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 چکیده:

در کارکرد طبیعی نظام باعث ایجاد مشکالتی  افزایش سن ازدواج 

خانواده شده و به دنبال این امر شاهد وجود نابسامانی هایی 

خواهیم بود. هدف پژوهش حاضر  گسترده ترسطح  فردی وسالمت در 

مطلقه و دختران  اجتماعی زنان-مقایسه سرزندگی روانیبررسی 

علی بود. روش پژوهش از نوع مجرد بازمانده از ازدواج 

زنان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بود.  مقایسه ای

ین نمونه ا بود.  و مطلقه شهر اردبیلبازمانده از ازدواج 

 جبازمانده از ازدوا دختران مجرد نفر از  70شامل  پژوهش

به روش گیری از آنان که نمونه زن مطلقه 70و  سال 30باالی 

هر دو گروه به لحاظ  در دسترس انجام شد. هدفمند گیرینمونه

آوری اطالعات برای جمع سن و تحصیالت تقریبا همتاسازی شدند.

برای استفاده شد.  ماعیمقیاس سرزندگی و بهزیستی اجتاز  

( MANCOVAیانس چندمتغیری)ها از آزمون تحلیل وارتحلیل داده

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که  .استفاده شد

بین زنان مطلقه و دختران مجرد بازمانده از ازدواج به لحاظ 

سرزندگی روانی و اجتماعی تفاوت وجود دارد. بنابراین نتایج 

ه دختران بازمانده از ازدواج از لحاظ سرزندگی نشان داد ک

تماعی در وضعیت پایین تری نسبت به زنان مطلقه روانی و اج

قرار داشتند. لذا می توان گفت آسیب روانی عدم تجربه یک 

زندگی مشترک می تواند بیشتر از آن است که آن زندگی 

زناشویی بعد ها تخریب و از هم پاشیده شده باشد. لذا این 

فته ها می تواند به روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده یا

ازدواج در موفقیت و افزایش سالمت و تصمیم گیری بهتر  و

 مراجعان کمک شایانی کند. 
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 بازمانده از ازدواج. 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 

با سنین  انن دختردر بی و مقطعی بروز پدیده تجّرد قطعی

از جمله تحوالتی است که در نتیجه تغییرات کالن در سطح  باال

جامعه حادث شده است. در همه جوامع دخترانی وجود دارند که 

تجّرد رسیده و  و نهایی اند، به سن قطعیاز ازدواج بازمانده

تقریبا دیگر امیدی به ازدواج ندارند. تاهل و یا تجرد در 

مت فرد باشد. چرا که ند تعدیل کننده سطح سالتواسنین باال می

 متأهل دانشجویان و رواني جسمي سالمت سطح كلي و شادكامي سطح

(. زنان بازمانده از 1389است )دانش،  مجرد از دانشجویان بیشتر

، زنانی که با موفقیت ازدواج کرده اندازدواج در مقایسه با 

مشکالت ز آنها اضطراب و حالت استرس بیشتری داشته و بیشتر ا

ی تری با خانواده. این افراد ارتباط ضعیفرخوردارندعاطفی ب

-خود داشته و بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی اجتماعی قرار می

(. 2009، 4گیرند )میکان، ماسامیچی، نائویوکی، تورو و میه

به این ( در پژوهشی 2010) 5همچنین، اولسون و ویجواردنا

ها یک عامل ع سّنتی، فشار خانوادهنتیجه رسیدند که در جوام

بسیار مهم در نگرش نسبت به آینده و کیفیت زندگی افراد 

نقش عوامل  با این وجود فشار است. مجرد بدون سابقه ازدواج

بیشتر شان، اقتصادی، احساس شخصی آنها، عّزت نفس و حس باروری

 (.2010است)اولسون و ویجواردنا، از فشار اجتماعی و خانوادگی

توجه به این مطالعه کیفی روی زنان ازدواج نکرده، این ا ب

زنان فشار روانی بیشتری را نسبت به زنان متاهل تجربه می 

 کنند.

سرزندگی به عنوان تجربه هشیارانه فرد از داشرتن انررر و و 

روانری و  حسن زندگی است. در واقع سررزندگی بازتراب سررالمت
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5. Olsson, Wijewardena 



برره اعتقرراد (. 1995، هیجانی اسرت)ریف-می یا سالمت روانیجس

رایران و فردریرک، سررزندگی انرر و نشأت گرفته از خود فرد 

است این انر و از منرابع درونرری، و نره تهدیرد اشرخا  در 

محیط، نشات میگیرد. به عبرارت دیگر سرزندگی احساس سررزنده 

ن آن اسرت  برره بودن، نره تحریرک و نره اجبار به انجام داد

ار کمترر دچار تعارض باشند از سراز وکرهر میزان که افرراد 

سررررکوب رهرررایی یافتررره و بیشررررتر احسرررراس سرررررزندگی، 

خالقیررت، خودشررکوفایی و انر و در آنها بیشتر اسرت. وقتری 

فرردو کرارو را بره طرور خود جوش انجررام مرری دهررد نرره 

او دسرت نمیدهرد، بلکره  تنهرا احسراس خسرتگی و ناامیدو به

انرر و و نیروو او افزایش یافته است. به طور د کن احساس می

ذهنرری  دار سررالمت سرررزندگی شرراخن معنرری کلرری حرررس درونررری 

افرراد برا سررزندگی برراال بیشررتر برره (. 2011)دویجن، است

بسریج امکانات خود یا شررکت فعرال در فعالیرت هراو مررتبط 

 د و منرابع بیشرترو از انرر و را مرریبرا سالمت قادر هسرتن

(.  سرالمت روان را نمری 1997رند)رایان، تواننرد به خدمت بگی

توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد 

مناسب در زندگی چیزی بیش از بهزیستی روانی و هیجانی بروده 

و شامل تکالیف و درگیری های اجتماعی نیز می باشرد. پرژوهش 

یستی اجتمراعی و سرالمت نشان داده اند که ارتباط بین بهز ها

معنادار است. این بدین معنی است در صورتی کرره  روان مثبت و

افراد به لحاظ اجتماعی در وضعیت مساعدی قرار داشته باشرند 

به لحاظ روانشناختی و درون فردی نیز عملکرد بهترری دارنرد 

. چون انسان موجودی (2011، 7  تالینی2010، 6آمبرسون و کاراس)

ن دارد در نیاز به ارتباط معنادار با دیگررا اجتماعی است و

هیجانی همچرون  -غیر این صورت در معرض اختالالت ومشکالت روانی

فراینرد (.  2009، 8استیگر و کاشدانافسردگی قرار می  گیرد )

ازدواج می تواند زمینه های ایجاد سالمت را در افراد ایجراد 

افرراد جسمی می توان گفت نیازهای روانی و که  به طوریکند. 

را در کوتاه مدت یا بلند مدت براورده کرده و حتی اگر ایرن 

ازدواج پایداری خود را از دست بدهد باز می توان از اثررات 

 مثبت بر جای مانده از آن نتیجه گیری کرد. 
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با توجه به مطالب گفته شده و تاثیر سازه های روانی و 

صدد پاسخ به کیفیت زندگی افراد پژوهش حاضر در اجتماعی بر 

آیا میزان سرزندگی روانی و اجتماعی در این سوال است که 

 سال متفاوت است؟ 30دختران مجرد باالی بین زنان مطلقه و 

 روش

روش پژوهش علی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را زنان 

ازدواج شهر اردبیل سال بدون سابقه  30مطلقه و دختران باالی 

دختر مجرد باالی  70زن مطلقه و  70ها تشکیل داد که از بین آن

ال به عنوان نمونه بصورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند. س 30

همتاسازی  تقریبا این دو گروه به لحاظ سن و میزان تحصیالت

 شدند تا روایی پژوهش کمتر دچار تهدید شود.

 ابزار پژوهش:

 ذهنی:  مقیاس بهزیستی

اجتمراعی از   سررزندگیی در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیر

( استفاده شرد.. 2003یرز و ماگیارمو )مقیاس بهزیستی ذهنی گی

سئوال است. پاسخ گویران ارزیرابی  15اجتماعی دارای  سرزندگی

)بسریار زیراد  1ای لیکررت از درجره 7کلی خود را در مقیراس 

 کنند. بندی میفقم( رتبه)بسیار زیاد موا 7مخالفم( تا 

 :رسشنامه سرزندگیپ

جهت انردازه گیررو میرزا ن سررزندگی از پرسشرنامه و 

اسررتفاده شررد. ایررن )1997)سرررزندگی رایرران و دسرری 

پرسشنامه به منظور ارزیرابی سررزندگی و نشراط در افرراد 

ال تهیه شده است که در این میان نمره باال نشران دهنرده برا

 7نامه داراو بودن میزان سرزندگی فرد میباشد. این پرسش

امتیاز  3تا  1زینه آن از سؤال سه گزینهاو است که به هرگ

داده میشود. حرداکثر نمرره آزمرودنی در ایرن پرسشرنامه 

مری باشرد. در ایرران ضرریب آلفراو کرونبراخ  21برابرر برا 

محتروایی آن توسررط دست آمد. روایی صرورو و  به 79/0مقیاس 

 .نفررر از اسرراتید گررروه روان شناسرری تائیررد شررد 5

 

 روش اجرا:

پرسشنامه های مذکور را پس دادن اطالعات کافی از هدف پژوهش 

سال بوده و  30توسط زنان مطلقه و دخترانی که سن آنها باالی 



تکمیل شد. اطالعات بدست  سابقه ی هیچگونه ازدواج را نداشته

با کمک آزمون تحلیل  spssه پس از وارد شدن به نرم افزار آمد

 واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

 

 یافته ها

یافته های جمعیت شناختی نشان می دهد که میانگین سنی گروه 

 33.6و دختران مجرد بازمانده از ازدواج  34.8زنان مطلقه 

نفر آنها  25زنان مطلقه دیپلم و نفر از  38بود. همچنین 

نفر آنها ارشد بودند. همچنین از گروه دختران  7رشناسی و کا

سال)بازمانده از ازدواج( نیز با توجه  30ازدواج نکرده باالی 

 32نفر از زنان مطلقه دیپلم و  26همتاسازی تقریبی دو گروه 

 نفر آنها کارشناسی ارشد بودند. 12نفر آنها کارشناسی و 

 

سرزندگی روانی و : میانگین و انحراف استاندارد 1دولج

  اجتماعی هر دو گروه

 

انحراف  میانگین گروه ها متغیر ها

 استاندارد

سرزندگی 

 روانی

 زنان مطلقه

 دختران مجرد

86/17  

22/14  

08/3  

79/3  

سرزندگی 

 اجتماعی

 زنان مطلقه

 دختران مجرد

09/75  

56/61  

18/6  

82/5  

 

 

های نستساوی واریا فرضنتایج آزمون لون در مورد پیش :2 جدول

 دو گروه 

 

Levene's 

 لون

DF1 DF2 F P 

 475/0 517/0 138 1 سرزندگی روانی

 903/0 015/0 38 1 سرزندگی اجتماعی



قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند 

لون استفاده های آن، از آزمون باکس و متغیری جهت رعایت فرض

 رعایت شده است. ها به درستی شد. شرط برابری واریانس

 

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات  :3 جدول

 گروه دو آن در  سرزندگی

P F MS DF SS متغیر موقعیت 

02/0≥P 358/43 358/66 1 358/66  سرزندگی

 روانی

 

 گروه

01/0≥P 694/55 918/82 1 918/82  سرزندگی

 اجتماعی

 

بین دو گروه از زنان  بر اساس نتایج جدول می توان گفت که

سال تفاوت معنی داری وجود  30مطلقه و دختران مجرد باالی 

دارد. لذا می توان گفت که بر اساس نتایج میانگین ها،  

زنان مطلقه نسبت به دختران مجرد از سرزندگی روانی و 

 اجتماعی بهتری برخوردار هستند. 

 

 نتیجه گیری:بحث و 

دگی روانی و اجتماعی زنان پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرزن

یافته انجام شد.   دختران مجرد بازمانده از ازدواجمطلقه و 

دختران مجرد پژوهش نشان داد که زنان مطلقه و های این 

به لحاظ سرزندگی روانی و اجتماعی   بازمانده از ازدواج

بازمانده از ازدواج از تفاوت دارند. به طوری که دختران 

و اجتماعی در وضعیت پایین تری نسبت به لحاظ سرزندگی روانی 

زنان مطلقه قرار داشتند. هیچ پژوهش در داخل در این ارتباط 

که زنان  دادنشان انجام نشده است اما یک پژوهش خارجی 

نکرده در سالمت روانی مشابه هستند،  کرده و ازدواج ازدواج

مشکالت سالمت روان  دارایسبت به دیگران اما زنان مطلقه ن

 ترو ازجمله اختالل استرس پس از طالق، افسردگی، افسردهبیش



بین . خویی، اضطراب فراگیر، اختالل شخصیت ضد اجتماعی هستند

نکرده و زنان مطلقه نیز در میزان اختالل  زنان ازدواج

اضطراب فراگیر و افسردگی تفاوت مشاهده شد و نمره زنان 

. (2006، انسافیفی، کوکس و )ه در این متغیرها بیشتر بودمطلق

لذا این پژوهش را می توان ناهمسو با پژوهش حاضر دانست چرا 

داخل و خارج متفاوت از که فرهنگ ازدواج و تاهل در کشورهای 

زندگی زناشویی با توجه به فرهنگ پذیر بودن  هم بوده و

رجی زیاد مطلوب مقایسه این چنین پژوهش هایی با تحقیقات خا

 نیست.

ی پژوهش حاضر ازدواج مقوله ای بشمار لذا با توجه یافته ها

حتی اگر تعارض و یا رضایت کامل  که اتفاق افتادن آنمی رود 

بهتر ازین است که هیچوقت اتفاق  را در پی نداشته باشد

. لذا آسیب روانی عدم تجربه یک زندگی مشترک می نیافتد

که آن زندگی زناشویی بعد ها تخریب تواند بیشتر از آن است 

پاشیده شده باشد. لذا این یافته ها می تواند به و از هم 

روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده و ازدواج در موفقیت و 

 افزایش سالمت و تصمیم گیری بهتر مراجعان کمک شایانی کند. 
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