )  

خود متمايز سازی بر تغیر نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر 

دانشجويان پسر پرداخته است و به اين نتیجه رسیده است که 

نسبت به انتخاب  آموزش خود متمايز سازی بر تغییر نگرش

 (.67همسر تاثیر دارد )

( در پژوهشي به بررسي عوامل 1792نشاط دوست و زرگر )  

ر بروز طالق پرداخته اند و به اين نتیجه رسیدند که يكي از موثر ب

عوامل موثر در پديده طالق نگرش سهل گیرانه زوجین نسبت 

باشد که در کنار متغیرهای همچون سن، متغیرهای ميبه طالق 

اقتصادی و اجتماعي، فرهنگي و اعتیاد و وجود بیماری رواني و 

 (.64خورد  )ميوجین متقاضي طالق به چشم در زميجس

( در بررسي عوامل موثر بر طالق به اين نتیجه 1797بخشي)  

رسید که با باال رفتن تضاد و کشمكش در خانواده، نگرش نسبت 

اشويي گرايش به به طالق سهل گیرانه تر و با افزايش رضايت زن

 .(11شود )ميطالق کمتر 

دهد که مسائل و مشكالت خانوادگي ميواقعیات موجود نشان   

ع مختلف روز به روز در حال افزايش است. يكي از در جوام

مشخص ترين اين مسائل، طالق است افزايش روز افزون طالق 

در دنیای کنوني متاسفانه جامعه فعلي ما را نیز در بر گرفته است. 

های خانوادگي نه تنها اساس افزايش طالق و کشمكش

برای جامعه و کند، بلكه تهديدی جدی ميها را تهديد خانواده

باشد. چرا که تربیت نسلي سالم و برخوردار از مينظام اجتماعي 

سالمت روان که بتواند مسئولیت آينده جامعه را بر دوش بكشد 

در محیطي که آرامش و امنیت از آن رخت بر بسته است میسر 

باشد. پژوهش حاضر برای بررسي اين سوال طراحي و اجرا مين

پرستاری نسبت به ازدواج و طالق شد که نگرش دانشجويان 

چگونه است؟ و آيا جو اجتماعي خانواده برنگرش نسبت به 

 ازدواج وطالق تاثیر گذار است يا خیر؟ 
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 کارروش 

دانشجويان دانشكده ميدر اين پژوهش جامعه آماری شامل تما

نفر و  122پرستاری دانشگاه علوم پزشكي شیراز که تعداد آنها 

اين نوع تحقیق، از  دانشكده مذکور بودند مشغول به تحصیل در

باشد نیز برای جمع آوری داده ها از مينوع تحقیق همبستگي 

 پرسشنامه استفاده گرديد.

 ابزار پژوهش

 1مقیاس جو اجتماعی خانواده-1

گیری جو اجتماعي خانواده از  هدر اين پژوهش برای انداز

اين  استفاده شد.6مقیاس جو اجتماعي خانواده موس وموس 

مقیاس دارای ده زير مجموعه است که خصوصیات محیط 

سنجد. در اين مقیاس بعضي ميها را اجتماعي انواع خانواده

ها با توجه به فرهنگ کشورمان مورد بازنگری قرار گرفته عبارت

توسط موس و موس  1892است. اين مقیاس اولین بار در سال 

 1887ر سال سپس نسخه جديد تجديد نظر شده آن د ارائه شد.

فردی و  ، بعد رابطه، بعد رشدؤلفهماس سه به چاپ رسید. اين مقی

هر کدام از اين  هسنجد کميبعد نگهداری سیستم را در خانواده 

دارای زير مجموعه های هستند. اين مقیاس سه فرم ها ؤلفهم

واقعي، آرماني و مورد انتظار دارندکه در اين پژوهش از فرم 

  (.64سوال است) 81که دارای واقعي استفاده شده 

 پرسشنامه نگرش سنج ازدواج-1

از پرسشنامه نگرش  به منظور سنجش نگرش نسبت به ازدواج

( پرسشنامه 1799( استفاده شد که تارين )1799سنج تارين )

انشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه مذکور را بر روی د

ی به ازدواج، طباطبايي تهران هنجار يابي کرده است و ديد رشد

پیش بیني کلي ازدواج موفق يا نا موفق، اعتماد، عشق و مسائل 

جنسي،  نتايج ازدواج که خود به زير مجموعه های آرامش، 

شود را ميپايگاه اجتماعي و تغییرات مادی و اخالقي تقسیم 

باشد و به ميسوال  63سنجد. تعداد سواالت اين نگرش سنج مي

قیاس لیكرت تهیه شده است و صورت چهار گزينه ای در م

 .(66به دست آمده است ) %96رش سنج آلفای کلي اين نگ

                                                           
 Family social environment scale (FSES)-  1  

 Moos- 2  

 پرسشنامه نگرش سنج طالق -3

به منطور سنجش نگرش به طالق از پرسشنامه نگرش سنج طالق 

( در اين پژوهش استفاده شد که ايشان اين 1799ساخته تارين)

نشگاه عالمه پرسشنامه را برروی دانشجويان کارشناسي ارشد دا

های مؤلفهطباطبايي تهران هنجار يابي کرده است. اين پرسشنامه 

نگرش نسبت به طالق، شامل پیش بیني کلي وقوع طالق، راه 

حل بودن طالق، نتايج طالق بر پايگاه اجتماعي، آرامش را 

باشد که به ميسوال  14سنجد. تعداد سواالت اين پرسشنامه مي

قیاس لیكرت تهیه شده است و صورت چهار گزينه ای در م

 .(66درصد گزارش شده است ) 39پرسشنامه  آلفای کلي اين

 جتاين

همبستگي بین دو متغیر نگرش نسبت به ازدواج و -1جدول 

 های جو اجتماعي خانواده مؤلفه
 شاخص های آماری              

 متغیرها 

ضريب  تعداد 

 همبستگي 

 پیرسون 

سطح 

 معناداری 

نسبت به نگرش دانشجويان 

های جو مؤلفهازدواج و 

 اجتماعي خانواده

122 73 ./ 88 ./ 

دهد که رابطه معناداری بین نگرش ميجدول باال نشان  نتايج

های جو اجتماعي مؤلفهدانشجويان پرستاری نسبت به ازدواج  و

دارد که اين رابطه مثبت و معنادار است. رابطه بین  دخانواده وجو

، به اين معنادار است و رابطه مثبت است ./.1دو متغیر در سطح 

/. 88يابد و با ميمعني که با افزايش يكي ، ديگری نیز افزايش 

توانیم بگويیم که بین دو منغیر رابطه معناداری وجود مياطمینان 

 گردد. ميدارد و فرضیه فوق تايید  
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 ای جو اجتماعي خانوادهه مؤلفههمبستگي بین دو متغیر نگرش نسبت به طالق و  -6جدول 
 شاخص های آماری                

 متغیرها 

 سطح معناداری  پیرسون  ضريب همبستگي تعداد 

نگرش دانشجويان نسبت به طالق و 

 های جو اجتماعي خانواده  مؤلفه

122 - 41 ./ 88 ./ 

شود، رابطه معناداری بین ميهمانطور که از نتايج جدول مشاهده 

های جو  مؤلفهاری نسبت به طالق و نگرش دانشجويان پرست

اجتماعي خانواده وجود دارد که اين رابطه منفي و معنادار است. 

./. معنادار است به اين معني که با 1رابطه بین دو متغیر در سطح 

/. اطمینان 88يابد. و با ميافزايش يكي ديگری نیز کاهش 

داردو د وتوانیم بگويیم بین دو متغییر رابطه معناداری وجمي

گردد. فرضیه هشتم: بین نگرش دانشجويان ميفرضیه ما تايید 

پرستاری نسبت به طالق و مولف نگهداری سیستم درجو 

 اجتماعي خانواده رابطه وجودددارد. 

  بحث و نتیجه گیري

شود، خانواده ميترين نهاد هر جامعه محسوب خانواده، اصلي  

ترين و کانون صمیمانهبروز و ظهور عواطف انساني  أرا بايد مبد

ای روابط میان افراد به حساب آورد. خانواده سالم سنگ بن

 (.62جامعه سالم است)

همچنین خانواده سازماني پويا و بنیاديني است که نقش ما را  در 

کند و اين محیط اولین و ميهای مختلف جامعه ايفا میان سازمان

ي شخصیت ترين عامل در شكل دهثیر گذارأترين و تبادوام

نوجوانان و جوانان و زمینه ساز رشد جسمي، اخالقي، عقالني، 

اقبت و عاطفي آنان است، بنابراين اين واحد کوچك، نیاز به مر

اجتماعي خانواده و محیط خانواده  جو  (.63توجه جدی دارد )

آورد که در آن فرزندان ميامن و مطمئن به وجود  غني جوی

دهند و در مقابل جو اجتماعي مينگرش مثبتي به ازدواج شكل 

و محیط خانواده بدکار در هر گونه ديدگاه بد بینانه نسبت به 

با توجه به   (.69تاثیر بسزايي دارد) زندگي زناشويي و ازدواج

اينكه نگرش نسبت به ازدواج و طالق از مسائل مهم زندگي و 

 رسد بررسي اين موضوعميهای خانواده است به نظر ساختن پايه

در دوره جواني از اهمیت خاصي برخوردار باشد. همچنین با 

توجه به اين امر که اين باورها در طول زندگي در خانواده مبدا 

  (.68شوند )ميثیر عوامل مختلف خانوادگي ساخته أتحت ت

و عوامل مختلف آن تاثیر زيادی بر روابط  أمحیط خانواده مبد

( 6118ن و هاتچینسون )تگذارند. اسميزندگي متاهلي فرزندان 

معتقدند که نگرش نسبت به خود يا ديگران و ادامه روابط میان 

های اين محیط در دوره فردی تحت تاثیر تجارب و پويايي

کودکي است . همچنین فرزنداني که يكپارچگي عمیق 

خانوادگي از قبیل گشودگي خانوادگي و زمانهای که اعضا با 

تری نسبت به اند، نگرش مثبتگذرانند را تجربه کردهميهم 

ا يكپارچگي ضعیف زندگي آنهايي دارند که در خانواده های ب

که بین نگرش  مطالعه حاضرنتايج با توجه به  (.14کنند )مي

های جو اجتماعي  مؤلفهدانشجويان پرستاری نسبت به ازدواج و 

خانواده رابطه معناداری وجود داردو اين نتايج  همسو با 

 -که طبق آن خانواده و کیفیت روابط والد (69)هایيافته

گذارد و همچنین ميثیر را بر شخصیت اعضا أفرزندی بیشترين ت

و عوامل  أکه طبق آن محیط خانواده مبد (18)های با يافته

هلي فرزندان أثیر زيادی بر روابط زندگي متأمختلف آن ت

( معتقدند که فرزندان 1881گذارد جنینگز و همكاران )مي

خانواده های دارای تعارض نگرش منفي نسبت به ازدواج دارند، 

های نبودند نگرش که فرزنداني که از چنین خانوادهدر حالي

و نیز با پژوهش  (61) مثبتي نسبت به ازدواج داشتند

( که به بررسي رابطه بین نگرش جوانان نسبت به 1799تارين)

 پرداخته استازدواج و طالق و ارتباط آن با عملكرد خانواده 

( که به بررسي اثربخشي 1793و نیز با پژوهش ويسي) (66)

آموزش خود متمايزسازی بر تغیر نگرش دانشجويان پسر 

پرداخته است و به اين نتیجه رسیده است که آموزش خود 

 متمايزسازی تاثیر معناداری در تغیر نگرش دانشجويان دارد،

توان چنین مي. همچنین در تبین اين فرضیه (67) باشدميهمسو 

، عوامل فرض کرد که عالوه بر تاثیر جو اجتماعي خانواده

فرهنگي و اقتصادی و اجتماعي تاثیر بسزايي در نگرش افراد 

دارند که شامل تاکید جامعه به ازدواج، تاکید مذهب به ازدواج، 
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عه کیدات در جامأشود واين تميجلوگیری از انحرافات و... 

ايراني بسیار زياد است. فرهنگ ايراني از دير باز نسبت به امر 

ازدواج و تاثیر آن بر تكامل شخصیت انسان، تاکید بسزايي داشته 

است در متون کهن به جا مانده از تاريخ کهن ايراني، دستوراتي 

دهد. اديان ميخورد که به صراحت اين امر رانشان ميبه چشم 

انواده در اخالق و معنويت انسانها، الهي به جهت نقش مهم خ

در اين زمینه ارائه کرده اند. در همین راستا، ميهای مهآموزه

اد مختلف زندگي م، در ابعآخرين دين الهي يعني اسال

های مفیدی ارائه کرده است. در اين خانوادگي دستورها و آموزه

دين ازدواج و خانواده محبوبترين و عزيزترين نهاد بشری نزد 

 ديگر نتايج اين مطالعه با توجه به  (.71ند اعالم شده است)داوخ

های  مؤلفهکه بین نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به طالق و 

جو اجتماعي خانواده رابطه معناداری وجود دارد و نتايج اين 

های که معتقدند افراد طرحواره (14)ها با پژوهش های فرضیه

  (2)گیرندمياز جو خانواده  شناختي و رفتاری و عاطفي خود را

ن و های ناسازگاری والديمؤلفهکه به اين نتیجه رسیده است که 

ازدواج تاثیر معناداری داردو جدايي آنان بر نگرش منفي به 

( که به اين نتیجه 6114)آيدينگتون –های دوران همچنین و يافته

دست يافته است که افرادی از خانواده های با تعارض بودند 

نگرش مثبتي نسبت به طالق داشتند در حالي که افرادی که 

تری در خانواده داشتند نگرش منفي نسبت به طالق متعارض ک

نشان داده است که تعارضات والدين  ه( ک6113داشتند و موتز)

يك پیش بیني کننده قوی در شكل دهي نگرش جوانان نسبت به 

بر پژوهشي  که (19)و همچنین با تحقیق  ازدواج و طالق است

ثیر تعارض أبرروی دانشجويان و کارمندان دانشگاه با عنوان ت

خانوادگي و بین فردی بر نگرش به ازدواج و خانواده به اين 

های خانوادگي و بین فردی تعارض مؤلفهنتیجه رسیدند که دو 

و با پژوهش  تاثیر معناداری برنگرش نسبت به ازدواج دارند.

کلین  که متوجه  –فته های النديس ( همسو و با يا67)و ( 66)

شدند نگرش اکثر افراد نمونه نسبت به روابط زناشويشان صرف 

نظر از وضعیت زندگیشان مثبت است و با پژوهش بالك و 

اسپرينكل  که به اين نتیجه دست يافته است که تفاوت معناداری 

در نگرش دانشجويان به طالق در بین دو گروه از فرزندان 

های عادی وجود نداردمغايرت ی مطلقه و خانوادههاخانواده

توان چنین گفت که اکثر مي. در تبین اين فرضیه نیز دارد

دانشجويان نگرش منفي نسبت به طالق دارندو نیز همانند فرضیه 

توان به ميتوان تصور کرد که عالوه بر محیط خانواده، مياول 

زمانهای بسیار عواملي از جمله جو فرهنگي جامعه ايران که از 

دور باورهای همچون عروس بايد با لباس عروسي وارد خانه 

شوهر شود و با کفن بیرون بیايد و نیز طالق يك داغ وننگ 

است نام برد که برنگرش دانشجويان نسبت به طالق تاثیر داشته 

بین نگرش دانشجويان در ادامه نتايج نشان داد که  .است

ارتباطي در جو اجتماعي  مؤلفهج و پرستاری نسبت به ازدوا

خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود داردو نتايج اين فرضیه با 

های ارتباطي )بیان و صمیمیت(  مؤلفه( که طبق آن 13)های يافته

ثیر مثبتي بر نگرش نسبت به ازدواج دارد کولمن و گانونگ  به أت

شان انوادهاين نتیجه رسیدند که فرزنداني که روابط قوی در خ

کنند در مقايسه با فرزنداني که روابط درون خانوادگي ميتجربه 

و همچنین  (61) ضعیفي دارند نگرش مثبت تری به ازدواج دارند

. در تبین اين هماهنگ است (11)و  (67) و( 66)و با نتايج 

ثیر بسزايي بر نگرش أت توان چنین گفت که بعد رابطهميفرضیه 

. اين مسئله به اين خاطر است که اج داردافراد نسبت به ازدو

نگرش افراد مختلف تا حدود زيادی در جريان روابط و از طريق 

شوند و همچنین فرد از طريق  مقايسه ميهمانند سازی ياد گرفته 

، باورهای خود با افراد خانواده خود و مشاهده زندگي والدين

که  دهد، به اين صورتميخود را در مورد ازدواج شكل 

مشاهده صمیمیت و آرامش در خانواده، باورهای مثبت و 

مشاهده ناسازگاری و مشاجرات، باورهای منفي در مورد ازدواج 

 آورد. ميرا به وجود 
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بین نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به ازدواج و و همچنین 

رشد فردی درجو اجتماعي خانواده رابطه مثبت و  مؤلفه

 (18)های تحقیق اين فرضیه با يافته معناداری وجود داشت نتايج

ثیری بر ثروت أکه در پژوهشي با عنوان ازدواج و طالق چه ت

گذارد انجام داده بود و به اين نتیجه رسید که افرادی که مي

از لحاظ مالي رشد  %33ازدواج کرده بودند، بعد از ازدواج 

از  %21کرده بودند و افرادی که طالق گرفته بودند حدود 

دارايي خود را در طول چهار سال بعد از طالق از دست داده 

رشد فردی به معنای میزان پیشرفت و استقالل   بودند همسو بود.

 -فرد در زندگي است. رشد فردی شامل جهت گیری اخالقي

 فرهنگي، جهت گیری پیشرفت، –مذهبي، جهت گیری فكری 

جهت گیری  شود.ميقالل جهت گیری فعالیتهای تفريحي و است

مذهبي به معنای میزان توجه به ارزشهای ديني است در -اخالقي

توان چنین گفت که در دين اسالم تاکید مين اين فرضیه یتبی

زيادی بر ازدواج شده است و احاديث و روايات زيادی نقل شده 

توان مياست که در ازدواج منفعتها و مزايای زيادی است و 

 –دارای جهت گیری اخالق  چنین فرض کرد که افرادی که

مذهبي هستند با توجه به اين اثرات مثبت و تاکید اسالم نسبت به 

ازدواج ديد مثبت گونه تری داشته اند و فقدان جهت گیری 

مذهبي موجب عدم توجه به ارزشها در نتیجه استقبال  –اخالقي 

فرهنگي نیز  -شود. فقدان جهت گیری فكریمياز ازدواج کمتر 

ضعیف فرزندان در مسائل انتزاعي و کمبود مهارتها موجب رشد 

و اطالعات در زمینه مسائلي مثل درك متقابل و همزيستي 

گردد. با توجه به اينكه اقدام به ازدواج نیازمند ميمسالمت آمیز 

ها و اطالعات در زمینه مسائلي مثل درك متقابل و داشتن مهارت

فرهنگي بر  -فكری مؤلفههمزيستي مسالمت آمیز است. بنابراين 

نگرش به ازدواج تاثیر دارد. همچنین جهت گیری پیشرفت به 

ادراکي بر چگونگي ديدگاه فرد،  –عنوان يك مهارت شناختي 

چگونگي تعبیر و تفسیر مسائل و شیوه پاسخگويي به فعالیتهای 

. نگرش نسبت به ازدواج بیشتر از هر چیز گذاردميثیر أپیشرفت ت

ادارکي است که بستگي به تعبیر  –ختي ديگری يك موضوع شنا

و تفسیر افراد دارد. همچنین يكي از عواملي که بر نگرش افراد 

گذارد، يادگیری و مقايسه های مينسبت به ازدواج تاثیر 

اجتماعي که بر روابط فرد با ديگران و يادگیری نگرش ها ازآنها 

ي از توان استنباط کرد که يكمي. بنابراين (71تمرکز دارد. )

عوامل تاثیر گذار بر نگرش افراد نسبت به ازدواج، جهت گیری 

تواند به فكر ازدواج بیفتد ميپیشرفت باشد. همچنین فرد زماني 

که از خانواده مبدا خود تا حدودی مستقل شده باشد، اين 

استقالل در ابعاد مختلف از جمله مالي، عاطفي و غیره است 

به اين صورت که هم ازدواج  رابطه اين دو متغیر، متقابل است

 أگردد وهم استقالل از خانواده مبدميباعث مستقل شدن فرد 

 شود که فرد کم کم به فكر ازدواج بیفتد.ميباعث 

دهد که مينتايج نشان  ودر ادامه نتايج حاصل از اين پزوهش   

ارتباطي  مؤلفهبین نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به طالق و 

انواده رابطه منفي و معناداری وجود دارد، در جو اجتماعي خ

يعني هر چه قدر روابط درون خانواده بهتر باشد نگرش فرد به 

، (12)های پژوهش طالق منفي تر است نتیجه اين فرضیه بايافته

طالق آنها با بررسي نقش  (19)و  (61(، )13(، )61)، (18(، )69)

ه خانواده و های خانوادگي بر نگرش جوانان بوالدين و تعارض

زندگي زناشويي به اين نتیجه رسیدند که سطوح تعارض 

خانوادگي برنگرش جوانان نسبت به زندگي زناشويي تاثیر 

کلبن و همكاران  –گذارد همسو است و با پژوهش النديس مي

که به بررسي نگرش جوانان نسبت به طالق پرداخته اند و متوجه 

ابط زناشويي شان صرف شدند که نگرش افراد نمونه نسبت به رو

 (.13والدينشان مثبت است مغايرت دارد )نظر از وضعیت زندگي 

 تقدير و تشکر 

پرستاری که در اين تحقیق شرکت رشته از تمام دانشجويان 

که در راستای اجرای اين  يمسئولین محترمهمچنین اند و کرده

 .اند کمال تشكر و قدرداني را داريمتحقیق ما را ياری نموده

 
 

. 
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 Abstract 
Introduction: This study investigates nursing students' attitude toward 

marriage and divorce and its relationship with the components of family 

social atmosphere. The purpose of this study was to investigate nursing 

students 'attitude toward marriage and divorce and its relationship with the 

components of social atmosphere in the family so that we can provide a 

proper explanation for these students' attitude toward marriage and divorce. 

Methods: The population of this study was all students of nursing school of 

Shiraz University of Medical Sciences (166 students). Due to the small 

sample size of the population, all of the population were selected through 

census sampling. And the tools of this research are: family social climate 

questionnaire, marriage attitudes and divorce questionnaire. Correlation 

method was used for data analysis. 

Results: The results showed that there is a significant correlation between 

students' attitude toward marriage and divorce and its relationship with the 

components of family social atmosphere. 

Conclusion: Considering the important role of marriage and the negative 

impact of divorce on human life, studying attitudes toward marriage and 

divorce and its relationship with the social atmosphere of family plays an 

important role in identifying the factors of failure and success in marital life. 

Key words: Marriage, Divorce, Family Social Environment  
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