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Abstract 

Emotional maturity and attitudes toward marriage in men and women have an effect 

on marital satisfaction and couples relationship. The aim of this study was to predict 

marital satisfaction based on emotional maturity and attitudes toward marriage in 

men and women with early and normal age marriage. Using a descriptive method 

with correlation and regression analysis, a convenience sample of 197 married men 

and women with a minimum of five and a maximum of 10 years of cohabitation 

investigated. Data collected by the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (olson & 

Fowers, 1989) Attitudes toward Marriage (Bratton and Rozen, 1998) and Emotional Maturity 

(Singh and Bahargawa, 1974). Data analyzed using the t-test, correlation, and regression. 

Findings show that there is no significant difference between the ages of marriage of 

both genders in the two factors studied (P≥ 0.05). Attitudes toward marriage and one 

of the components (pessimism) in all four groups predict marital satisfaction. 

Pessimistic attitudes toward marriage decrease with the age of marriage in all four 

groups. In general, it can be concluded that with increasing the age of marriage, the 

attitude towards marriage among women decreases, realistic attitudes, and 

emotional maturity increases. For men by increasing the age of marriage attitude 

towards marriage and pessimistic attitudes decrease. As the age of marriage of four 

group's increases, the percentage of traditional marriages increased and modern 

marriages decreased. 
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Introduction 

Marriage is one of the most important events in human life and age is an important factor and 

predictor of marriage. Emotional maturity and attitudes toward marriage in men and women 

affect marital satisfaction and couple relationship. Today, the average age of marriage in the 

world in the first marriage for men and women is 28.7 and 26.5 years, respectively (World 

Census Bureau 2011), (Hippen, 2016). In Iran, according to the statistics of the country from 

1397 to 1398, the average age of marriage for men and women is 27.5 and 23.4 years, 

respectively. The rate of early marriage remains high, despite the negative consequences of it 

on the welfare and increasingly restrictive laws (Schaffnit, Urassa, & Lawson, 2019). Thus, issues 

related to early marriage and marital satisfaction are often intertwined and there is a 

relationship between age of marriage and attitudes toward marriage (Pour Afkari, Anbari 

Roozbehani, & Hakimi Nia, 2012). According to the previous research studies and the existing 

research gap in the relationship between marital satisfaction and emotional maturity and 

attitude towards marriage, the purpose of the study was to predict marital satisfaction based on 

emotional maturity and attitude towards marriage in men and women of early and normal 

marriage age. 

 

Methodology 

The study was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of 

married men and women referring to Al-Mahdi Clinic and Mofareh Hospital in Tehran from 

July to January 2019. A convenience sample of 197 married men and women with 5 to 10 

years of cohabitation was investigated. Data were collected by the Enrich Marital Satisfaction 

Questionnaire (Olson & Fowers, 1989), Marriage Attitude Scale (MAS) (Bratton and Rozen, 1998), 

and Emotional Maturity (Singh and Bahargawa, 1974) and (Singh, 2010). A short form of Enrich 

(47 items) was standardized by Soleimanian and Navabi Nejad, (1373) in Iran. Its internal 

consistency for this form was reported to be 0.95 (Ahmadi, 2005). The marriage Attitude Scale 

has 23-items for measuring people's attitudes toward marriage and has four components 

(pessimistic, optimistic, realistic, and attitude Idealized to marriage). Cronbach's alpha 

coefficient calculated by(Nilforoshan,2013) was estimated to be almost 0.7. The Emotional 

http://www.cls.umd.edu/docs/2016_Hippen.pdf
https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304
http://ensani.ir/fa/article/author/148530
http://ensani.ir/fa/article/author/148530
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x
https://doi.org/10.1300/J087v29n03_05
http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/234302
https://www.magiran.com/p442289
http://ijpn.ir/article-1-59-fa.pdf
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Maturity Questionnaire (EMS) was normalized in 2006 and Cronbach's alpha was reported to 

be 0/84 (Safarpoor, 2007). 

Results and discussion 

Table 1. Shows the prediction of marital satisfaction for emotional maturity and attitudes 

toward marriage in women and men with early and normal marriage age. 

 

Table 1 

Predicting marital satisfaction by emotional maturity and attitude toward marriage 

Criterion 
variable 

Gender 
Age 

 
Step 

 
Predictive variable R B P 

Marital 
Satisfaction 

 
 

Female 

early marriage 1 Attitude to marriage 62/1 -0/961 0/001 

Normal marriage 
1 

emotional maturity 

R =33/6 
 
 
 

41/1 

b1= -0/231 0/001 

2 
Attitude to marriage 

R =7/5 
b2= -0/363 0/001 

 
 

Man 
early marriage 

1 
emotional maturity 

R =64/9 
 
 

73/2 

b1= -0/258 0/001 

2 
Attitude to marriage 

R =8/3 
b2= -0/41 0/012 

 Normal marriage 1 Attitude to marriage 25/3 -0/508 0/001 

Results of regression analysis using the step-by-step method and after confirming the 

assumptions, for the four groups show that women with early marriage age and men with 

normal marriage, only the attitude toward marriage explains marital satisfaction. With an 

increasing attitude towards marriage, marital satisfaction decreases. And for women with 

normal marriage age and men with early marriage age, both variables share in predicting the 

criterion variable 

Table 2 
 Predicting marital satisfaction based on the components of attitude toward marriage 

Gender Age Pessimism Optimism realistic Idealist 

 
Female 

early 
marriage 

 B p  B p  B p  B p 

50/2 -1/51 0/001 - - - - - - - - - 

Normal 
marriage 

6 -0/606 0/009 - - - 20/2 1/50 
0/00

1 
- - - 

Man 

early 
marriage 

57/3 -1/78 0/001 - - - - - - 8/7 1/06 
0/02

0 

Normal 
marriage 

23/6 -1/07 0/001 - - - - - - - - - 

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A24020
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Attitudes toward marriage and the pessimistic component in all four groups predict marital 

satisfaction. As the age of marriage increases in all four groups, the pessimistic attitude towards 

marriage decreased too. 

 

Table 3 

 Predicting marital satisfaction based on emotional maturity components 

Emotional instability for both genders with normal age marriage has a negative and 

significant relationship with marital satisfaction. The social adjustment in all 4 groups is not 

related to marital satisfaction. 

Conclusion 

The results of the study show that there is no significant difference between the age of marriage 

of both genders in the two factors under study. As the age of marriage increased, the 

pessimistic attitude towards marriage in the four groups decreased. It can be concluded that 

with the increasing age of marriage, the attitude towards marriage in women becomes realistic, 

while emotional stability increases. In men, with the increasing age of marriage, pessimistic 

attitudes decrease. Limitations of this research. are: (1), the sample size, especially in the group 

of men and women with early marriage age, was relatively small, and (2) its geographical area 

was limited to Tehran province. These limitations reduced the statistical power and the 

generalization of the findings. 
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Female 

 
early 
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 B p  B p  B p  B p 

46/5 
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2 

-
0/504 
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9/5 -0/538 0/025 - - - - - - - - - 
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 چکیده

. در این ردیپذیماثر  درست یهاسنجه با انتخاب همسر و آگاهانه و بهنگام ازدواج خانواده و روابط زوجی از یابیکام

 همسرگیری زودهنگام و بهنجاردر زنان و مردان با  نگرش به پیوند زناشویی و پختگی هیجانی هیبر پاش پژوه

از همبستگی و رگرسیون، یک  یریگبهرهروش توصیفی و  یریکارگبهاست. با  شدهینیبشیپزناشویی  یخوشنود

ک که به صورت در دسترس سال زندگی مشتر 10و حداکثر  5با حداقل  متأهلنفری زن و مرد  197نمونه 

 (Olson & Fowers, 1989)اینرچ  خوشنودی زناشویی هایاز پرسشنامه. نهاده شد یموردبررسبودند،  شدهانتخاب

برای داده  (Singh and Bahargawa, 1974) پختگی هیجانی و (Bratton and Rozen, 1998) نگرش به پیوند زناشویی

که  دهدیمنشان  هاافتهی. اندشدهلیتحلتی، همبستگی و رگرسیون  یهاآزمونبا استفاده از  هادادهگیری استفاده شد. 

نگرش به پیوند  .((P≥ 0/05ندارد وجود  یداریمعنتفاوت  یموردبررسعامل  سن ازدواج زنان و مردان در دو انیم

با افزایش سن  .کنندیم ینیبشیپزناشویی را  یخوشنود یموردبررس بدبینی در هر چهار گروه مؤلفهو  زناشویی

که با افزایش  نتیجه گرفت توانیم رفتههمیرویابد. به ازدواج کاهش می ازدواج در هر چهار گروه نگرش بدبینانه

افزایش  یجانیه یاستوار، ضمن آنکه شودیم انهیگراواقعدر زنان کاهش و  نگرش به پیوند زناشویی ازدواج سن،

افزایش  .ابدییمافزایش و نگرش بدبینانه کاهش  نگرش به پیوند زناشویی . در مردان با افزایش سن ازدواجابدییم

 همراه است. نینواج سنتی و افزایش ازدواج سن ازدواج در هر چهار گروه با کاهش ازدو

 نگرش به پیوند زناشویی ،پختگی هیجانیزناشویی،  یخوشنودازدواج،  سن :هایدواژهکل

 

 ، خیانت، مردان خیانت دیده، نظریه داده بنیادزناشویی فراروابط  :هاکلیدواژه

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره
 1399و تابستان  بهار(. 29 یاپیپ) اول شماره. دهم دوره

 

 

https://orcid.org/0000-0002-1727-9808
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x
https://doi.org/10.1300/J087v29n03_05
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 مقدمه

، درک حالبااینزن و مرد است.  میان شدهشناختهپیوندی اجتماعی و قانونی  1ییزناشو یوندپ ،در سرتاسر جهان

و طبقه اجتماعی مرتبط  آیینبا فرهنگ،  پیوند زناشوییوجود ندارد. نوع  پیوند زناشویییکسان و جهانی از 

 به شمارآورده یآدمرویدادهای زندگی  ینتربا ارزشاز یکی  پیوند زناشویی .(Buchler&Schlatter, 2013)است

در ورود انسان به دوره  یابرجستهدر سالمت جسمی و روانی فرد مؤثر است، بلکه نقش  تنهانهکه  شودمی

 هایهکنند بینیپیشفاکتورها و  ینترمهممعتقدند یکی از  نظرانصاحببسیاری از  بر عهده دارد. سالیبزرگ

 و مهم بسیار پیوند زناشویی مناسب برای سن میان این در .(Amato, 2000)، سن افراد استپیوند زناشویی

 و صالحیت زناشویی، ارزیابی زندگی مهم برای هایشاخصهیکی از  پیوند زناشوییاست. سن  تأثیرگذار

 .(Miqdadi&Javadpour, 2017) است اجتماعی افراد یک جامعه و و سالمت و بهداشت جسمی، روانی آمادگی

& 2012) (Sharifizadeh,.تأثیر 3خوشنودی زناشوییو  2و بر کیفیت زندگی زناشویی ؛ 

 .(Becker,Landes,&Michael, 1977)دارد

جوامع برای مردان  یشترباست. معموالً در متفاوت  زن و مرد میان، گوناگوندر جوامع  پیوند زناشویی سن 

 شودمیتعیین  پیوند زناشوییسن برای  ینهکم، آیینی، سن بلوغ و موازین عرفی و بدنیو زنان با توجه به شرایط 

 .(Ebrahimi&Fakhraee, 2013) قانونی ممنوع است پیوند زناشوییجنس  دو رسیدن به آن برای هر پیش ازکه 

سالگی صورت  18که در سنین زیر  شودمیگفته  ایپیوند زناشوییبرای دختران به  4زودهنگام پیوند زناشویی

 ,Unfpa)و فرزند آوری آماده نیست پیوند زناشوییجسمی، فیزیولوژیکی و روانی برای  ازنظرو فرد  گرفته

به عوامل اقتصادی،  توانمیزودهنگام دخیل است، از آن جمله  پیوند زناشوییدر بروز  یفراوانعوامل . (2007

رفتن پرده  میانو از  پیوند زناشویی پیش ازاجتماعی و فرهنگی و قومیت و همچنین ترس از رابطه جنسی 

 زودهنگام پیوند زناشویی .(Mamsamba&BomarMendez, 2019) کرداشاره  د زناشوییپیونخارج از  دوشیزگی

 هاییدشوار سویبهو جامعه را  یابدمیبر فرد و خانواده اثر منفی دارد و عوارض آن در جامعه گسترش 

 (..,Ebrahimi&Fakhraee (2013 دهدمیگوناگون سوق 

                                                                                                                     
1. marriage 

2. quality of married life 

3  . marital satisfaction 

4  . early marriage 

https://doi.org/10.5167/uzh-78204
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x
http://ijmedicallaw.ir/article-1-705-fa.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3cc70fd3a69d8c6ce87953fb5aa994b4/search/b5e9b9044a4d977d5006b06b1bbcb372
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/260631
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=523754
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32025291
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=523754
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همچنین به کاهش کیفیت زندگی و کمرنگ شدن نقش افراد در جامعه منجر 

 .(Ebrahimi&Fakhraee,2013)شودمی

زناشویی  هاینقشفاقد آشنایی با  ازدواج می کنندکسانی که در سنین نوجوانی  دهدمینشان  هاپژوهش

 پیوند زناشوییرا همراه دارد. این نوع  و کیفیت زناشویی آالیشیبی گیریشکل نبود ،آگاهی نبودهستند و این 

,Heydari)  در ارتباط است جداییو افزایش خطر ابتال به  ؛,Lampard) (2013 1زناشویی ثباتیبیبا  بیشتر احتمال با

Kimiaei, khoiinejad, & Mashhadi, 2009)ظاهری  خوشنودیبا  کههنگامیزودهنگام، حتی  هایهمسرگزینی ؛

 هایهمسرگزینی .Jensena&Thornton, 2010)) آیدمیکودک بشمار  بنیادی، نقض حقوق دهدمی رخ

 Robert)د هستن 3یشناختروانو بهزیستی  2هیجانیروانی، رشد  جسمی، یامدهایپزودهنگام عامل بالقوه 

Jensen,& Rebecca Thornton,2010). و پیشرفت افراد اثر منفی  زودهنگام بر تحصیل، اشتغال پیوند زناشویی

پیوند سن افراد در هنگام  تأثیرتحت  دتوانمیو شوهر  زن میانرابطه  .(Buchler & Schlatter, 2013)گذاردمی

برای  گوناگونی هایکوششدر بسیاری از کشورها  .شوهر قرار گیرد و فاصله سنی زیاد زن و زناشویی

ت. در کشورهای عربی و اسالمی، مشکالت در اس شدهانجامافراد زیر سن قانونی  میان پیوند زناشوییممنوعیت 

از سوی دیگر  المللیبینو تعهدات  سویکتفسیرهای سنتی از منابع دینی از  میاناین زمینه نیز ناشی از تنش 

اول برای  پیوند زناشوییدر  جهاندر  پیوند زناشویی امروزه سن متوسط .(Buchler & Schlatter, 2013) است

کشور در سال  احوالثبتمار آ بر اساسدر ایران  .(Hippen, 2016)سال است  5/26 هاخانمو برای  7/28مردان 

 5/27پسران  پیوند زناشوییمتوسط سن سال و  4/23دختران  پیوند زناشوییمتوسط سن  1398تا تیرماه  1397

پیامدهای منفی بهزیستی و قوانین فزاینده و  باوجودزودهنگام  پیوند زناشویینرخ  است. شدهگزارشسال 

 پیوند زناشویی، مسائل مربوط به ینبرابنا .(Schaffnit, Urassa,& Lawson, 2019) ، همچنان باالستمحدودکننده

رابطه وجود  4نگرش به پیوند زناشویی سن و میاناست و  تنیدهدرهماغلب  خوشنودی زناشوییزودهنگام و 

 .(pourAfkari, Anbari Roozbehani, & Hakimi Nia, 2012)دارد

                                                                                                                     
1 . marital instability 

2  .emotional growth 

3 . psychological well-being 

4 . attitude to marriage 

https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=523754
https://www.jstor.org/stable/26348151
http://ensani.ir/fa/article/author/15684
http://ensani.ir/fa/article/author/15684
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F741954311
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F741954311
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F741954311
https://doi.org/10.5167/uzh-78204
https://doi.org/10.5167/uzh-78204
http://scholarworks.gsu.edu/sociology_theses/59
https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304
http://ensani.ir/fa/article/author/148530
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: ازجملههستند  روروبهزودهنگام دارند با مسائل و مشکالت زیادی  پیوند زناشوییین، افرادی که ا عالوه بر 

ترک زودهنگام تحصیل، شروع فرزند آوری، خطرات سالمتی بارداری زودرس، سالمت روانی ضعیف، 

 &(Jensena&Thornton,2010)راقتصادی و خطر باالی خشونت همس هایفرصتمحدود شدن 

(schaffnit,urassa,&Lawson,2019). زودهنگام دارند بیشتر در معرض خطر  پیوند زناشوییدخترانی که  ؛

 .(sadaf,saima,Malka,&shamoon,2013)گیرند اختالالت روحی و روانی و افزایش خطر مرگ و میر قرار می

 پاشیدگیازهم، در معرض خطر باالی ازدواج می کنندافرادی که در سنین نوجوانی  دهدمینشان  هایپژوهش

پیوند  که دارد بستگی این به درجه اول در 1خانواده و روابط زوجین موفقیتد. روابط زناشویی قرار دارن

 یهامعیار به توجه و آگاهی با انتخاب همسر و صورت گیرد کامل آمادگی با و آگاهانه و بهنگام زناشویی

 Castro Martin and Bumpas 1989; Bombas et al. 1991; Lear 1996; Tichman, 2002, based) انجام شود درست

on Lehr, E velyn Lillian 2006).) خوشنودی زناشویییکی از ابعاد روابط زناشویی است که بر  2هیجانی یپختگ 

توانایی فرد در پاسخگویی به  عنوانبهو ؛ (jaisri & Joseph, 2013)گذاردمی تأثیر پیوند زناشویی ثباتیبیو 

 پختگی هیجانی. شودمیهنگام برخورد با دیگران تعریف  ساالنبزرگ، کنترل احساسات و رفتار در هاموقعیت

 برای تصمیم در کلیدی متغیر پیوند زناشویی مورد در هانگرش و احساسات همراه با ،پیوند زناشویی برای

 ازنظر که یکس .(sharifizadeh, 2012)است نهایی زناشویی خوشنودی کننده معنادار بینیپیش و پیوند زناشویی

 را احساسات و افکار مدیریت توانایی و گیردمی تصمیم ترمنطقی دارد، قرار ح باالییسط در پختگی هیجانی

 3هیجانیافرادی که عدم ثبات  .(Ruobrahan, 2016)شودمی بارزیان و سطحی روابط کمتر درگیر لذا و دارد

ذیری، پآسیب روزمره، کارهای در کمک نیاز به زودرنجی، مشکالت، وفصلحل دارند عدم قابلیت در

و  پختگی هیجانی میان .(Mansournejad, poursaid, kiani,& khodabakhsh, 2013) است تندخویی و لجاجت

 بینیپیشمنفی و معناداری  طوربه، عملکرد خانواده را پختگی هیجانیعملکرد خانواده رابطه وجود دارد و ابعاد 

رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی  .(shaker,2015)کندمی

 یهمهشوهر در  که روابط زن و افتدمی. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفاق ،( (Schon,  2013شودمیاحساس 

در سطح زوجین و سطح  جمعیت شناختی هایویژگیبا بسیاری از  خوشنودی زناشوییبهنجار باشد.  هاحیطه

                                                                                                                     
1 . couples relationships 

2 . emotional maturity 

3.emotional instability 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F741954311
https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304
https://applications.emro.who.int/imemrf/Int_J_Endorsing_Health_Sci_Res/Int_J_Endorsing_Health_Sci_Res_2013_1_2_84_86.pdf
https://applications.emro.who.int/imemrf/Int_J_Endorsing_Health_Sci_Res/Int_J_Endorsing_Health_Sci_Res_2013_1_2_84_86.pdf
https://applications.emro.who.int/imemrf/Int_J_Endorsing_Health_Sci_Res/Int_J_Endorsing_Health_Sci_Res_2013_1_2_84_86.pdf
http://hdl.handle.net/10419/33916
http://hdl.handle.net/10419/33916
http://gjbss.org/wp-content/uploads/2013/03/GJBSS-paper-V2-I2-3-JaaisriJoseph.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3cc70fd3a69d8c6ce87953fb5aa994b4/search/b5e9b9044a4d977d5006b06b1bbcb372
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3792c2d5112d348b22c8a5192e5cc20/search/f8ee6c04805eee58ccefb67366cda8cf
http://eprints.bpums.ac.ir/4577/1/JFMH18261381609800.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/68d16c50581e84f9406e11240ae9bd16/search/77876e561adfc2c29f58493114b77c5d
https://doi.org/10.1353/sof.2003.0019
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n,vansteenwege & (orithinkal و تعداد فرزندان مرتبط است پیوند زناشویی زمانمدت: سن، ازجملهفردی 

2007). 
 پاسخ در فرد خود توسط تنها که است پیوند زناشویی در شخصی یتجربه یک زناشویی، خوشنودی 

روی  مشترک زندگی در که هستند بسیاری عوامل و است ارزیابی قابل زناشویی یرابطه میزان لذت به

خانواده  بهنجار دهایکارکر میزان در ایبرجسته نقش احساس این و گذارندمی تأثیر زناشویی خوشنودی

 باال، یشدهادراک زناشویی خوشنودی با هایزوج (.Jiang, Wang, Zhang, Liu et al., 2015) کندمی ایفا

 اوقات کیفیت گذران و نوع از ،خوشنودند روابطشان سطح و نوع از دارند، یکدیگر با یفراوان هماوایی

 .((khatibi,2013)  کنندمی خود اعمال مالی مسائل و وقت ۀزمین در خوبی مدیریت و دارند خوشنودی فراغت

 Assadollah)دارد تأثیر خوشنودی زناشویی بر پیوند زناشوییکه سن زمان  دهندمینشان  هاپژوهش

Tuyserkani,2007(  باالتری  خوشنودی زناشوییسن باالتری داشتند از  پیوند زناشوییافرادی که هنگام

 خوشنودی زناشویی اندکردهازدواجسال  20 در مقابل زنانی که در زیر .(shafieian,2003)دار بودندبرخور

 .(sedagat,2003)کمتری دارند

 یزنجیره حل کلیدی در نقش زناشویی زندگی و پیوند زناشویی به نسبت افراد انتظارات و هانگرش

 نشان را این باور 1مثبت نگرش .(sayyah,kuchak Entezar,and Hassani,2017)ددار پیوند زناشویی مشکالت

 را باور این 2منفی نگرش کهدرحالی باشد، شادی از سرشار و موفق واندتمی پیوند زناشویی که دهدمی

 است قراردادها دیگر مانند حقوقی، قانونی هماوایی یک تنها پیوند زناشویی که کندمی منعکس

((Braaten&Rozen,1998. بر هستند و زناشویی مسائل اداره و پیوند زناشویی در ایعمده یمؤلفه هانگرش 

 ایپدیده عنوانبه نگرش، .Gashki,2016)) دنگذارمی تأثیر پیوند زناشویی زمان تعیین و پیوند زناشویی احتمال

 تأثیر خوشنودی زناشوییو  آن پایداری بر نیز و پیوند زناشویی سن ،پیوند زناشویی به رغبت بر شناختی،

و  پختگی هیجانیو  نگرش به پیوند زناشویی .(khojasteh,Mohmmadi&Abbaspour,2016)دارد توجهیقابل

به تجربه فرد )هم مثبت و هم  نگرش به پیوند زناشویی مورد روابط حائز اهمیت است. همچنین در گیریتصمیم

از پسران  پیوند زناشویینسبت به  منفی( و باور و فرهنگ )مدرن و سنتی( بستگی دارد. نگرش دختران در ایران

 .(Nilforoshan,Navidian,&Abedi,2013)دارند پیوند زناشویینسبت به  تریبدبینانهتر است و نگرش منفی

                                                                                                                     
1.positive attitude 

2 . negative attitude 

https://doi.org/10.1080/00926230600998573
https://doi.org/10.1080/00926230600998573
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smi.2541
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ab2930085f553b2eef4f21be29c3901e/search/e2d9895b554c340de7d23a97877bcd43
https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/8451396h01130.pdf
https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/8451396h01130.pdf
http://ensani.ir/fa/article/author/22455
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4cb9e32d8e475df8a11494b1a9d362d0/search/21ce6e681461f7dc798cd16d985fb5b7
http://frooyesh.ir/article-1-369-fa.html
https://doi.org/10.1300/J087v29n03_05
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3262be23b7040cfa18639596bb77dee1/search/bff1ba4ab2bb2c389106b876b33c68ce
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=470491
http://ijpn.ir/article-1-59-fa.pdf
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میزان ناپایداری آن نیز  دختران و پسران در حال افزایش و میاندر  پیوند زناشوییدر شرایط کنونی جامعه، سن 

سال  15سال و کمتر و گاه حتی کمتر از  18های زودهنگام برای دختران ، ازدواجوجودباایناست.  یافتهافزایش

نظر بسیاری از  پیوند زناشوییکشور به دالیل اقتصادی، فرهنگی و سنتی رواج دارد. افزایش سن  سرتاسرهم در 

 است شدهبررسی گوناگونهای پژوهشآن در  تأثیراتعلل و  را به خود جلب نموده و نظرانصاحب

(Entezari,2018)&(Mohmodian,H.2004). پسران کمتر مطالعه شده  میانهای زودهنگام در ازدواج تأثیر یول

سال( وجود دارد  18تران )خد پیوند زناشوییبرای  قبولقابلکمترین سن  عنوانبهمعیار مشخصی  اگرچهاست. 

 ایهدادهپسران اشاره نشده است. در این مطالعه با توجه به  پیوند زناشوییولی در منابع به سن معیار برای 

سال  8سال و انحراف معیار آن  28 پیوند زناشویی( میانگین سن پسران در اولین 1394کشور ) احوالثبت

سال  24انحراف معیار منفی  5/0پسران در این مطالعه با در نظر گرفتن  زودهنگام پیوند زناشویی. لذا سن 1است

خوشنودی ژوهشی موجود در زمینه ارتباط است. با توجه به مطالبی که گفته شد و همچنین شکاف پ شدهتعیین

بر  خوشنودی زناشوییبینی پیش، هدف این پژوهش نگرش به پیوند زناشویی و پختگی هیجانیبا  زناشویی

بود. برای  همسرگیری زودهنگام و بهنجاردر زنان و مردان با  نگرش به پیوند زناشویی و پختگی هیجانی اساس

 :های زیر مطرح استاین هدف، فرضیه

همسرگیری زودهنگام و زنان و مردان با  خوشنودی زناشویی، نگرش به پیوند زناشویی و پختگی هیجانی

زنان و مردان با  خوشنودی زناشویی، نگرش به پیوند زناشویی هایمؤلفه؛ کنندبینی میرا پیش بهنجار

زنان و  خوشنودی زناشویی، یپختگی هیجان هایمؤلفه؛ و کنندبینی میرا پیش همسرگیری زودهنگام و بهنجار

 .کنندبینی میرا پیش همسرگیری زودهنگام و بهنجارمردان با 

 پژوهش روش

 متأهلزنان و مردان  ش راپژوه این آماری . جامعهبود همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش

تهران تشکیل داده بودند  ( به درمانگاه المهدی و بیمارستان مفرح شهر1397 ماهدیتا  تیرماه)از  کنندهمراجعه

جدول مورگان انتخاب شد.  یریکارگبهبا نفر  197 شمارگیری در دسترس به روش نمونه که از این جامعه

و برای  نفر 90نفر و  27به ترتیب  همسرگیری زودهنگام و بهنجاربرای زنان با  موردمطالعه گفتنی است که افراد

عبارت بود از ورود به مطالعه  معیارهای .بودنفر  53و  27به ترتیب  جاربهنزودهنگام و  پیوند زناشوییمردان با 

                                                                                                                     
 .محاسبه شده است 1394ای خام ثبت احوال کشور در سال و انحراف معیار بر اساس داده ه سن .1

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=607766
https://jisr.ut.ac.ir/mobile/article_78213_edb898f8d0db7dfb3b16a7f628c46c7f.pdf
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 ،خوشنودی زناشوییاول با  پیوند زناشوییبه دلیل ارتباط  -اول پیوند زناشویی

(orithinkal&Vansteenwegen,2007)،  میانبا توجه به رابطه -سال  10و حداکثر  5 حداقل پیوند زناشوییمدت 

داشتن  و (Kuyoma et al., 2001)((  Assadollah Tuyserkani, 2017) ییزناشوخوشنودی با  پیوند زناشوییسن 

ارت از عدم تمایل به شرکت در این مطالعه، ناقص بودن از مطالعه نیز عبخروج معیارهای  و یک فرزندحداقل 

حضوری و فردی  صورتبهتوسط این افراد  هاپرسشنامهپرسشنامه بود.  پر کردنپرسشنامه و عدم تمایل به 

 .گردآوری شد هادادهتکمیل و 

 ابزار

قرار  موردسنجش را و مقیاس فرعی 9است و  سؤالی 47یک پرسشنامه  1انریچ خوشنودی زناشوییپرسشنامه  

 هایفعالیت( 5،5مدیریت مالی( 4،4حل تعارض( 3، 3ارتباط زناشویی( 2،2موضوعات شخصیتی (1 :دهدمی

. 10آیینی گیریجهت( 9، 9اقوام و دوستان( 8،8و فرزندان پیوند زناشویی( 7 ،7روابط جنسی( 6،6اوقات فراغت

مخالف( از یک تا پنج  کامالً، مخالف، ظری ندارمموافق، موافق، ن کامالً) ایگزینه 5 صورتبهاین پرسشنامه 

و همبستگی درونی آن  قرارگرفتهماده مورد هنجاریابی  47فرم کوتاه آزمون با  در ایران .شودمیامتیاز داده 

گر اعتبار در پژوهشی دی (.Soleimanian and Navabi Nejad, 1373) است شدهگزارشمحاسبه و  95/0برای فرم کوتاه 

)به فاصله یک هفته( برای مردان  باز آزمایی با روشیب همبستگی پیرسون و رآزمون انریچ با استفاده از ض

 حاضر تحقیق در .(Ahmadi, 2005 ) است آمدهدستبه 94/0و برای مردان و زنان  944/0زنان  و برای 937/0

 آمد. به دست 73/0کرونباخ  پایایی این ابزار با استفاده از آلفای

                                                                                                                     
1 . Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 

2 . marital satisfaction 

3.marital communication 

4.conflict resolution 

5 . financial management 

6 . pleasure activities 

7.sexual relation 

8.marriage and children 

9 . family and friend 

10.religious orientation 

https://doi.org/10.1080/00926230600998573
https://doi.org/10.1080/00926230600998573
https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/8451396h01130.pdf
http://psychologytools.blogfa.com/post/106/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%db%8c%da%86-%d9%81%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8
file:///C:/Users/Kiamanesh/magiran.com/p442289
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 23 یک مقیاس ،(Bratton and Rosen, 1998) ییزناشونگرش به پیوند  یاسمق: 1نگرش به پیوند زناشویی مقیاس

، پیوند زناشویی)نگرش بدبینانه به  بعد 4و  پیوند زناشویی به افراد نگرش یگیراندازه برای کهاست  آیتمی

پیوند یانه به گراایدئال، نگرش پیوند زناشوییبه  گرایانهواقع، نگرش پیوند زناشوییبه  بینانهخوشنگرش 

و  84/0 کرونباخ آلفای ضریب ترتیب به نیز (.Brown&valerian,2001؛ و )است شدهگرفته نظر ( درزناشویی

 است ابزار این باالی درونی نسبتاً  همسانی از نشان که گزارش کرد مقیاس این ای بر را 82/0

(Brown&valerian,2001.) است. قرارگرفته مورداستفاده( 1390) ممبینی توسط بار نخستین ایران برای در 

=نظری 3=موافقم،  4 موافقم، کامالً= 5) از ایدرجه 5 یکرتل طیف اساس بر را پاسخ خود کنندگانشرکت

 گذارینمره معکوس صورتبه هاداده برخی ضمن در .کنندمی بیان (مخالفم کامالً = 1 =مخالفم،2 ندارم،

 پیوند زناشویی هب مثبت نگرش باالتر، هاینمره(. 23 و 21، 20، 19، 16، 12، 8، 5، 3، 1 هایسؤال) .شوندمی

( برای این 1392و همکاران ) فروشانیلندر پژوهش  شدهمحاسبه. ضریب آلفای کرونباخ دهدمی نشان را

 از نگرش به پیوند زناشویی یپرسشنامه پایایی تعیین برای حاضر، تحقیق دربرآورد شد.  7/0سشنامه باالی پر

 به دست 72/0کرونباخ  پایایی این ابزار با استفاده از آلفای حاضر تحقیق درشد.  استفاده کرونباخ روش آلفای

 آمد.

 48شامل  ؛ وساخته شد 1984سال  در 4رگاواو بها 3پرسشنامه توسط سینگ این :2پختگی هیجانیپرسشنامه 

سوم  سؤال 10دوم معیار بازگشت عاطفی،  سؤال 10اول آن معیار عدم ثبات عاطفی،  سؤال 10است که  سؤال

. سنجدمیرا  خودپیرویآخر فقدان  سؤال 8چهارم فروپاشی شخصیت و  سؤال 10 معیار ناسازگاری اجتماعی،

، نامشخص -3احتماالً، -2هرگز،  -1است ) ایگزینهگزارش شخصی پنج بلوغ عاطفی یک مقیاس  یپرسشنامه

باالتری از عدم بلوغ عاطفی وجود دارد و برعکس.  یدرجه. هر چه نمره باالتر باشد (خیلی زیاد -5زیاد،  -4

وضعیت  ترینباثباتمعرف  50وضعیت عاطفی و کمترین امتیاز  ترینثباتبیمعرف  240یعنی بیشترین امتیاز 

 88تا  81بسیار باثبات، نمره  پختگی هیجانی 80 تا 50در این مقیاس نمره  .(singh&Bhargava,1999)استعاطفی 

بسیار  پختگی هیجانی 240تا  107و نمره  ثباتبی پختگی هیجانی 106تا  89، نمره باثباتنسبتاً  پختگی هیجانی

                                                                                                                     
1 . marrital Attitude Scale 

2 . emotional maturity scale 

3 . Singh 

4 . Bhargava 

https://doi.org/10.1300/J087v29n03_05
http://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2668&context=dissertations
http://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2668&context=dissertations
http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/234302
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 و 1سینها توسط کالج دانشجویان برای برونی معیارهای برابر در مقیاس این . اعتبارشودمیمنظور  ثباتبی

 تعداد .گیردمی اندازه را کالج دانشجویان هیجانی سازگاری پرسشنامه این در .است شدهتعیین سینگ

 در نمرات کل و سؤال21در  نمرات کل میان اصل گشتاوری همبستگی است مورد 21 حوزه این سؤاالت

حجم  و، با بررسی همسانی درونی 1385پرسشنامه در سال  این .(salami,2017) بود64/0 پختگی هیجانی مقیاس

پایایی این ابزار  حاضر تحقیق در .(safarpoor,2007).محاسبه و هنجار شده است 84/0کرونباخ  آلفای 50ونه نم

 آمد. به دست 73/0استفاده از آلفای کرونباخ  با

 شیوه اجرای پژوهش

این  شد. بر یرساناطالعومی در مراکز مشاوره دو واحد درمانی در جنوب شهر تهران ابتدا با یک فراخوان عم

که تمام  متأهل)زن و مرد(  نفر 197برای همکاری اعالم آمادگی کرده بودند،  اساس از میان افرادی که

د طبق نمونه هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. این افرا عنوانبهمعیارهای ورود به پژوهش را داشتند 

ی هاپرسشنامهرا تکمیل کردند.  آگاهانه نامهتیرضااخالق در پژوهش جهت مشارکت در پژوهش  یهامالک

در مطالعه قرار داده شد و توسط آنان تکمیل گردید. پس  کنندهشرکتفردی در اختیار افراد  صورتبهوهش پژ

سپس با استفاده از  تحلیل آماده شدند. بررسی برای هاپرسشنامهحاصل از  هایداده، هاپرسشنامهاز تکمیل 

 .تحلیل شدند هادادهو تحلیل رگرسیون چند متغیری  نظیر آزمون تی گوناگونآماری  یهاروش

 هایافته

. اندداشتهشرکت  بهنجارزودهنگام و  پیوند زناشوییمرد( در دو گروه  80زن و  117نفر ) 197در این پژوهش 

کنندگان کمتر از دیپلم است. درصد زنان با تحصیالت د شرکتدرص 73/15سطح تحصیالت  درمجموع

درصد است. همچنین درصد زنان و  75/23و مردان با تحصیالت کمتر از دیپلم  درصد 25/10کمتر از دیپلم 

 به جدول با توجهاست.  92/25سطح تحصیالت کمتر از دیپلم برابر و  ازنظر زودرس پیوند زناشوییمردان با 

و متوسط سن در  61/1با انحراف معیار  74/16و کمتر،  سال 18زنان  پیوند زناشوییسن زمان  (، میانگین2)

و سن زمان  پیوند زناشوییاست. تفاوت میانگین سن زمان  81/2با انحراف معیار  74/23زمان اجرای مطالعه 

با انحراف  17/24 شوییپیوند زناسال، میانگین سن زمان  18گروه زنان باالی  در. سال است 7اجرای مطالعه 

                                                                                                                     
1 . Sinha 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7e7856fcd9f3176062eb23ec428f1e22/search/153452c63030f653b00861b2ba45a440
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A24020
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برای سال است.  34/7و تفاوت این دو  28/4با انحراف معیار  51/31در زمان اجرای مطالعه  و سن 10/4معیار 

سن  یانگینو م 81/1با انحراف معیار  15/22، پیوند زناشوییمیانگین سن زمان  و کمتر سال 24گروه مردان 

گروه مردان سال است. متوسط سن  22/8این دو  و تفاوت 58/2با انحراف معیار  37/30زمان اجرای مطالعه 

و تفاوت  40/3با انحراف معیار  43/36مطالعه  یاجراو سن زمان  46/2با انحراف معیار  53/28سال،  24بیشتر از 

 سال است. 9/7این دو 
 

 1جدول 

 زناشویی خوشنودی، نگرش به پیوند زناشویی ،پختگی هیجانی در هاگروه همسنجی 

تغیرم تجنسی  t انحراف استاندارد میانگین سن   df  P 

نگرش به پیوند 

 زناشویی

 زن
 28/8 96/60 زودهنگام پیوند زناشویی

119/0- 115 905/0 
 65/7 16/61 بهنجار پیوند زناشویی

 مرد
 34/7 81/58 زودهنگام پیوند زناشویی

858/0- 78 393/0 
 62/10 77/60 بهنجار پیوند زناشویی

خوشنودی 

 زناشویی

 زن
 09/10 75/49 زودهنگام پیوند زناشویی

177/0 115 86/0 
 81/9 37/49 بهنجار پیوند زناشویی

 مرد
 28/9 01/52 زودهنگام پیوند زناشویی

765/0 78 44/0 
 73/10 16/50 بهنجار پیوند زناشویی

 پختگی هیجانی

 زن
 94/19 25/101 زودهنگام پیوند زناشویی

665/0 115 50/0 
 74/21 14/98 بهنجار پیوند زناشویی

 مرد
 61/23 33/106 زودهنگام پیوند زناشویی

56/1 78 12/0 
اربهنج پیوند زناشویی  24/98  85/20  

، نگرش به پیوند زناشویی عامل 3در  موردمطالعهگروه  4میانگین  میان (1)جدول شماره  هایدادهبا توجه به 

 باوجوداین( وجود ندارد. شدهانجام همسنجی 6)در  داریمعنیتفاوت  پختگی هیجانیو  اشوییزن خوشنودی

 بهنجار پیوند زناشوییواحد از زنان با  3زودرس حدود  پیوند زناشوییدر گروه زنان با  پختگی هیجانیمیانگین 

 پیوند زناشوییمردان با  واحد از 8زودرس حدود  پیوند زناشوییمردان با  پختگی هیجانیو میانگین  بیشتر

و  نگرش به پیوند زناشویی عامل 2با استفاده از  خوشنودی زناشویی بینیپیشبرای بررسی  بیشتر است. بهنجار

 .است شدهاستفادهرگرسیون  تحلیلاز  موردمطالعهدر چهار گروه  پختگی هیجانی
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 2جدول 

 نگرش به پیوند زناشویی و پختگی هیجانیدو متغیر  برحسب خوشنودی زناشویی بینیپیش 

 R B P بینپیش متغیر گام سن جنسیت مالک متغیر

 

 

 

 

خوشنودی 

 زناشویی

 

 

 زن

 پیوند زناشویی

 زودهنگام

نگرش به پیوند   1

 زناشویی

1/62 961/0- 001/0 

 

 بهنجار پیوند زناشویی

 پختگی هیجانی 1

R=33/6 

1/41 b1= -0/231 001/0 

نگرش به پیوند   2

 یزناشوی

R=7/5 

b2= -0/363 001/0 

 

 

 مرد

 

 پیوند زناشویی

 زودهنگام

 پختگی هیجانی 1

R=64/9 

2/73 b1= -0/258 001/0 

نگرش به پیوند   2

 زناشویی

R=8/3 

b2= -0/41 012/0 

نگرش به پیوند   1 بهنجار پیوند زناشویی

 زناشویی

3/25 508/0- 001/0 

نگرش به پیوند  و پختگی هیجانیاز طریق دو عامل  دی زناشوییخوشنو بینیپیشنتایج تحلیل رگرسیون 

رگرسیون، برای چهار گروه  هایمفروضهبرقراری  تائیدو پس از  گامبهگامبا استفاده از روش  زناشویی

 که: دهدمینشان  موردمطالعه

 وند زناشویینگرش به پی کننده، فقط بینیپیش، از دو متغیر زودهنگام پیوند زناشوییبرای زنان با  (1

نگرش  . ضریب رگرسیون متغیرکندمیرا تبیین  خوشنودی زناشوییدرصد واریانس  1/62 تنهاییبه

نگرش به  با افزایش ایبه گفتهاست.  -961/0 خوشنودی زناشویی بینیپیشبرای  به پیوند زناشویی

 .یابدمیکاهش  خوشنودی زناشویی پیوند زناشویی

( سهیم خوشنودی زناشوییمتغیر مالک ) بینیپیشدر  متغیرهر دو  بهنجار پیوند زناشوییبرای زنان با  (2

. سهم متغیر کنندمیرا تبیین  خوشنودی زناشوییدرصد واریانس  1/41 درمجموعهستند. این دو 

درصد است. ضرایب رگرسیون  5/7 نگرش به پیوند زناشویی درصد و سهم 6/33 پختگی هیجانی

 منفی است. متغیرهر دو 
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خوشنودی متغیر مالک ) بینیپیشنیز هر دو متغیر در  زودهنگام پیوند زناشوییردان با برای م (3

را تبیین  خوشنودی زناشوییدرصد واریانس  2/73 درمجموع( سهیم هستند. این دو زناشویی

درصد است. در این  3/8 نگرش به پیوند زناشویی درصد و سهم 9/64 پختگی هیجانی سهم .کنندمی

 منفی است. متغیررگرسیون هر دو  گروه هم ضرایب

متغیر مالک  بینیپیشتوانایی  نگرش به پیوند زناشویی متغیرفقط  بهنجار پیوند زناشوییبرای مردان با  (4 

. ضریب کندمیرا تبیین  خوشنودی زناشوییدرصد واریانس  3/25( را دارد. این متغیر خوشنودی زناشویی)

برای دیگر منفی است.  هایگروهمانند  پختگی هیجانی بینیپیشدر  یینگرش به پیوند زناشو متغیررگرسیون 

 استفاده شد. گامبهگاماز رگرسیون  نگرش به پیوند زناشویی هایمؤلفه بر اساس خوشنودی زناشویی بینیپیش

 

3جدول   

نگرش به پیوند زناشویی هایمؤلفهبر اساس  خوشنودی زناشویی بینیپیش   
 بدبینی خوشبینی واقعیتگرا ایدئالگرا

 سن
 جنسیت

P B  P b  p b  p B  

 

- - - - - - - - - 001/0  51/1-  2/50  زن زودهنگام 

- - - 001/0  
50/1

- 
2/20  - - - 009/0  606/0-   بهنجار 6 

20/0  06/1  7/8  - - - - - - 001/0  78/1-  3/57  مرد زودهنگام 

- - - - - - - - - 001/0  07/1-  6/23   بهنجار 

بدبینی در زنان  مؤلفۀفقط  ،نگرش به پیوند زناشویی عامل مؤلفۀ 4از  شودمی( مالحظه 3با توجه به جدول )

 پیوند زناشوییاست. برای زنان با سن  دارمعنی  50/2 =و   =b-1/51 زودهنگام با پیوند زناشوییبا 

و ضریب تبیین به ترتیب  -50/1و  -606/0ب رگرسیون یی به ترتیب با ضریگراواقعیتبدبینی و  مؤلفۀ 2 بهنجار

یی به گراایدئالبدبینی و  مؤلفۀدو  زودهنگام پیوند زناشوییهستند. برای مردان با سن  دارمعنیدرصد  2/20و  6

هستند. در مردان با  دارمعنی 7/8و  3/57و ضریب تبیین به ترتیب  06/1و  -76/1ترتیب با ضریب رگرسیون 

 دارمعنیدرصد  6/23و ضریب تبیین  -07/1بدبینی با ضریب رگرسیون  مؤلفۀفقط  بهنجار زناشوییپیوند سن 

 بینیخوش مؤلفۀدارد.  دارمعنیرابطه منفی و  خوشنودی زناشوییگروه با  4بدبینی در هر  مؤلفۀبنابراین ؛ است

 ندارد. ایرابطه خوشنودی زناشوییگروه با  4در هر 
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4جدول   

پختگی هیجانیهای بر اساس مؤلفه نودی زناشوییخوش بینیپیش   

خودپیرویفقدان  هیجانیبازگشت  فروپاشی شخصیت  هیجانیعدم ثبات    
 سن

ت
سی

جن
 

P B  P b  p b  P b  
023/0  892/0  6/10  - -  -- - - 001/0  134/1-  5/46  زودهنگام 

 زن
- - - - - - 038/0  387/0-  3/3  006/0  565/0-  9/31  بهنجار 

- - - 022/0  504/0-  2/8  004/0  654/0- زودهنگام  - - - 59   
 مرد

- - - - - - - - - 025/0  538/0-  5/9  بهنجار 

 دوزودهنگام  پیوند زناشوییدر گروه زنان با  پختگی هیجانی مؤلفۀ 5از  شودمی( مالحظه 4با توجه به جدول )

( و ضریب تبیین 892/0( و )-134/1ریب رگرسیون )به ترتیب با ض خودپیرویو فقدان  هیجانیعدم ثبات  مؤلفۀ

عدم ثبات  مؤلفۀ 2 بهنجار پیوند زناشوییبرای زنان با سن  هستند. دارمعنی ( درصد6/10( و )5/46) به ترتیب

 (9/31( و ضریب تبیین به ترتیب )-387/0) ( و-565/0به ترتیب با ضریب رگرسیون ) هیجانیو بازگشت  هیجانی

و فروپاشی  هیجانیبازگشت  مؤلفۀزودهنگام دو  پیوند زناشوییهستند. برای مردان با سن  دارنیمع( درصد 3/3و )

هستند.  دارمعنی 2/8و  59( و ضریب تبیین به ترتیب -504/0و ) (-654/0شخصیت به ترتیب با ضریب رگرسیون )

و ضریب تبیین  (-538/0گرسیون )با ضریب ر هیجانیعدم ثبات  مؤلفۀفقط  بهنجار پیوند زناشوییدر مردان با سن 

با  بهنجار پیوند زناشوییمردان با  گروه زنان و 2در  هیجانیثبات  عدممؤلفۀ بنابراین ؛ است دارمعنیدرصد  5/9

 خوشنودی زناشوییگروه با  4سازگاری اجتماعی در هر  مؤلفۀدارد.  دارمعنیرابطه منفی و  خوشنودی زناشویی

 .ندارد ایرابطه

 گیرییجهنت و بحث 

پیوند در زنان با  زناشویی خوشنودید توانمی پیوند زناشوییبه  نگرش بدبینیپژوهش نشان داد که  هاییافته

 پیوند زناشوییبه  بدبینیبا افزایش نگرش  یابه گفتهکند،  بینیپیشمنفی  صورتبهرا  زودهنگام زناشویی

 پختگی هیجانی( هیجانیو عدم ثبات  خودپیروی نبود) هایمؤلفه کهدرحالی .یابدمیکاهش  خوشنودی زناشویی

نگرش به  دهدمیکه نشان  Amato,2000)پژوهش )هستند. این یافته با  خوشنودی زناشوییکننده  بینیپیشعامل 

د این باشد که جامعه توانمیناهمخوان بود. دلیل این ناهمخوانی مثبت دارد،  تأثیر بر کیفیت رابطه پیوند زناشویی

حاضر پژوهش  سال بوده و نگرش کلی را بررسی کرده است که با 18آماری پژوهش آماتو برای سن باالی 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x
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 Larson and Elson, 1989; quoted)و (khojasteh,et al.,2016)یهاپژوهش نتایج با متفاوت است. همچنین این یافته

by Sharifizadeh, 2012 ) ،(Los and Prout, 2001; quoted by Gashki, 2016)  دهندمیهمخوانی دارد که نشان 

پیوند  زمان تعیین و ییپیوند زناشو ، احتمالپیوند زناشویی به رغبت بر شناختی، ایپدیده عنوانبه نگرش،

پیوند  پیش از احساسات و هانگرشو  دارد توجهیقابل تأثیر خوشنودی زناشوییو  پایداری نیزو  زناشویی

 .کنندمی بینیپیش را پیوند زناشویی از پس خوشنودی زناشویی زناشویی

 ینتربرجستهیکی از  پختگی هیجانیو رسیدن به  پیوند زناشوییکه آمادگی  یشینپ یهاپژوهشبا توجه به 

 ینتبیچنین  توانمیرا نیز  پژوهشنتایج این . (Roy,2016)است  داشتن زندگی زناشویی رضایتمند هایشرطپیش

و  اندنکردهالزم را پیدا  هیجانیو ثبات  خودپیرویهنوز آمادگی و  ترپاییندر سنین  پیوند زناشوییکرد که زنان با 

در  پختگی هیجانیبنابراین  باشندنداشته  خوشنودی زناشوییبه این خاطر ممکن است در ک درستی از مفهوم 

 پیوند زناشوییزنان با  ؛ ونیست خوشنودی زناشوییکننده  بینیپیشعامل  زودهنگام د زناشوییپیونزنان با 

آنان کم است زنان با سن پایین  خوشنودی زناشوییدارند و  پیوند زناشوییزودهنگام نگرش بدبینانه باالیی به 

نگرش به پیوند  هایمؤلفهاد، نتایج دیگر پژوهش نشان د. ندارند پیوند زناشوییبه  درباره بینانهخوشنگرش 

در  پختگی هیجانی( هیجانیبازگشت و  هیجانیعدم ثبات ) هایمؤلفهیی( و گراواقعیت)بدبینی و  زناشویی

بیشتر از  پختگی هیجانیکه سهم متغیر  سهیم بودند بهنجار پیوند زناشوییزنان با  خوشنودی زناشویی بینیپیش

 پیوند زناشوییبه  (ییگراواقعیتنگرش ) تأثیردر زنان با افزایش سن  ایگفتهبه بود.  نگرش به پیوند زناشویی سهم

نگرش به پیوند  ییگراواقعیت مؤلفه بهنجار پیوند زناشویییافت. در زنان با  افزایش خوشنودی زناشوییبر 

؛ دارد زناشوییخوشنودی  بینیپیشسهم بیشتری در  نگرش به پیوند زناشویی بدبینی مؤلفهبا  همسنجیدر  زناشویی

افزایش  هیجانیو با افزایش سن ثبات  شودمی گرایانهواقع پیوند زناشویییعنی با افزایش سن نگرش زنان به 

نگرش به پیوند  سن و میانکه نشان داد  (pourAfkari et al.,2012)و  (Fanny,2014) هایپژوهشبا  . این نتایجیابدمی

 باورو  یدگاهدو  هانگرشآگاه بودن افراد درباره که  ؛(zarghami,2015) ،پژوهشدارد و  رابطه وجود زناشویی

 بخشیترضا پیوند زناشویید در داشتن توانمی ینانهبواقعو در پیش گرفتن منطقی  پیوند زناشوییخودشان درباره 

پیوند برای  پختگی هیجانی که (sharifizadeh,2012)پژوهش و همچنین با نقش بسزایی داشته باشد هاآن

 و پیوند زناشویی برای تصمیم در کلیدی متغیر پیوند زناشویی درباره هانگرش و احساسات همراه با، زناشویی

 ، همخوان دانست.است نهایی زناشویی خوشنودی ارکننده معناد بینیپیش

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=470491
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3cc70fd3a69d8c6ce87953fb5aa994b4/search/b5e9b9044a4d977d5006b06b1bbcb372
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3cc70fd3a69d8c6ce87953fb5aa994b4/search/b5e9b9044a4d977d5006b06b1bbcb372
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3262be23b7040cfa18639596bb77dee1/search/bff1ba4ab2bb2c389106b876b33c68ce
https://www.academia.edu/download/52318951/Early_Marriage_Impact_on_Female_s_Health_and_Their_Satisfactory_Level_A_Distinctive_Analytical_Study_in_Bangladesh.pdf
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1065683.pdf
http://ensani.ir/fa/article/author/148530
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3828db03013d8844fdc30b42c4fb394d/search/2c19c3cb960d4f88ad388d8db455cca4
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3cc70fd3a69d8c6ce87953fb5aa994b4/search/b5e9b9044a4d977d5006b06b1bbcb372
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پیوند امروزه در امر توان گفت که می نگرش به پیوند زناشویی مبنای بر خوشنودی زناشوییبینی در تبیین پیش

ای شناختی و ذهنی، توجه خاصی پدیده عنوانبه، نگرش به پیوند زناشویی ، بــه انتظــارات، ادراکات وزناشویی

 .(Mohmmadi,2016) بیانجامد وییشتواند به آشفتگی زندگی زناتحریف این استانداردها می اکهچر؛ شودمی

و همچنین آمادگی کافی برای  پختگی هیجانیدر سن باالتر به دلیل داشتن  پیوند زناشوییبه  داشتن نگرش مثبت

 شود. خوشنودی زناشوییتواند باعث ارتقای می است که پیوند زناشویی هایپذیرش مسئولیت
یکی از ابعاد روابط زناشویی است  پختگی هیجانیتوان گفت که می پختگی هیجانی تأثیرهمچنین در تبیین 

سطح  در پختگی هیجانی ازنظر که کسی .(jaisri & Joseph, 2013) گذاردمی تأثیر خوشنودی زناشوییکه بر 

کمتر  لذا و دارد راخود  احساسات و افکار مدیریت توانایی و گیردمی صمیمت ترمنطقی دارد، قرار باالیی

قبلی نشانگر این است که  هاییافته تائیداین یافته در  .(Ruobrahan,2016) شودمی بارزیان و سطحی روابط درگیر

در  داریمعنییی نقش گراواقعیتدر زنان سهم نگرش بدبینانه کاهش و نگرش  پیوند زناشوییبا افزایش سن 

 پختگی هیجانی پیوند زناشویی. در این مطالعه در زنان با افزایش سن کندمیایفا  خوشنودی زناشویی بینیپیش

 است. یرگذارتأث خوشنودی زناشوییو در  یابدمیدر زنان کاهش  هیجانیو میزان عدم ثبات  شودمینمایان 
 نگرش به پیوند زناشویی ،زودهنگام پیوند زناشوییدر مردان با  داد، نشان پژوهش از فرضیه این نتیجه ادامه در

خوشنودی  بینیپیشدر  (یهیجانفروپاشی شخصیت و بازگشت ) یجانیهپختگی یی( و گراایدئالو  بدبینی)

پیوند با مردان  ؛ وبود نگرش به پیوند زناشویی بیشتر از سهم پختگی هیجانیسهیم بودند که سهم متغیر  زناشویی

 نسبت به بقیه افراد دارند. ترینانهبدبزودهنگام نگرش  زناشویی

بلوغ ( هیجانییت و بازگشت فروپاشی شخص) هایمؤلفهزودهنگام  پیوند زناشویی، در مردان با ایبه گفته

 و (Mosavi&Iravani,2012) هایپژوهشنتایج  با اثرگذارتر هست. این یافته خوشنودی زناشوییدر  هیجانی

(Rezaei,2013) و (jaisri & Joseph, 2013)  در میزان  پختگی هیجانینشان داد بلوغ روانی و که همخوان است

 میان و خوشنودی زناشوییو  پختگی هیجانی میان و مؤثرندافراد  پیوند زناشویی ثباتیبیو  شنودی زناشوییخو

 دارمعنی رابطه خودپیروی عدم و نزدیک شخصیت ،هیجانی بازگشت ،هیجانی ثباتیبیو  خوشنودی زناشویی

 .وجود دارد
در  تعهدآورمسئوالنه  کامالًی، تمایل و رفتار : توانایپختگی هیجانی»که  قبلی یهاپژوهش نتایج به با توجه

ناسازگاری –هیجانیو بازگشت  هیجانی، احساسات و دموگرافیک فرد است که شامل ثبات هانگرشقبال 

 چنین توانیم. (Müller, 2004, quoted by Rezaei, 2013) «شودمی خودپیرویو فروپاشی شخصیت –اجتماعی

http://ijpn.ir/article-1-782-en.pdf
http://gjbss.org/wp-content/uploads/2013/03/GJBSS-paper-V2-I2-3-JaaisriJoseph.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3792c2d5112d348b22c8a5192e5cc20/search/f8ee6c04805eee58ccefb67366cda8cf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3792c2d5112d348b22c8a5192e5cc20/search/f8ee6c04805eee58ccefb67366cda8cf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3792c2d5112d348b22c8a5192e5cc20/search/f8ee6c04805eee58ccefb67366cda8cf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f3792c2d5112d348b22c8a5192e5cc20/search/f8ee6c04805eee58ccefb67366cda8cf
http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2011.10.012
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f0ec82bc49e3ce641ce9d9854b1d8bb2/search/7a6f3b0f20e34d618861801125c6066f
http://gjbss.org/wp-content/uploads/2013/03/GJBSS-paper-V2-I2-3-JaaisriJoseph.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f0ec82bc49e3ce641ce9d9854b1d8bb2/search/7a6f3b0f20e34d618861801125c6066f
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 سایرین، یاندازهبه خود زندگی در عاطفی برخوردارند بلوغ باالی سطوح از که افرادی که کرد استنباط

 مقابله هاچالش با توانندیم که اندداده پرورش را باور این اما اندکرده تجربه را ییهاشکست

 .(Mansournejad et al.,2013)کنند

 کمی بسیار یهاخواسته و انتظارات فرد که شوندیم باعث منفی یهانگرشقبلی،  هایپژوهشتوجه به  با .

را  کسانی فرد اینکه یا باشند نداشته خود مقابل طرف از چندانی یهادرخواست یجهرنتدو  باشند داشته رابطه از

 هاخواسته از انجام بسیاری یا آوردن فراهم برای زیادی توانایی یا یلتما یعتاً طب که کند انتخاب رابطه برای

 .(sharifizadeh,2012)باشند نداشته

 روزمره، قابلیت درکارهای کمک نیاز به ندارند یعنی هیجانیسال ثبات  24تبین این یافته در مردان باالی  در

در نقشی  پختگی هیجانی ؛ وتاس تندخویی و ، لجبازپذیریبآس مشکالت ندارند، زودرنج هستند، وفصلحل

 پیوند زناشوییدر مردان نگرش بدبینی به  پیوند زناشوییندارد و با افزایش سن  خوشنودی زناشویی بینییشپ

 کمی از رابطه دارند. و انتظارات هاخواستهافزایش می بابد و 

 پختگی هیجانی انگفت که مرد توانمیزودهنگام  پیوند زناشوییزنان و مردان با  همسنجیدر  همچنین

خوشنودی بیشتری در  تأثیرزودهنگام  پیوند زناشوییدر مردان با  پختگی هیجانیبیشتری نسبت به زنان دارند و 

 (singh&Bahargawa,2010) هایپژوهشاین یافته با  ؛ کهدارد هنگام پیوند زناشوییبا  نسبت به زنان هاآن زناشویی

 است. ، همخوانوجود دارد و مردزن  دو جنس هر ،پختگی هیجانی در جنسی یهاتفاوت که (Talukdar,2013)و 
کلی به  نگرشدر زنان  مشخص شد بهنجار زودهنگام و پیوند زناشوییزنان و مردان با  همسنجی در عالوهبه

زنان باالتر از  پیوند زناشویینگرش کلی به  ؛ ودارد خوشنودی زناشویی بینیپیشبیشتری در  تأثیر پیوند زناشویی

 ;Castro Martin & Bampas 1989و (Nikkhah,2017)؛ هایپژوهشکمتر است که با  خوشنودی زناشوییمردان و 

Bombas et al. 1991; Lear 1996; Titchman, 2002, quoted by Lohr, Evilin Lillian (2006 ) نقش جنسیتی با نوع 

در معرض خطر باالی ، ازدواج می کنندسال  18 یرزدر سن  یکسان ، رابطه وجود دارد.نگرش به پیوند زناشویی

 همخوان بود. قرار دارند. خوشنودی زناشوییکاهش  به خاطر روابط زناشویی پاشیدگیازهم

تران در که نشانگر این است که نگرش دخ؛(Nilforoshan et al.,2013) پژوهش هاییافتهبا  پژوهش هاییافته

 یرهمسوغدارند  پیوند زناشویینسبت به  تریبدبینانهاست و نگرش  تریمنف از پسران پیوند زناشویینسبت به  ایران

سنتی(  وبه تجربه فرد )هم مثبت و هم منفی( و باور و فرهنگ )مدرن  نگرش به پیوند زناشویی است. در ضمن

 رسدیم به نظر رودیمپیش  یسممدرنله گذار از سنتی به سمت به اینکه جامعه ایران در مرح با توجهبستگی دارد. 

http://eprints.bpums.ac.ir/4577/1/JFMH18261381609800.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3cc70fd3a69d8c6ce87953fb5aa994b4/search/b5e9b9044a4d977d5006b06b1bbcb372
http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/234302
http://www.academia.edu/download/31925872/D0283016018.pdf
http://ensani.ir/fa/article/author/162968
http://hdl.handle.net/10419/33916
http://hdl.handle.net/10419/33916
http://ijpn.ir/article-1-59-fa.html
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پیوند  فعلی وضعیت بنا به احتماالً  باشد و مؤثر خوشنودی زناشوییو  نگرش به پیوند زناشویی این تحوالت در

 نیز و مردان یبرا مجدد پیوند زناشویی یا جدایی حق قانونی مانند یطشرا و  جامعه در جدایی و زناشویی

 خود پیوند زناشویی شادمانی و موفقیت به نسبت تردید بیشتری و شک آنان که شده باعث دخترانتجارب 

و مرد وجود  زن دو جنس هر ،پختگی هیجانی در جنسی یهاتفاوت قبلی، هایپژوهشبه  با توجهداشته باشند. 

 اهمیت پیوند زناشویی به نگرش مثبت بیشتری نسبت به مردان دارند و همچنین معموالًزنان ؛  (Talukdar,2013)دارد

 کنندمی درک مردان به نسبت پیوند زناشویی برای را بیشتری اجتماعی فشارهای زنان از بسیاری، دهندمی بیشتری

(Willoughby,2010)و حتی  مالی خودپیرویزودهنگام دارند در تحصیل، وضعیت و  پیوند زناشوییزنانی که  ؛ و

 .(Jensena&Thornton,2010) شوندمی روروبهوضعیت جسمی و جنسی با مشکل 

 محدودیت پژوهش

بخصوص در نمونه موردمطالعه  حجم (1یرند. گقرار  مدنظر بایدکه  وجود داشتهدو محدودیت در مطالعه حاضر 

محدود تهران قلمرو جغرافیایی آن به استان  (2 و نسبتاً کم است زودهنگام پیوند زناشویی گروه زنان و مردان با

 زودهنگام در زنان و مردان بیشتر است. پیوند زناشوییاحتماالً در روستاها و شهرهای کوچک میزان . بوده است

 .را کاهش داده است پذیرییمتعممیزان توان آماری و از طرف دیگر وسعت  طرفیکاز، تردیدیباین مختصات 

 پژوهش هاییشنهادپ

 هانگرش نقش زمینه در یی بنیادینهاپژوهش است الزم نگرش به پیوند زناشویی در جنسیتی یهاتفاوت به توجه با

- یاقتصاد و وضعیت ساختاری تغییرات تأثیر نیز و جدایی فرآیند و نرخ ،پیوند زناشویی نرخ در جنسیت و

 از ابزارهای پرسشنامه این کنار در که شودیم پیشنهاد ضمناً. صورت گیرد نگرش به پیوند زناشویی بر اجتماعی

 و مشاوره خانواده یدرمانروانمتخصصین  شودمیاین راستا، پیشنهاد  در .شود استفاده نیز مصاحبه مانند مکمل

بپردازند و یک مقیاس یا  با توجه به اقوام و فرهنگ کشور به پژوهش پیوند زناشوییباهدف تعیین سن مناسب 

 مدل ارائه دهند.

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/download/31925872/D0283016018.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-009-9477-x
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F741954311
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 پژوهش القاخ
کنندگان از هدف پژوهش آگاه مشارکت ی، پیش از اجرای پژوهش همهالقمنظور رعایت اصول اخبه

کنندگان ها در پژوهش تصریح گردید؛ و درباره رازداری به مشارکتختیاری بودن مشارکت آنند. اشد
در پژوهش مانند خالق نکات دیگر مربوط به امانند. یمحرمانه باقی ماطالعات همه  اطمینان داده شد که

ها و دقت در استناددهی نیز ها، عدم سوگیری در تحلیل دادهداده یآوردر جمعاخالقی  یهارعایت ارزش
، روند کار پژوهش و نقش افراد در پژوهش به اطالع افراد هاهدفپیش از اجرای پژوهش  .اندرعایت شده

گانه  3های عالوه بر تمایل فردی ویژگی که اندشدهدر دسترس رسانده شده و تنها افرادی وارد پژوهش 
ی نکات مربوط به اخالق در پژوهش ازجمله طورکلبه. اندبودهت در مطالعه را دارا برای شرک ذکرشده

ی اخالقی در هاارزشی، قدردانی از دیگران، رعایت استناددهی در استفاده از منابع، دقت در دارامانت
 قرارگرفته است. موردتوجهها، رعایت حریم خصوصی افراد ی دادهگردآور

 مشارکت نویسندگان
، مسئول نویسنده .ها و نگارش مقاله را به عهده داشتداده یآوراول، اجرا، جمع ییسندهن مطالعه نودر ای

های ییراهنماشرکت داشته است. ازنظرات و ها و نگارش مقاله تحلیل دادهدر مراحل گوناگون ازجمله 
 .اندداشتهی گوناگون مقاله شرکت هاقسمتنویسنده سوم و چهارم در 

 منابع مالی
 مالیکمک از مراحل انجام این پژوهش  یکهیچو در  گرفتهانجاماین مطالعه با هزینه شخصی پژوهشگر 

 .دریافت نشده است

 هادسترسی به مواد و داده
استفاده نگرش به پیوند زناشویی و پختگی هیجانی  ی خوشنودی زناشویی وهادر این پژوهش از پرسشنامه

 .ر دسترس محققان قرار داردد آسانیبهها شد. این پرسشنامه

 کنندگانمشارکت رضایت آگاهانهو  اخالقیتائید 
خوشنودی خود را  ها و مصاحبهپرسشنامهبرای شرکت در پژوهش و پاسخ به  کنندگانمشارکتمامی ت

 .نمودنداعالم صورت شفاهی به

 برای انتشار رضایت

 .نویسندگان از انتشار این مقاله خوشنودی کامل دارند

 ح درباره تعارض منافعتصری
 .این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد

 سپاسگزاری

 .کنندگان در این پژوهش، کمال تشکر و قدردانی را دارندنویسندگان از همه شرکت
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