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 The purpose of this study was to prepare and validate the fear of marriage questionnaire 

among female students of the University of Tabriz. The present research was a 

validation and psychometric study. The population consists of all female students of the 

University of Tabriz in the academic year 2016-2017. The participants were 155 female 

student that selected through multi-stage cluster sampling method, and they were asked 

to complete the researcher-made questionnaire of fear of marriage. Data were analyzed 

by the SPSS software. For assessing the construct validity and determining the factor 

structure of the questionnaire, exploratory factor analysis through principal components 

method with Varimax rotation was used. Exploratory factor analysis extracted one-

factorial structure that named “fear of marriage” and a three-factorial structure that 

named respectively, “fear of husband issues”, “fear of interpersonal differences”, and 

“fear of restrictions on working and education”. Reliability coefficients of questionnaire 

through Cronbach’s alpha and split-half coefficients were appropriate. Group 

differences between single and engaged participants indicated the relevance of this 

questionnaire. At all, these criteria indicate that this questionnaire has high validity and 

reliability for assessment fear of marriage among girls. So, it can be used in premarital 

counseling and psychological researches.  
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 70/74/7931دریافت شده: 

 43/42/7933پذیرفته شده: 

 24/49/7047 منتشر شده:

هدف از این مطالعه تهیه و اعتباریابی پرسششنامه ترس از ازدوا  در بین دانشوویان دتتر دانشگاه تبریز بود. مطالعه اارر 

سشنوی و اعتباریابی اسش . مامعه امارا این پهوهش ششاما دانشوویان دتتر دانشگاه تبریز در سا  مطالعات رواناز نوع 

گیرا نفر از دانشششوویان دتتر بودند که با رون ننونه 111هاا پهوهش تعداد بود. شششرک  کننده 1981-89تحصششیلی 

 هاساتته ترس از ازدوا  را تکنیا کنند. دادهمحقق پرسشنامهاا انتخاب شدند و از انان تواسته شد اا چندمرالهتوشه

مورد تحلیا قرار گرفتند. براا بررسشی روایی سشازه و تعیین سشاتتار عاملی پرسششنامه، از تحلیا  SPSSافزار با کنک نرم

ار یک سششاتتهاا اصششلی و چرتش واریناکا اسششتفاده شششد. نتایل تحلیا عاملی اکتشششافی عاملی اکتشششافی با رون مفلفه

رس ت»، «ترس از مشکلات هنسر»عاملی نشان داد که به ترتیب، و یک سشاتتار سه« ترس از ازدوا »عاملی با نام کلی تک

گذارا ششد. ررایب اعتبار پرسشنامه با رون نام« ترس از محدود ششدن اششتلا  و تحصشیا»و « هاا بین فردااز تفاوت

هاا گروهی بین دتتران مورد و دتتران نامزد کرده نیز ب ارزیابی شد. تفاوتالفاا کرونباخ و رون دو نینه کردن، مناس

ها ااکی از این اس  که این پرسشنامه از روایی و اعتبار تیلی توبی گویاا مناسب بودن این ابزار بود. در مونوع، شاتص

شناسی اا پیش از ازدوا  و تحقیقات روانهتواند در مشاورهگیرا ترس از ازدوا  در دتتران برتوردار اس  و میبراا اندازه

 مورد استفاده قرار گیرد. 
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 مقدمه

شود. در این ساز افراد محسوب میهاا مهم و سرنوش ازدوا  یکی از انتخاب

ترین دلایلی که مردان و زنان را به انتخاب ساز، یکی از مهمانتخاب سرنوش 

دهد، نیاز به برقرارا ارتباط پایدار و صنینی هنراه هنسر و ازدوا  سوق می

( هنواره تأکید شده اس  1991اکبرا دهکردا، عشق و محب  اس  )علیبا 

تواند بر میزان سازگارا و موفقی  اتی زندگی که نحوه انتخاب هنسر می

زناشویی و هنچنین مشکلات بعد از ازدوا  تأثیر داشته باشد )فاتحی دهاقانی 

لییرات (. این در االی اس  که امروزه به دنبا  تحولات و ت1981و نظرا، 

هاا هنسرگزینی موامع، هم رون انتخاب هنسر و هم اهنی  نسبی ملاک

(. 1982؛ مبرائیلی و هنکاران، 1981پرور و هنکاران، تلییر کرده اس  )نیک

هاا اتیر یک ( نشان داد که در طو  دهه2111و هنکاران ) 1مطالعه باس

اا ازدوا  ههاا مامعه به ومود امده اس  و ملاکسرا تلییرات در ارزن

زنان و مردان نسب  به گذشته تلییر کرده اس . به عبارت دیگر، تحولات 

هاا موامع نیازها و توقعات افراد را تلییرات داده و باعث شده اس  رون

ها که در ان والدین برتی مصالح سنتی دگرانتخابی مربوط به بیشتر ازدوا 

دادند، دیگر ر قرار میو منافع تانوادگی را در ازدوا  فرزندانشان مد نظ

(. هنچنین تحقیقات 1981گوا نیاز ازدوا  موانان نباشد )ساروتانی، پاسخ

نسلی در مورد هاا بین( مفید تفاوت1981هاشنی و هنکاران،  )عظینی

هاا هنسرگزینی اس  و موانان تنایا دارند هنسرشان را تودشان ارزن

افراد با تحصیلات دانشگاهی رسد این امر در بین انتخاب کنند. به نظر می

نیز بیان کرده اس  افزایش ازادا  2روا  بیشترا دارد. چنانچه ویلیام گود

هاا ترتیب یافته توسط والدین و افزایش در انتخاب هنسر، کاهش ازدوا 

سن ازدوا  از منله تلییرات ملنوسی اس  که در دنیاا امروز در نظام 

 . (1998، تانواده رخ داده اس  )کاظنی

رسد در اثر افزایش ازادا موانان در انتخاب هنسر و تلییر به نظر می

ها و ترس هاا پیش، سردرگنیهاا ازدوا  موانان، در مقایسه با نساملاک

( در 1981از ازدوا  نیز در موانان گسترن یافته اس . اسنی و هنکاران )

ین نتیوه رسیدند به ا« هاا معنایی ازدوا واکاوا دلال »اا با عنوان مطالعه

که هر چند ررورت ازدوا  در ذهن موانان به صورت محدود براا کنا ، 

زدگی را به بخشی، نیاز یا مبران تلأ مطرح اس  اما موانان واپاارامش

هاا فرامادا، و میلی به ازدوا ، افو  ارزنصورت ترس از ازدوا ، بی

به ترس غیرطبیعی  1فوبیایا گینتو 9کنند. ترس از ازدوا گرایی توربه میلذت

شود. افرادِ در معرض این نوع ترس، معنولاً ارطراب و مداوم از ازدوا  گفته می

کنند؛ اتی در صورتی که به طور منطقی بدانند ازدوا  زیادا را توربه می

(. این در االی 1888، 1ها نخواهد داش  )فایرستون و کاتل تهدیدا براا ان

هاا ازدوا  موانان را مطالعات تیلی زیادا که ملاکاس  که در مقایسه با 

هاا موانان از اند، تنها تعداد محدودا از مطالعات به ترستوصیف کرده

( 1991اند. به عنوان مثا ، در مطالعه یوسفی و شهیدا )ازدوا  تومه کرده

                                                           
1. Buss 

2 . William Goode 

3. fear of marriage 

4 . gametophobia 

گویی و عدم صداق  هنسر و ترس از مشکلات اقتصادا، ترس از دروغ

زدوا ، مزء موارد ترس از ازدوا  دانشوویان مطرح شده مشکلات بعد از ا

( در بررسی انتظارات 1989اس . هنچنین، مطالعه فلاای و هنکاران )

دهد که دتتران دانشوو دتتران دانشوو در مقایسه با زنان متاها نشان می

( 1981پور گتابی و غفارا )ترس/ تردید بیشترا درباره ازدوا  دارند. ابیب

ننرات افراد در شاتص ترس/ شک و تردید درباره ازدوا  را با عواما  بالا بودن

امتناعی مانند نرخ بالاا طلاق، توربه نوگرایی و افزایش فردگرایی مرتبط 

ها دلیا دیگر این ترس )تردید درباره ازدوا ( را تصور برتی دانند. انمی

 ار ودتتران درتصوص نقش ازدوا  در از دس  رفتن فرص  پیشرف  در ک

( در مطالعه 1981کنند. از طرف دیگر، محندا و محندا )تحصیا بیان می

کیفی بر روا نوموانان، به این نتیوه رسیدند که ترس از ازدوا  در دتتران 

ها از برملا یکی از پیامدهاا ارتباط با منا مخالف اس  که ارطراب ان

)اصطلاای مشابه ها در پسران میا به تورد دهد. انشدن گذشته را نشان می

ترس از ازدوا ( را به عنوان یکی از پیامدهاا ارتباط با منا مخالف و در 

 اعتنادا و ترس از تیان  هنسر و سرافکندگی شناسایی کردند. مفهوم بی

هاا موانان از ازدوا  اشاره دارند. هاا نظرا نیز به ترسبرتی از بحث

دوا  در ایران، موانع ازدوا  را ( با بیان تنگناهاا از1982براا مثا ، محبی )

-دسته موانع امتناعی، فرهنگی، تانوادگی، روان 1از نظر دانشوویان به 

کند. موانع مطرح شده توسط ایشان، به لحاظ شناتتی و اقتصادا تقسیم می

ها شود. برتی از این ترسهاا موانان را شاما میها و ترسمفهومی نگرانی

ترس بعضی دتتران نسب  به عدم امازه شوهر  اند )براا مثا ،تصریح شده

هایی و برتی از این موارد، نگرانیبراا کار و اشتلا  در تار  از منز ( 

 هاانگرانیهستند که گویاا ترس موانان درباره ازدوا  اس  )براا مثا ، 

اید (. شپذیرا موانانمربوط به پیامدهاا روابط دو منا، یا رعف مسئولی 

ها موانان درتصوص ازدوا  را با باورهاا غیرمنطقی انهاا بتوان ترس

سرا باورهاا غیرمنطقی ( افراد با یک1899) 1مرتبط دانس . به نظر لارسون

زنند، اما بعد از شروع زندگی انچه را و محدود کننده دس  به انتخاب می

 شوند. به نظرکنند و از انتخاب تود مأیوس میانتظار داشتند دریاف  ننی

یکی از علا شیوع بالاا طلاق و ناررایتی در زندگی زناشویی ومود وا 

( نیز 2119) 1طور که مارکننباورهاا غیرمنطقی درباره ازدوا  اس . هنان

تواند در صورت ها، میبیان کرده اس ، عل  اکثر مشکلات روزافزون تانواده

ند عاما مورد از یک یا چهاا بییابی، به انتخاب نامناسب و یا ترسریشه

 اثرگذار در ازدوا  مربوط باشد. 

ها و با تومه به انچه گفته شد و با عنای  به مشکلات روزافزون تانواده

افزایش امارهاا طلاق، تومه مدّا به عواما مرتبط با ترس از ازدوا ، در 

رسد. ررورت دیگر این تحقیق، بالا هاا ازدوا  ررورا به نظر میکنار ملاک

رفتن سن ازدوا  در میان موانان ایرانی اس . ترس از ازدوا  به عنوان یکی 

(، 1981از عواما افزایش سن ازدوا  موانان مطرح اس  )یوسفی و باقریان، 

هرچند یکی از دلایا اصلی بالا رفتن سن ازدوا  به میزان تحصیلات و تنایا 

5. Firestone & Catlett 

6. Larson 

7 . Markman 
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امتناعی مربوط اس  که نیاز به  -هاا شللیبه موقعی افراد براا دستیابی 

اا از موارد سن ازدوا  در بین موانان به (. در پاره1981، 1زمان دارد )گاتنن

و  ها کم کردهقدرا بالا رفته که امید تشکیا تانواده را براا بسیارا از ان

بار ( را براا دتتران به 1999گاه تورد ناتواسته )فرودستان و هنکاران، 

 اورده اس . 

رغم بحث و اظهارنظرها درباره ترس موانان این در االی اس  که علی

از ازدوا ، و روششن شدن ترس از ازدوا  موانان در مطالعات کیفی، تاکنون 

گیرا این متلیر طراای نششششده اسششش . ابزارهایی مثا ابزارا براا انشدازه

( و مقیششاس 1881 ، 1و نلسشششون  9؛ مونزMES2مقیششاس انتظششار از ازدو ِ )

و هنکاران،  1؛ کوبARMSS1هاا مربوط به عشق و انتخاب هنسر )نگرن

هاا( ها و نهایتاً باورهاا غیرمنطقی )و اسشطوره( که انتظارات، نگرن2119

گیرند. هر چند این مفاهیم تلویحاتی درباره مربوط بشه ازدوا  را انشدازه می

ا ترس از ازدوا  مناسششب نیسششتند. گیرترس از ازدوا  دارند، اما براا اندازه

و روزن،  11)پروسشششر  8و براتین 9روزن 1(MASمقیششاس نگرن بششه ازدوا ِ )

و روزن با نام  11( و پرسششنامه پارک1982؛ نیلفروششان و هنکاران، 2119

(  که شکا کوتاهی 2111چاا، فلاای و پارک، )فلاح 12هاا زناشوییمقیاس

شششود، در اصششا با میشششاما تین را نیز از مقیاس نگرن به ازدوا  روزن و برا

اند و تنها گیرا انتظارات از ازدوا  و نگرن به ازدوا  تهیه شششدههدف اندازه

عبارت کلی مربوط به ترس/ تردید در تصوص  9در مقیاس نگرن به ازدوا  

ترس و نگرانی »و « درباره ازدوا  تردید دارم»، «ترسماز ازدوا  می)»ازدوا  

هشا و دلشایا ترس از ازدوا  را ومود دارد و مفلفشه«( نشدارم از ازدوا  کردن

کند. به طور کلی، شششاید یکی از دلایا محدود بودن مطالعات مشششخص ننی

گیرا ترس از ازدوا  مربوط بشه ترس از ازدوا  فقدان ابزارهایی براا اندازه

تواند با شششناسششاندن موانع ازدوا  میباشششد. ومود چنین ابزارهایی هنچنین 

ها، در مشاوره ازدوا  نیز کاربرد داشته وانان و روشن ساتتن تردیدهاا انم

گیرا ترس از براا اندازه ابزاراباشد. از این رو، مطالعه اارر با هدف تهیه 

 ازدوا  و اعتباریابی ان انوام شده اس . 

 

 روش 

سازا و اعتباریابی اس . مامعه امارا این مطالعه از نوع مطالعات ازمون

 1981-89هش را دانشوویان دتتر مورد دانشگاه تبریز در سا  تحصیلی پهو

نفر از دانشوویان دتتر دانشگاه تبریز به رون  111داد. تعداد تشکیا می

هاا کشاورزا، علوم پایه، اا از دانشکدهاا چندمرالهگیرا توشهننونه

نی نه سشناسی انتخاب شد. دامادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان

و انحراف استاندارد  99/21)با میانگین  18-21هاا پهوهش کنندهشرک 

ها توسط هنکار تانم پهوهشگر، با ( سا  بود. امراا پرسشنامه19/1

پهوهش توسط  شناسی بالینی و تشریح اهدفتحصیلات کارشناسی ارشد روان

                                                           
1. Gottman 

2. marriage expectation scale   

3. Jones 

4. Nelson 

5. attitudes about romance and mate selection scale 

6. Cobb 

تی راااو زمینه ملب مشارک  بیشتر شرک  کنندگان و ررای  اگاهانه و 

سات . کسب اطلاعات شان را فراهم میها در بیان اطلاعات شخصیبیشتر ان

شان )و اینکه در دوران از دانشوویان دتتر در تصوص مورد و متأها بودن

نامزدا هستند یا نه(، و اینکه بتوانند در فضایی امن و بدون تحریک 

ر هنکارا مورا هایشان پرسشنامه ترس از ازدوا  را پر کنند، با تدبیدفاع

 شد. تانم تسهیا و میسر می

به منظور تعیین ساتتار عاملی و روایی سازه پرسشنامه از تحلیا عاملی 

هاا اصلی و چرتش واریناکا استفاده شد. ررایب با رون تحلیا مفلفه

اعتبار پرسشنامه نیز با رون الفاا کرونباخ و رون دونینه کردن محاسبه 

 هایی براا بررسی روایی تفکیکیمنظور تأمین گروهلازم به ذکر اس  به شد. 

نفر( و دانشوویان دتتر  21هاا کوچکی از دانشوویان پسر )پرسشنامه، گروه

گیرا دردسترس انتخاب و با ننونه نفر( به رون ننونه 18نامزد کرده )

از بین ننونه اصلی دتتران  SPSSنفرا( انتخاب شده توسط  22تصادفی )

هاا روایی تفکیکی پرسشنامه با بررسی تفاوتبدین ترتیب  مورد مقایسه شد.

هاا گروهی دتتران مورد منسیتی در بین دتتران و پسران مورد و تفاوت

 پذیر شد.و دتتران نامزد امکان

 

 ابزارهای پژوهش
 ااگیرا ترس از ازدوا ، پرسشنامهبراا اندازه پرسشنامه ترس از ازدواج:

هاا پرسشنامه براساس نتایل تحقیقات قبلی مادهماده طراای شد.  29شاما 

هاا ازدوا  و تحقیقات مربوط به نگرن موانان به ازدوا  و مربوط به ملاک

متون مرتبط با مشکلات ازدوا  موانان تدوین گردید. هنچنین براا اینکه 

هاا پرسشنامه ارتباط بیشترا با ترس از ازدوا  دانشوویان داشته باشد، ماده

-نفر از دانشوویان تواستند که ملاک 11از طریق سفالات بازپاسخ از محققان 

هاا اصلی پرسشنامه اولیه هاا تود را درباره ازدوا  بنویسند. مادهها و ترس

هاا بیان شده توسط این گروه و هنچنین براساس نتایل با تومه به ترس

یانگر بتحقیقات قبلی تهیه شد. عبارات پرسشنامه به صورت منله تبرا و 

ا هاشان بود و ترس شرک  کنندهترس و نگرانی افراد درباره هنسر اینده

هاا تیلی کم تا تیلی زیاد اا با گزینهگزینه 1پهوهش را با طیف لیکرت 

ترسم با اشتلا  من می»اا از سفالات عبارتند از: کرد. ننونهگیرا میاندازه

از نظر پوشش و ارتباط با ترسم که مرا از این می»و « مشکا داشته باشد.

 « دوستان محدود کند.

: (ARMSSهای مربوط به عشق و انتخا  همسر )مقیاس نگرش

( مه  بررسی باورها یا انتظارات 2119و هنکاران ) کوباین ابزار توسط 

باور غیرمنطقی  8باور از  1غیرمنطقی افراد درباره ازدوا  ساتته شده اس  و 

( را )شاما 1882ر مطرح شده توسط لارسون )مربوط به عشق و انتخاب هنس

7. marital attitude scale 

8. Rosén 

9. Brateen 

10. Prosser 

11. Park 

12. marital scales 
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قبا از ازدوا ، تنها و فقط یکی، عشق کافی اس ، اسانی « 1زندگی مشترک»

ن کند. ایگیرا مینگرا، و اطنینان کاما( اندازها انتخاب، زو  متضاد، ایده

« به شدت موافقم»اا از گزینه 1گویه اس  که در طیف  92مقیاس شاما 

شود. سپهرا گذارا می( ننره1)با امتیاز « به شدت مخالفم»تا ( 1)با امتیاز 

( این مقیاس را به زبان فارسی ترمنه و روایی و 1981توکلی )زاده و اسن

هاا این ها با رون تحلیا عاملی عامااعتبار ان را بررسی کردند. ان

پرسشنامه را در ترکیبات مدید و تاادودا مشابه عواما نسخه اصلی 

نگرا، متضادمویی، ا محورا، ایدهباورا، توربهمه و شاما عشقپرسشنا

هاا مطالعه کوب و هنکاران گذارا کردند. یافتهنامباورا بینی و توناسان

( ااکی از اعتبار و روایی مطلوب 1981توکلی )زاده( و سپهرا و اسن2119)

 99/1تا  11/1پرسشنامه بین هاا این ابزار اس ؛ در این مطالعات الفاا عاما

ها بخش قابا تومهی از واریانا را تبیین گزارن شده اس  و این عاما

 کنند.می

 

 هایافته

 الف. تحلیل سؤالات
در ابتدا به تحلیا سفالات پرداتته شد. از میانگین هر سفا  به عنوان شاتص 

مقبولی  و از انحراف استاندارد هر سفا  براا بررسی برتوردار بودن سفالات 

و  1ها )واریانا مناسب استفاده شد. میانگین هیچ یک از سفالات در کرانهاز 

بود و این  19/9تا  11/2( قرار نداش . دامنه مربوط به میانگین سفالات از 1

دهد که سفالات از شاتص مقبولی  مناسبی برتوردار هستند. مورد نشان می

ها ده تنوع پاسخ( نیز نشان دهن1میزان انحراف استاندارد سفالات )مدو  

اس . علاوه بر بررسی میانگین و انحراف استاندارد سفالات، بررسی مدو  

ها داراا فراوانی تک سفالات نیز بیانگر این بود و هنه گزینهفراوانی تک

سنوی مناسبی بودند. لذا پرسشنامه در سطح هنه سفالات از لحاظ روان

 ر پرسشنامه پردات . توان به بررسی ساتتامناسب بود. بنابراین می

 ها بررسی شد. هنبستگی متقاباماتریا هنبستگی متقابا ماده سپا

با تعداد  91/1تر از بین تعدادا از سفالات و هنبستگی پایین 91/1بالاا 

ا هدیگرا از سفالات بیانگر ومود عواما متعدد بود. در بررسی هنبستگی ماده

بلاً با فردا دوستی یا رابطه )دوس  ندارم هنسرم ق 11با ننره کا، سفا  

( r=19/1؛ p=18/1دار )داشته باشد( به دلیا هنبستگی پایین و غیرمعنی

تا  111/1ها با ننره کا، از اذف شد. دامنه رریب هنبستگی بقیه سفا 

 دار بود. و معنی 111/1

  . شناسایی عوامل

امد عهاا اصلی و چرتش متتحلیا عاملی پرسشنامه، با رون تحلیا مفلفه

بیانگر کفای   98/1برابر  KMOها با رون واریناکا انوام شد. عاما

با درمه  21/1911دارا ازمون کروی  بارتل  با اماره گیرا بود و معنیننونه

دارا با ها هنبستگی معنی( بیانگر این بود که ماده>111/1P) 111ازادا 

امراا تحلیا  ها شرایط و تناسب تیلی توبی براایکدیگر دارند و داده

ترسم از گذشته من باتبر شود و این امر )می 11عاملی دارند. سه سفا  

ا مرا نپذیرد و ترسم تانواده)می 11مشکلاتی در زندگی ما به ومود اورد(، 

                                                           
1. cohabitation  

ترسم که هنسرم درکم )از این می 22ام محدود کند( و ارتباط مرا با تانواده

ا متعدد و به لحاظ تفاوت مفهومی نکند( به دلیا داشتن بار عاملی در عوام

و غیرقابا تفسیر بودن، از تحلیا عاملی کنار گذاشته شدند. نهایتاً تحلیا 

 911/1تا  911/1ها در عواما سفا  امرا شد. مقدار اشتراک ماده 18عاملی با 

بود. قبا از چرتش، هنه سفالات در یک عاملی بار بالایی گرفتند. دامنه بار 

بود؛ لذا ساتتار یک عاملی پرسشنامه با عنوان  111/1تا  111/1عاملی از 

، 11/1مورد تأیید اس . ساتتار تک عاملی با مقدار ویهه « ترس از ازدوا »

کرد. پا از چرتش واریناکا، با تومه درصد واریانا را تبیین می 29/11

زه و هنچنین با تومه به ننودار سنگری 1به ملاک کایزر و مقدار ویهه بالاتر از 

 ( سه عاما قابا شناسایی استخرا  شد. 1)ننودار شناره 

 
: نمودار سنگریزه مربوط به تعداد عوامل پرسشنامه بعد از چرخش 7نمودار 

 واریماکس

 
و عاما  91/9، عاما دوم با مقدار ویهه 91/1او  با مقدار ویهه  عاما

واریانا درصد  11/11و  19/11، 881/22به ترتیب  99/2سوم با مقدار ویهه 

درصد واریانا را تبیین کردند. با در نظر  11/11و این سه عاما در مونوع 

براا بارهاا عاملی، بعد از چرتش واریناکا، هر سفا   11/1گرفتن معیار 

گرف  که بار بیشترا داش . بدین ترتیب سه عاما از هم در عاملی ماا می

اا ا تفسیر بودند. الفمتنایز گردید، این سه عاما به لحاظ معنایی نیز قاب

عاملی بعد از چرتش واریناکا در  9کرونباخ و ویهگی مربوط به ساتتار 

ها، نامی مناسب براا نشان داده شده اس . با تومه به مضنون ماده 1مدو  

ایتم و هنسانی درونی محاسبه شده با  8عواما انتخاب شد. عاما او  با 

ترس از مشکلات »ها واا ایتم، با تومه به محت98/1رون الفاا کرونباخ 

، «هاا بین فرداترس از تفاوت» 18/1ایتم و الفاا  1، عاما دوم با «هنسر

ترس از محدود شدن اشتلا  و »، 91/1ایتم و الفاا  9عاما سوم با و 

 گذارا شد.نام« تحصیا
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: بارهای عاملی، مقدار ویژه و واریانس تبیین شده مربوط به 7جدول 

 بعد از چرخش واریماکسعاملی  9ساختار 

 

 ج. روایی و اعتبار پرسشنامه

عاملی با عنوان کلی اا )ساتتار تکماده 18هنسانی درونی کا پرسشنامه 

 -و رششریب تنصششیف به رون اسششپیرمن 81/1، با الفاا «(ترس از ازدوا »

توان گف  که هم کا پرسشنامه به دس  امد. بنابراین، می 92/1براون برابر 

هاا عاملی( و هم هر سششه ترده مقیاس، براسششاس شششاتص)سششاتتار تک

بخش برتوردار ( از اعتبار تیلی بالا و کاملاً ررای 1هنسانی درونی )مدو  

، 11/1تا  11/1گانه با دامنه هسشتند. رشرایب هنبسشتگی متقابا عواما سه

تا  11/1متوسشششط و هنبسشششتگی عواما با ننره کا ترس از ازدوا  با دامنه 

(. واریانا تبیین شده 2د بالا و تیلی بالا به دسش  امد )مدو  در ا 81/1

توسشط عواما ششناسشایی ششده، ومود سشاتتار تک عاملی در کنار ساتتار 

عاملی و هنچنین هنبسشتگی متوسط بین عواما به عنوان شواهدا از سشه

  باشد.روایی سازه پرسشنامه می

 

 9 2 7 ترس از ازدواج هامقیاس و خرده مقیاس

   1 81/1** ترس از مشکلات هنسر. 1

 99/1** هاا بین فردا. ترس از تفاوت2

 

**11/1 

 

1 

 

 

 

. ترس از محدود شدن اشتلا  و 9

 تحصیا

**11/1 **18/1 **11/1 1 

   ** p<1/11 

 
هاا مقیاسگانه پرسشنامه با ترده 9از شاتص روایی هنگراا عواما 

به ازدوا  به عنوان شاتص  پرسشنامه باورهاا غیرمنطقی مربوط به نگرن

باورها محدود کننده  دیگرا از روایی سازه استفاده شد. از انوایی که این

شوند، فرریه پهوهش اارر این بود که ترس از ازدوا  ازدوا  تلقی می

تواند با این باورهاا غیرمنطقی مربوط به نگرن به ازدوا  رابطه داشته می

هاا ترس از ازدوا  با چهار دار مفلفهباشد. نتایل بیانگر رابطه معنی

 بینی بود. نگرا، متضادمویی و اسانا محورا، ایدهمقیاس توربهترده

 
گانه و نمره کل ترس از ازدواج با نگرش به  9: همبستگی عوامل 9جدول 

 ازدواج

 مقیاس

ترس از 

مشکلات 

 همسر

ترس از 
های تفاوت
 فردیبین

ترس از 

محدود 

شدن 

اشتغال و 

 تحصیل

ترس از 

 ازدواج

-توربه

 محورا
11/1 

*21/1 

 
11/1- 11/1 

 11/1 11/1* 11/1 11/1 نگراا ایده

 91/1** 22/1* 91/1** 29/1** متضادمویی

 21/1* 11/1 21/1** 11/1 بینیاسان

   
** 

p< 11/1  

* 

p< 11/1  

 

 های روایی تفکیکی  د. شاخص

دتتران مورد با هاا گروهی براا بررسی روایی تفکیکی از تفاوت

شد. هاا منسیتی دتتران و پسران مورد استفاده دتتران نامزد و تفاوت
( از بین دتتران N=22اا تصادفی )ننونه SPSSبدین ترتیب که به کنک 

( مقایسه شد. نتایل ااصا از N=18هاا نامزد )مورد انتخاب و با ازمودنی

 
 عامل سو  عامل دو  عامل اول M SD عبارات

   131/4 62/7 55/2 . ترس از اعتیاد همسر*72

   171/4 01/7 54/2 . نگرانی از رواب  جنسی همسر  بل ازدواج77

   539/4 90/7 26/9 . ترس از پرخاشگری همسر74

   512/4 62/7 31/2 . ترس از مسئولیتن ذیری همسر79

   566/4 21/7 66/2 . ترس از  زادی ا هار ن ر در مسا ل مالی24

   665/4 94/7 57/2 . ترس از برخورد نامناس  همسر 29

   660/4 01/7 23/9 . نگرانی از دخالت همسر در در مد و دارایی27

   641/4 93/7 95/9 . ترس از دهنبینی همسر 3

   019/4 91/7 11/9 . ترس از خیانت همسر7

  192/4  29/7 27/9 . ترس از تفاوت ع یق 2

  512/4  90/7 71/9 . ترس از محدود شدن پوشش و ارتباط9

  595/4  24/7 31/2 . ترس از مشک ت مالی1

  615/4  94/7 12/2 . تصور مشکل فا له سنی 0

  617/4  71/7 71/2 . نگرانی از ت یید نشدن  اهر شخصی5

  620/4  90/7 19/2 . نگرانی از مشکل فا له  بقاتی 6

  053/4  23/7 79/9 . ترس از دخالت خانواده همسر1

 113/4   91/7 65/2 . ترس از محدود شدن اشتغال71

. ترس از محدود شدن اشتغال در برخی 73

 مشا ل

57/2 92/7   101/4 

 565/4   94/7 25/2 . ترس از ادامه ندادن تحصیل71

 مقدار ویژه

 واریانس تبیین شده

  لفا

953/0 904/9 117/2 

335/22 614/71 757/76 

13/4 13/4 16/4 

سؤال در  سمت پیوست  ورده شده است.  0ها خ  ه یا م مون مادههای پرسشنامه هستند. متن کامل پرسشنامه با  ذ  * این
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در مقیاس کا ترس هاا مستقا نشان داد که دتتران مورد گروه tازمون 

هاا ترس از تفاوت»، «ترس از مشکلات هنسر»ترده مقیاس  9از ازدوا  و 

د ننره بالاترا داشتن« ترس از محدود شدن اشتلا  و تحصیا»و « بین فردا

 (. 1)مدو  
 
ها های گروهی بین دختران مجرد و دختران نامزد در خرده مقیاس: تفاوت0جدول 

 و نمره کل ترس از ازدواج

قیاس و م

خرده 

 هامقیاس

  دختران نامزد دختران مجرد

t 

 

p M SD M SD 

ننره کا 

ترس از 

 ازدوا 
 

 

11/11 81/12 11/19 91/11 81/1 111/1p< 

ترس از 

مشکلات 

 هنسر

 

18/99 98/1 21/21 12/8 11/1 111/1p< 

ترس از 

هاا تفاوت

 بین فردا

 

11/22 11/1 91/11 91/1 19/1 111/1p< 

ترس از 

محدود شدن 

اشتلا  و 

 تحصیا

91/9 11/9 12/1 81/2 98/9 111/1p< 

 

( با N=22اا )ا تصادفی رایانههنچنین مقایسه منسیتی هنین ننونه

هاا مستقا گروه t( با استفاده از ازمون N=21اا از پسران مورد )ننونه

ترده مقیاس  9نشان داد که دتتران مورد در مقیاس کا ترس از ازدوا  و 

ترس از »و « هاا بین فرداترس از تفاوت»، «ترس از مشکلات هنسر»

 (.1ننره بالاترا داشتند )مدو  « محدود شدن اشتلا  و تحصیا
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ترس از 
مشکلات 
 هنسر
 

18/99 98/1 21/18 11/9 18/1 111/1p< 

ترس از 
هاا تفاوت

 بین فردا
 

11/22 11/1 11/11 91/1 88/9 111/1p< 

ترس از 
محدود 
شدن 

اشتلا  و 
 تحصیا

91/9 11/9 99/1 91/9 91/9 112/1 

 

 گیریبحث و نتیجه
این پهوهش با هدف تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ترس از ازدوا  در 

 18ها نشان داد که پرسشنامه نهایی دانشوویان دتتر انوام شد. نتایل تحلیا

هاا لازم براا یک ابزار سنوش ترس از ازدوا  را دارد. تحلیا سفالی ویهگی

ملی عاعاملی و یک ساتتار سهیک ساتتار زیربنایی تکعاملی پرسشنامه، 

گانه عاملی با عنوان کلی ترس از ازدوا ، و عواما سهنشان داد. ساتتار تک

هاا بین فردا و ترس از به ترتیب ترس از مشکلات هنسر، ترس از تفاوت

هاا متعدد روایی گذارا شد. شاتصمحدود شدن اشتلا  و تحصیا نام

نگرا، و روایی تفکیکی بیانگر مناسب بودن پرسشنامه بود. سازه، روایی ه

اعتبار پرسشنامه نیز از طریق الفاا کرونباخ و رون دونینه کردن تأیید شد. 

هاا نسخه مقیاسهنبستگی سه عاما مربوط به ترس از ازدوا  با ترده

زاده فارسی پرسشنامه نگرن به ازدوا  کوب و هنکاران )سپهرا و اسن

تواند هنچون ( این ایده را تأیید کرد که ترس از ازدوا  می1981توکلی، 

( نقش بازدارنده و 1882باورهاا غیرمنطقی بیان شده توسط لارسون )

محدود کننده داشته باشد. این امر شواهد دیگرا براا روایی سازه ابزار را 

کند. ترس از ازدوا  در مطالعات کیفی نیز به صورت روشن به تأمین می

ن یک سازه مطرح شده و اتی بیش از ررورت ازدوا  نزد موانان توربه عنوا

؛ اسنی و هنکاران، 1981شود )به عنوان مثا ، محندا و محندا، می

1981  .) 

 «متضادمویی»دار هر سه عاما ترس از ازدوا  با باور غیرمنطقی رابطه معنی

ه افرادا که تواند بدین معنا باشد ک( می1981زاده توکلی، )سپهرا و اسن

ترس بالایی از ازدوا  دارند، بر این باور نیز هستند که در ازدوا  باید دنبا  

ها داشته باشد؛ پش  ایده هاا متضادا با انفردا باشند که ویهگی

ها را کاما متضادمویی این باور ومود دارد که چنین فردا نقاط رعف ان

اهی هر چه بیشتر از (. طبیعی اس  اگ1881، 1کند )لارسون و هالننمی

هاا امروزا، هاا شخصی در کنار مشاهده مشکلات تانوادگی زندگیرعف

ا هاا بین فردهاا زناشویی، تفاوتاز منله مسائا و مشکلات اعتیاد، تیان 

هاا اعنا  شده توسط )تانوادگی، فرهنگی، اقتصادا، و ...( و محدودی 

اند ترس از ازدوا  را بیش از تواقایان از نظر شللی، تحصیلی و ارتباطی می

هاا بین فردا با پیش در دتتران برانگیزد. هنچنین رابطه ترس از تفاوت
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محورا نسخه فارسی پرسشنامه نگرن به ازدوا  کوب باور غیرمنطقی توربه

( تأیید کننده این نظر اس  1981زاده توکلی، و هنکاران )سپهرا و اسن

کنند که براا داشتن زندگی ور میکه برتی افراد به طور غیرمنطقی تص

موفق، باید درباره هنسر اینده تویش توربه و اطنینان کافی داشته باشند. 

تواند برانگیزاننده این نوع ها میهاا بین فردا و ترس از این تفاوتتفاوت

تصور باشد. رابطه ترس از محدود شدن اشتلا  و تحصیا با باور غیرمنطقی 

( درباره 2119توان با دیدگاه کوب، لارسون و واتسون )مینگرا را نیز ا ایده

اطنینان کاما از هنسر و نگرن درباره کاما بودن تود تفسیر کرد. به نظر 

ها این باور، اطنینان کاما فرد از تود و هنسرن را قبا از ازدوا  شاما ان

ا ( با ادامه شود. طبیعی اس  در صورتی که تود کاما فرد )تود ایدهمی

تحصیا و اشتلا  پیوند تورده باشد، ترس از ازدوا  در فرد در این زمینه به 

( 2119رااتی برانگیخته تواهد شد. از نظر کوب، لارسون و واتسون )

بینی بر عاما شانا در انتخاب هنسر و راا  گرفتن فرایند زندگی و اسان

غیرمنطقی هاا بین فردا با باور ازدوا  اشاره دارد. رابطه ترس از تفاوت

نشان دهنده این اس  که هر چه افراد در ازدوا  به عاما شانا « بینیاسان»

اعتقاد بیشترا داشته و براا تودشان نقش تعیین کننده کنترا قائا باشند، 

هاا بین فردا بیشتر ننایان تواهد شد هاا تانوادگی و سایر تفاوتتفاوت

امتناعی به عنوان  -صاداو در دید چنین افرادا داشتن مایگاه بالاا اقت

ملاک موفقی  محسوب تواهد شد. روشن اس  که دتتران بیش از پسران 

توانند به عاما شانا بها دهند؛ چرا که تواستگارا و انتخاب فعا  از می

گیرد و دتتران عندتاً در موقعی  ها صورت میهاا انطرف پسران و تانواده

 گیرند.انتخاب شدن قرار می

عدم و  موفقی  ازدوا  دربارها  را باید به معنی عدم اطنینان ترس از ازدو

ترس از ازدوا   .تلقی کرد در هنسرهاا مورد انتظار اطنینان از ومود ویهگی

رس تهاا زندگی یا در دتتران عندتاً به صورت ترس از پذیرفتن مسئولی 

هاا فردا، ترس از عدم امکان پیشرف  در شلا و از محدود شدن ازادا

تواند دلایا مختلفی از گردد. این امر میننایان می حصیا و امثا  انت

هاا کودکی تا توارب بزرگسالی مثا توربه طلاق و مدایی اطرافیان، ترس

اعتنادا به منا مخالف نیز داشته باشد هاا زناشویی و بیترس از تیان 

(. هنان طور که مطالعه محندا و محندا 2111، 1)کارتر و سوکو 

تواند به عنوان یکی از ( نیز نشان داد ترس از ازدوا  در دتتران می1981)

پیامدهاا ارتباط با منا مخالف در دوران قبا از ازدوا  باشد.  البته ومود 

تواند به عنوان عواما تشدیدکننده ترس هاا نامناسب براا ازدوا  میملاک

از پیامدهاا منفی  از ازدوا  نیز باشد. معنولاً فرار از تعهد به دلیا ترس

مربوط به ازدوا  )مانند طرد شدن یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتن( به صورت 

مفاهیم مشابه  (.1989گیرد )کرینیان، ایدرا و سالارا، ناتوداگاه انوام می

ها در متون اورده شده اس . براا مثا  ترس از محدود شدن این نوع ترس

ش یا کنتر  ازادا هنسر در انوام ( به معناا کاه1989)میرمحندصادقی، 

کارها و یا توانایی مفثر پا از ازدوا  اس . به عبارت دیگر، تأها و 

هاا هاا مربوط به زندگی زناشویی به بهاا از دس  دادن ازاداموقعی 
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ترین هراس بسیارا اید. به نظر ویلیام گود عندهدوران موردا به دس  می

ها بگیرد؛ هر چند این نوع قلا  فردا را از اناز افراد این اس  که ازدوا  است

کنند ترس براا افراد مورد تاادا طبیعی اس . بیشتر افراد مورد تصور می

که با ازدوا ، امنی  و اسایش زندگی موردا را از دس  تواهند داد )اسنی ، 

(. تفاوتی که بین دتتران مورد و دتتران نامزد کرده در این پهوهش 2111

تواند به نوعی بیانگر این باشد که گذر افراد از نقطه عطف ، میبه دس  امد

هاا کسب شده در دوران نامزدا که تواستگارا، فرایند انتخاب و اشنایی

هاا قبا از ازدوا  را در این شود، ترسکنابیش براا افراد نامزد ایواد می

 افراد کاهش داده اس . 

ورد از نظر ننره کا ترس از اینکه در این پهوهش بین دتتران و پسران م

تواند گویاا روایی تفکیکی گانه تفاوت مشاهده شد میهاا سهازدوا  و مفلفه

باشد که توانسته اس  ترس دتتران را در مقایسه با پسران به توبی ابزار می

( نیز بین دتتران و پسران از نظر نگرن 1989نشان دهد. فلاای و هنکاران )

یگرا اند. تبیین ددارا یافتهشک و تردید تفاوت معنیمنفی به ازدوا ، ترس/ 

رسد موروعات و مصادیق ترس توان بیان کرد این اس  که به نظر میکه می

هاا بین دو منا، در از ازدوا  در دتتران و پسران متفاوت اس . تفاوت

مطالعات قبلی به چندین شکا تود را نشان داده شده اس . مطالعات 

( نشان داده اس  که دتتران در مقایسه با 1982کاران، )نیلفروشان و هن

( نشان 2119و هنکاران ) 2ترا درباره ازدوا  دارند. ییلنازپسران نگرن منفی

داد که بین دتتران و پسران دانشوو در بیشتر باورهاا غیرمنطقی و 

دارا ومود اا مربوط به پرسشنامه کوب و هنکاران، تفاوت معنیاسطوره

فروید نیز به راهبرد متفاوت زنان و مردان اشاره کرده اس ، او در بیان دارد. 

ارطراب ناسالم، در کنار ارطراب اتتگی مردان به ترس زنان از اینکه دوس  

یرا گتنها کنارهپردازد. ترس از محبوب هنسر نبودن نهداشتنی نباشند، می

، روابط ترسکند، بلکه به دلیا این بینی میو طرد در روابط را پیش

(. محندا 2119شان نیز منکن اس  دچار اشفتگی شود )کانتور، رومانتیک

( در بررسی پیامدهاا ارتباط با منا مخالف، ترس از 1981و محندا )

ازدوا  دتتران را به عنوان ترس از برملا شدن گذشته شناسایی کرده اس ، 

ی نسر و سرافکندگاعتنادا و ترس از تیان  هدر االی که پسران با بیان بی

گزینند. علاوه بر ناشی از ان، راهبردا متفاوت یعنی میا به تورد را برمی

هاا هاا مردان و زنان را از نظر ملاکها، تعداد زیادا از تحقیقات اولوی این

؛ نصیرزاده و 1982اند )مبرائیلی و هنکاران، ازدوا ، متفاوت گزارن کرده

(. با مد نظر 1898؛ باس، 1891 ،3و بارنز ؛ باس1999زاده طباطبایی، رسو 

گیرا ها، ررورت تهیه ابزارا مداگانه براا اندازهقرار دادن هنه این تفاوت

 شود.ترس از ازدوا  در پسران بیشتر روشن می

توان گف  که پرسشنامه ترس از ازدوا  با داشتن روایی و به طور کلی می

هاا دتتران در این مورد گیرا ترساعتبار کافی، ابزار مناسبی براا اندازه

هاا ازدوا  به کار گرفته شود. تواند در مشاورهاس  و با داشتن سه عاما می

اا شاهد ترس دتتران از ازدوا  بوده مفلف او  این مقاله در توارب مشاوره

هاا مربوط به مشاوره پیش از ازدوا ، عواما این نوع اس ؛ در مصاابه

2. Yılmaz  

3 . Barnes 
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تواند در مداتلات مربوط شود. نتایل این پهوهش مییها بیشتر اشکار مترس

 هاا قبا از ازدوا  کنک کننده باشد.درمانی و مشاورهبه تانواده

این مطالعه اولین تلان پهوهشی در اوزه ترس از ازدوا  بود. روشن اس  که 

توانند براا بررسی بیشتر این ابزار انوام شوند. نتایل این تحقیقات بعدا می

تواند به گسترن ادبیات نظرا و پهوهشی مربوط به ترس موانان ت میمطالعا

« ترس از ازدوا »توانند ها هنچنین میاز ازدوا  کنک نناید. این نوع یافته

هاا هاا ازدوا  قرار دهند و منبه دفاعی یا واننودا ملاکرا در کنار ملاک

رتی وانان بر باظهار شده موانان را عینی  بیشترا بخشند. چه بسا تأکید م

ها اس . شناسایی مفهوم ترس از ها در ازدوا ، برتاسته از ترس اناز ملاک

تواند زمینه درک هر چه بیشتر مسائا موانان را براا متولیان و ازدوا  می

پیش از ازدوا   اندرکاران بهداش  روان فراهم ساتته و نیاز به مشاورهدس 

هایی براا افزایش تشنودا هاا پیش از ازدوا  را به عنوان راهو اموزن

 ها تبیین نناید. زناشویی تانواده

این پهوهش بر روا دانشوویان انوام شد. از انوا که تحصیلات دانشگاهی و 

ها و انتظارات دتتران تواند در توارب، ترستوربه اضششور در دانشششگاه می

براا تعنیم عواما این پرسشنامه به نقش زیادا داششته باشد، بدیهی اس  

تواند روششششنگر باششششد. دتتران داراا تحصشششیلات پایین، تحقیقات اتی می

 رسد بنا بههنچنین این مطالعه بر روا دتتران انوام شده اس ، به نظر می

هاا پسشششران متفاوت از فرهنگی و تکاملی، ترس -دلشایا مختلف امتناعی

زه پهوهشی مرتبط با ترس پسران از دتتران اسش  و چه بسا تحقیقات، او

 تر از ترس دتتران نشان دهد.ازدوا  را متفاوت و گسترده

  

 تقدیر و تشکر
دانی تود را از اعتناد و هنکارا مفلفان مقاله بدینوسیله مراتب سپاس و قدر

  کنند.هاا پهوهش اعلام میهنه شرک  کننده

 

 

 منابع
هاا انتخاب فاوت ملاک(. ت1982ایدرا، محنود )محندا، علی؛ و مبرائیلی، هاشم؛ زاده

 .191-211، 91، پهوهشیهنسر بین دو منا. تانواده

زن در (. علا افزایش سن ازدوا  دتتران. 1981گتابی، کرم؛ و غفارا، غلامررا )پور ابیب

 . 1-91(، 1)8، توسعه و سیاس 

هاا معنایی . واکاوا دلال (1981اسنی، ناهید؛ سیدمیرزایی، سیدمحند؛ و ساروتانی، باقر )

زن در (. 1981ازدوا  نزد موانان )مطالعه موردا موانان مورد ساکن شهر تهران سا  

 . 219-211(، 2)11، توسعه و سیاس 

 . تهران: انتشارات سرون.شناسی تانوادهاا بر مامعهمقدمه(. 1981ساروتانی، باقر )

(. بررسی اعتبار و روایی مقیاس 1981) محندرراتوکلی، زادهسپهرا، صفورا؛ و اسن

 .111-118، 29، پهوهشیتانوادههاا مربوط به انتخاب هنسر. نگرن

(. 1981کارا، فائزه؛ بیگناه، معصومه؛ و ررامنش، فاطنه )عظینی هاشنی، مهگان؛ اعظم

ها و الگوهاا کنش موانان درتصوص هنسرگزینی و روابط پیش از ها، نگرنارزن

 .118-212، 28 فرهنگ،راهبرد ازدوا . 

هاا هنسرگزینی در دتتران اا ملاک(. بررسی مقایسه1991اکبرا دهکردا، مهناز )علی

 .11-99(، 21)11، . دانشور رفتارموان شهر اهواز

شناتتی عواما مفثر بر (. تحلیا مامعه1981محند )فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم؛ و نظرا، علی

 .19-11، 21، مطالعات امنی  امتناعیصفهان. گرایش زومین به طلاق در استان ا

(. معیار انتخاب 1999فرودستان، مهرنون؛ عریضی سامانی، سیدانیدررا؛ و نورا، ابوالقاسم )

(، 99)8 رفاه امتناعی،سطح تحصیلات هنسر و مقایسه ان در دانشوویان دتتر و پسر. 

221- 211. 

(. مقایسه انتظارات و هدف از ازدوا  1989چاا، سیدررا؛ و زارعی، اقبا  )فلاای، مریم؛ فلاح

 . 911-911(، 9)1، زن در فرهنگ و هنرزنان و دتتران ساکن شهر شیراز. 

ن هاا دتترااا بر شکاف بین نگرنگرایی توسعه(. بررسی تاثیر ارمان1998کاظنی، زهرا )

 .911-912، 29، پهوهشیتانوادهها نسب  به ازدوا  و تانواده. و مادران ان

(. تبیین تعهد زناشویی زنان و مردان 1989رینیان، نادر؛ ایدرا، اسین؛ و سالارا، سنانه )ک

(، 11)9، درمانیمشاوره و روان هاا هویتی و ترس از صنینی .متأها براساس سبک

91-11  . 

، ترمنه مهرداد فیروزبخ . نشر ، چرا ازدوا  ناموفقموفقچرا ازدوا  (. 1981گاتنن، مان )

 ابود.

شناسی تنگناا ازدوا  در ایران: تأملی بر موانع دتتران مامعه(. 1982ی، سیده فاطنه )محب

 تهران: دفتر نشر معارف.  دانشوو و ارائه راهکارها.

مطالعه کیفی پیامدهاا ارتباط با منا مخالف (. 1981محندا، فردین؛ و محندا، اسین )

مطالعات و . ن شهر مشهد(در میان نوموانان دتتر و پسر )مطالعه موردا: نوموانا

  . 111-112(، 1)1، تحقیقات امتناعی در ایران

تهران: نشر سازمان  ازدوا  )اموزن پیش از ازدوا (.(. 1989میرمحندصادقی، مهدا )

 بهزیستی کشور.

(. معیارهاا فیزیکی انتخاب هنسر در 1999زاده طباطبایی، کاظم )نصیرزاده، راریه؛ و رسو 

 .11-11(، 1)11، اصو  بهداش  روانیهاا تهران. دانشوویان دانشگاه

هاا ازدوا  در سه نسا: (، تلییر ملاک1981پرور، فاطنه؛ پناغی، لیلی؛ و مظاهرا، علی )نیک

 .191-211، 21، پهوهشی. تانوادهارائه یک مد  مقدماتی

سنوی هاا روان(. بررسی ویهگی1982نیلفروشان، پریسا؛ نویدیان، علی؛ و عابدا، ااند )

 .91-11(، 1)1، پرستاراروانمقیاس نگرن به ازدوا . 

(. بررسی مشکلات و معیارهاا ازدوا  دانشوویان 1991یوسفی، فایق؛ و شهیدا، محسن )

 .  1-8، 19 طب و تزکیه،. 1919علوم پرشکی کردستان در سا  

هاا هنسرگزینی و فرسودگی (. بررسی ملاک1981یوسفی، ناصر؛ و باقریان، مهرنون )

بین زومین متقاری طلاق و مایا به ادامه زندگی زناشویی به عنوان متلیرهاا پیش

 .  291-911(، 9)1 مشاوره و رواندرمانی تانواده،مشترک. 
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 سؤالات پرسشنامه نهایی ترس از ازدواج )با گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوس ، کم و خیلی کم( پیوست: 

    
 *(7)عامل ترسم. وفایی و تیان  هنسرم می. از تصور بی1

 (2)عامل ترسم علایق متفاوتی داشته باشیم. . می2

 (2)عامل ترسم که مرا از نظر پوشش یا ارتباط با دوستان محدود کند. . از این می9

 (2)عامل تر مشکا داشته باشیم. تر یا کوچککنم با داشتن فاصله سنی بزرگ. فکر می1

 (2)عامل  امتناعی مشکا داشته باشیم. –کنم از نظر اداب و رسوم و فاصله طبقاتی اقتصادا. فکر می1

 (2)عامل  ا، مذابی  و زیبایی مرا تایید نکند.ترسم ورعی  ظاهر. می1

 (2)عامل  ترسم.. براا من مسائا مالی تیلی مهم اس  و از مشکلات مالی اینده زندگی مشترکم می1

 (2)عامل  ترسم.. از دتال  هاا تانواده هنسرم می9

 (7)عامل ترسم که هنسرم دهن بین و تح  تاثیر نظر دیگران باشد. . می8

 (7)عامل ترسم. تند مزامی و پرتاشگرا هنسرم می. از 11

 (7)عامل . نگران هستم که نکند هنسرم قبا از ازدوا  با فرد دیگر رابطه منسی داشته باشد. 11

 (7)عامل  ترسم هنسرم در اینده دچار اعتیاد به مواد یا الکا شود.. می12

 (7)عامل شوم. پذیرا هنسرم نگران می. از تنبلی و عدم مسئولی 19

 (9)عامل ترسم مرا وادار کند که ادامه تحصیا ندهم. . می11

 (9)عامل ترسم با اشتلا  من مشکا داشته باشد. . می11

 (9)عامل ترسم با برتی مشاغا مشکا داشته باشد و از این نظر مرا تح  فشار قرار دهد. . می11

 (7)عامل مسائا مالی مداتله ندهد یا ازادا نداشته باشم.  ترسم از نظر مالی باهم مشکا داشته باشیم، مرا در. می11

 (7)عامل . دوس  ندارم هنسرم در مسائا مالی تانواده، درامد و دارایی من دتال  کند. 19

  (7)عامل نارااتی یا عصبانی  برتورد مناسبی با من نداشته باشد.  موقعترسم . می18
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